
DOKUMENT SKŁADANY W TERMINIE 3 DNI OD DNIA PRZEKAZANIA INFORMACJI 
Z OTWARCIA OFERT, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY Pzp 

 
AG.272.9.2016.HS 

 

Załącznik nr 7 do SIWZ 
______________________ 
Nazwa i adres Wykonawcy  
    (stempel firmowy) 

 

OŚWIADCZNIE 

o przynależności lub braku przynależności 
do tej samej grupy kapitałowej 

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r., o ochronie konkurencji i konsumentów 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634) 

 

Ja .......................................................................................................................... 
/imię i nazwisko/ 

(Wypełnia odrębnie każda z osób reprezentujących wykonawcę zgodnie z danymi zawartymi w KRS – rejestrze 
przedsiębiorców albo w CEIDG - ewidencji działalności gospodarczej lub osoba upoważniona przez Wykonawcę 
albo Pełnomocnik / Lider w przypadku konsorcjum i S.C. zgodnie z pełnomocnictwem złożonym wraz z ofertą ) 

 

Będąc uprawnionym/ą do reprezentacji wykonawcy niniejszym informuję, że w związku z 
pozyskaniem ww. informacji o złożonych ofertach 

Wykonawca należy do grupy kapitałowej (*)  

Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (*) 

(*) – niepotrzebne skreślić 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………….
(czytelny podpis osoby/osób upoważnionych do 

reprezentowania Wykonawcy lub podpis i pieczęć) 
 

 

 

Pouczenie: 

1. Zgodnie z art.24 ust.11 zdanie drugie ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) ,,wraz ze złożeniem 
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą 
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia”. 

2. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawców, którzy należąc do tej 
samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że 
istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 
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