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Załącznik Nr 4 do SIWZ 
 

 

…………………………………………….. 

                 pieczątka firmowa 

 
Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

składane na podstawie art. 24 ust. 11 upzp* 

 
 

  
Ja, niżej podpisany oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Wykonawca : 

………………………………………................................................................................................................ 

(pełna nazwa Wykonawcy) 

 

□  wraz z Wykonawcą/Wykonawcami ………………………….** przynależy 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), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. 
poz. 2164, z późn. zm.) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 22 czerwca 2016 
r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 1020)1 

□  nie przynależy 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),  
  o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
   publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) z uwzględnieniem zmian 
   wprowadzonych ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień 
   publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020). 

 

 

 

 

……………………………… dnia …………………2020r. 
      ( miejscowość ) 
 
 

                                                                            .............................................................. 
podpis osób/ y uprawnionych do składania oświadczeń woli  

 

 
 

 

                                                           
*
 Wykonawca przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa  
w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, 
**

 Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą  

nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 
 
 


