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Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm) 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:  
„Kompleksową dostawę i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do obiektu 
Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Gdańsku  
przy ul. Jaśkowa Dolina 15” 
 
Nawiązując do zamieszczonej w dniu ………………………. na stronie internetowej Zamawiającego 
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp oświadczam, że: 
 

*nie przynależę 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 Pzp z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w 
niniejszym postępowaniu. 
 

Miejscowość………………………, dnia……………2018 r 
 

……………………………………………… 
(pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej  

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
 

 

*przynależę 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 Pzp z niżej wymienionymi Wykonawcami, którzy 
złożyli oferty w niniejszym postępowaniu: 

1. ……………………………………………………………….. 
2. ………………………………………………………………… 

W załączeniu przedstawiam następujące dowody (wymienić)………………………………………….. 
że powiązania z Wykonawcą (nazwa i adres)…………………………………………………………… 
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 

Miejscowość………………………………, dnia………………2018 r 
 

*niepotrzebne skreślić 
 

……………………………………………… 
(pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej  

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
UWAGA: 
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 
ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu powyższe oświadczenie.  
Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą 
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 

Oświadczenie można złożyć faksem lub e-mailem w podanym powyżej terminie a następnie niezwłocznie 
przesłać pocztą, kurierem lub doręczyć osobiście. 
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