Załącznik nr 3 do SIWZ

Pieczęć firmowa Wykonawcy

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ1
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 798 z późniejszymi zmianami)
Stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późniejszymi zmianami) biorąc udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia pn.: „Przebudowa części powierzchni w obiekcie szpitala
zlokalizowanego we Wrocławiu przy ul. gen. A. E. Fieldorfa 2” – znak postępowania
ZP/PN/2/2019, niniejszym oświadczam, że:
1. Nie należę2 do grupy kapitałowej, 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 2018 r. poz. 1986
z późniejszymi zmianami) (zwanej dalej „ustawą Pzp”) z żadnym Wykonawcą, wskazanym
w informacji zamieszczonej przez Zamawiającego na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
na stronie internetowej, który w terminie złożył ofertę w postępowaniu o udzielenie niniejszego
zamówienia.
2. Należę2,3 do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z niżej
wymienionymi Wykonawcami, wskazanymi w informacji zamieszczonej przez Zamawiającego
na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp na stronie internetowej, którzy w terminie złożyli ofertę
w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia:
Lp.

Nazwy i siedziby podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

1.
2.
3.
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam
odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego.

własnoręcznym

podpisem

świadom

Data: …………………………….
Uprawniony przedstawiciel Wykonawcy

………………………………………..
(pieczątka i podpis)

1

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5
ustawy Pzp, winien przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

2

Niepotrzebne skreślić.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3

Nazwa zamówienia: „Przebudowa części powierzchni w obiekcie szpitala
przy ul. gen. A. E. Fieldorfa 2” – znak postępowania: ZP/PN/2/2019

zlokalizowanego

we Wrocławiu
1

