
 
 

 

 
 

 

Załącznik nr 12 do SIWZ 

...................................................... 
                     ( pieczęć wykonawcy ) 

 

 

INFORMACJA WYKONAWCY na podstawie art. 24  ust. 1 pkt 23 PZP 

O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ *) 

    Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa 
w art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 
1579 z późn. zm.), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 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. 
 
 

Ja / My, niżej podpisany / i  …………………………………………………………………………………………..………………………………………………..... 

 
działając w imieniu i na rzecz: ................................................................................................................................................ 

( pełna nazwa wykonawcy ) 

 
................................................................................................................................................................................................ 

( adres siedziby wykonawcy ) 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pn. 

Modernizacja pokrycia dachu  strefa nr II pawilon nr 1 -prawa strona nad "E"  
 (do odporności ogniowej RE30, oraz NRO -  MEMBRANA EPDM 

 
będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam/y że wyżej wskazany Wykonawca nie należy do 

żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. 

U. z 2017 r. poz. 184 z późn. zm.). 

............................ , dnia ........................................... 
                                                                           
 

  ........................................................................................ 
      Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania 

      wykonawcy lub upoważnionej do występowania w jego imieniu. 

 
____________________________________________________ 
*)  WYPEŁNIĆ,  JEŻELI  DOTYCZY 
 
 
UWAGA: 

W PRZYPADKU, GDY WYKONAWCA NALEŻY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ ZOBOWIĄZANY JEST DO ZŁOŻENIA INFORMACJI O 

PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ WYKORZYSTUJĄC ZAŁĄCZNIK NR 6 

 

 
 
 



 
 

 

Załącznik nr 6 do SIWZ 

...................................................... 
                     ( pieczęć wykonawcy ) 

 

 

INFORMACJA WYKONAWCY na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP 

O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ *) 

Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa 
w art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29.01.2004 r., Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 
1579 z późn. zm.), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 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. 
 
 

Ja / My, niżej podpisany / i  ………………………………………………………………………………….………………………………………………………..... 

 
działając w imieniu i na rzecz: ............................................................................................................................................... 

( pełna nazwa wykonawcy ) 

 
................................................................................................................................................................................................ 

( adres siedziby wykonawcy ) 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pn. 

Modernizacja pokrycia dachu  strefa nr II pawilon nr 1 -prawa strona nad "E"  

 (do odporności ogniowej RE30, oraz NRO -  MEMBRANA EPDM  

będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam/y że wyżej wskazany Wykonawca należy do grupy 

kapitałowej i składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). 

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………...……………………….. 
                                                                        ( Nazwa podmiotu, adres podmiotu  ) 

 
 
............................ , dnia ........................................... 
                                                                           
 

                     ........................................................................................ 
      Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania 

      wykonawcy lub upoważnionej do występowania w jego imieniu. 

 
___________________________________________________ 
*)  WYPEŁNIĆ,  JEŻELI  DOTYCZY 
 
UWAGA: 

W PRZYPADKU, GDY WYKONAWCA NIE NALEŻY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ ZOBOWIĄZANY JEST DO ZŁOŻENIA 

INFORMACJI O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ WYKORZYSTUJĄC ZAŁĄCZNIK 12   


