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Załącznik nr 6 

 

WZÓR OŚWIADCZENIA O PRZYNALE ŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ SKŁADANE W 
TERMINIE 3 DNI OD ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNET OWEJ INFORMACJI, O KTÓREJ 

MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP 

Wykonawca:  

……………………………………………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zale żności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………………………………………………… 

(imi ę, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

o braku przynale żności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 us t. 1 pkt. 23 ustawy 
Prawo zamówie ń publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jedno lity  Dz. U. z 2015 r., poz. 

2164 , z 2016 poz. 1020 zm.) 

 

Przyst ępuj ąc do przetargu nieograniczonego o warto ści poni żej kwot okre ślonych w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ust awy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo 
Zamówie ń Publicznych (tekst jednolity  Dz. U. z  2015 r., p oz. 2164, z 2016 poz. 1020) pn> 
_______________ 

Oświadczamy, że: 

 

1) nie nale żymy do grupy kapitałowej wraz z wykonawcami, którzy  złożyli oferty*, 

 

2) należymy do grupy kapitałowej wraz z wykonawcami, którzy  złożyli oferty. Dane 
wykonawcy:  
………………………………………………………………………………………………… 
należącego do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w  art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie ń publicznych* 

 

Oświadczam, że zachodz ą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z post ępowania na 
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Jednocz eśnie o świadczam, że w zwi ązku z ww. 
okoliczno ścią, na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp przedkład am nast ępujące środki 
dowodowe wskazuj ące na brak podstaw do wykluczenia z niniejszego pos tępowania : ……… 
……… ………… ………… …………………………..……… …  
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…………………………………………………………………………………………..…………………...........
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..…………………...........
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..………………………. 

…………….……. (miejscowo ść), dnia …………………. r.  

        ………………………………………… 

 (podpis) 

Art. 24 ust. 11. Wykonawca, w terminie 3 dni od dni a zamieszczenia na stronie internetowej 
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekaz uje zamawiaj ącemu o świadczenie o 
przynale żności lub braku przynale żności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 
1 pkt 23. Wraz ze zło żeniem o świadczenia, wykonawca mo że przedstawi ć dowody, że 
powi ązania z innym wykonawc ą nie prowadz ą do zakłócenia konkurencji w post ępowaniu o 
udzielenie zamówienia. 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powy ższych o świadczeniach s ą aktualne i 
zgodne z prawd ą oraz zostały przedstawione z pełn ą świadomo ścią konsekwencji 
wprowadzenia zamawiaj ącego w bł ąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowo ść), dnia …………………. r.  

        ………………………………………… 

 (podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 


