
 

Załącznik  nr  4 do SIWZ 
 

......................………………. 
              (miejscowość, data) 

 
……………………………… 
        Pieczęć Wykonawcy      

      Zamawiający:      

      Towarzystwo Przeciwdziałania  
      Uzależnieniom „Trzeźwa Gmina”  
      w Chmielniku, 36-016 Chmielnik 146 

 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
składane na podstawie art. 24 ust. 11 z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), dalej jako: ustawa Pzp 
 

O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI 
DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ,  

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp 
 
Nazwa Wykonawcy .................................................................................................................................... 
 
Adres Wykonawcy ...................................................................................................................................... 
 
Dotyczy postępowania: „Rozbudowa i przebudowa budynku Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli 
Rafałowskiej z wewnętrznymi instalacjami”, nr sprawy: ZP1.2.2019, prowadzonego przez 
Zamawiającego – Towarzystwo Przeciwdziałania Uzależnieniom „Trzeźwa Gmina” w Chmielniku, 36-
016 Chmielnik 146. 
 
 

*Oświadczam, że przynależę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), o której 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z następującymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty lub 
oferty częściowe w niniejszym postępowaniu o udzielenia zamówienia: 

1) …………………………………………………………………………………………………….. 
 

2) …………………………………………………………………………………………………….. 

Przedstawiam w załączeniu następujące dowody: 

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

…………………………………………………………………………………………………..……..., 

że powiązania z Wykonawcą/Wykonawcami: 

……………………………………………………………………………………………………..…… 
 (nazwa i adres Wykonawcy)  

nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 
 
 

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

Podpis i pieczęć osób upoważnionych 
 do reprezentowania Wykonawcy 



 

 
 
 
* Oświadczam, że nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 229 z późn. zm.), o której 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z Wykonawcami, którzy złożyli oferty lub oferty częściowe 
w niniejszym postępowaniu o udzielenia zamówienia. 

 
 
 

.......................................................................... 
Podpis i pieczęć osób upoważnionych 

 do reprezentowania Wykonawcy 
* jeżeli nie dotyczy - skreślić 

 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI 
 

Oświadczamy, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne 
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

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

Podpis i pieczęć osób upoważnionych 
 do reprezentowania Wykonawcy 

 
 
 

Niniejszego oświadczenia nie należy załączać do oferty, należy je przekazać w terminie 3 dni od przekazania 
informacji o treści złożonych ofert. 
 


