
Załącznik nr 3 do SIWZ  

WZÓR OŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ SKŁADANE W TERMINIE 3 DNI 

OD ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ INFORMACJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 

USTAWY PZP 

 

………………………………. 

………………………….…… 

……………………………….. 

(pełna nazwa/firma i adres wykonawcy) 

 

OŚWIADCZENIE  

 o braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy 
Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) - dalej: 
ustawa PZP. 

 
Przystępując do przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwot określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych 

(tekst jednolity  Dz. U. z  2015 r., poz. 2164, z 2016 poz. 1020) na „ Zakup i dostawę oleju 

napędowego na potrzeby Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. 

w ilości szacunkowej 500 m3 oraz benzyny bezołowiowej Pb 95 w ilości szacunkowej 1m3  w 

okresie od dnia 01.08.2019 do 31.08.2020r.” Oznaczenie sprawy: DZP1/zp/4/2019 prowadzonego 

przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o 

Oświadczamy, że: 
 

1) nie należymy 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 zamówień publicznych* 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 

art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na 

podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp przedkładam następujące środki dowodowe wskazujące na brak 

podstaw do wykluczenia z niniejszego postępowania : ……… ……… ………… ………… 

…………………………..……… …  



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

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

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

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

        ………………………………………… 

 (podpis) 

Art. 24 ust. 11. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, 
o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 
mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może 
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, 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. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

        

………………………………………………………  

Miejscowość i data  

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

Podpis upoważnionego przedstawiciela 

Wykonawcy 

 

 


