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                                                                                                                                      Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

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

    nazwa  Wykonawcy                                                                                                             data 

 

Oświadczenie Wykonawcy 
o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, 

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23  ustawy Prawo zamówień publicznych* 
 
Przystępując do postępowania o zamówienie publiczne  w trybie przetargu 

nieograniczonego na: 
 

Remont zachodniej elewacji „starej” części budynku Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego 

przy ul. Matejki 32/38 w Łodzi 
Reprezentując Wykonawcę  

 
…............................................................................................................................................. 
                                                 pełna nazwa i adres Wykonawcy 

 

i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam, że  
 

 Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej ** w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2017 r.  

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2019 r. poz. 369 ze zm.) z Wykonawcami, którzy 
złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia 

 Wykonawca należy  do grupy kapitałowej ** w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2017 r.  

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2019 r. poz. 369 ze zm.) z następującymi 

Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu  
o udzielenie zamówienia: 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Przedstawiam w załączeniu następujące dowody: 

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

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

że powiązania z w/w Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 
Jednocześnie oświadczam , że  jestem świadom odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych oświadczeń. Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym 

podpisem świadom odpowiedzialności karnej. 
 
                                                                                            ….................................................... 
                                                                                                                                     podpis upełnomocnionego przedstawiciela  

                                                                                                                                            Wykonawcy wraz z pieczęcią 

*   podpisuje każdy Wykonawca składający ofertę; 

*   w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcjum, spółka cywilna) powyższy dokument 

składa każdy z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy, a w przypadku spółki cywilnej każdy ze wspólników spółki 

cywilnej 

      **  niepotrzebne skreślić 
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UWAGA! 
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji 
o której mowa w art. 86 ust. 5 u Pzp (Informacji z otwarcia ofert) przekazuje Zamawiającemu 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 
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. 


