
 
 

 

Załącznik Nr 4 do SWZ 

 

 

Zamawiający:  

Polska Agencja Kosmiczna  

ul. Trzy Lipy 3 (Budynek C) 

80-172 Gdańsk 

 

 

 

Wykonawca: 

……………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w 

zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………… 

(imię, nazwisko, 

stanowisko/podstawa do  

reprezentacji) 

 

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY, W ZAKRESIE ART. 108 UST. 1 PKT 5 USTAWY PZP, O BRAKU 

PRZYNALEŻNOŚCI / LUB PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ  

W odpowiedzi na wezwanie do złożenia podmiotowych środków dowodowych na podstawie  

art. 126 ust. 1 ustawy Pzp składam oświadczenie w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp,  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego przez Polską Agencję Kosmiczną na: 

„DOSTAWA I INSTALACJA AUTOMATYCZNYCH ZESTAWÓW TELESKOPOWYCH  



WRAZ Z USŁUGĄ WDROŻENIA DO UŻYTKOWANIA, 
znak sprawy: BO/16/2021”, 

 
ja/my ⃰ niżej podpisany /i ⃰, że po zapoznaniu się z informacją z otwarcia ofert, oświadczam / my ⃰: 

 o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16 lutego 2007 

r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym 

wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu*,  

 o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami 

potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie  do 

udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy 

kapitałowej*. 

 

 

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

2)……………………………………………………………………………………………………… 

(*) niepotrzebne skreślić  

 

Zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  

przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni 

lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

        
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 
Uwaga! 
Informację o przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 6 Ustawy Pzp 
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.  
 

Proszę o podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym 



 

OŚWIADCZENIE NALEŻY ZŁOŻYĆ NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO ZA POMOCĄ 

PLATFORMY ZAKUPOWEJ 

 


