
 
 

 
Tytuł projektu: : e-Zdrowie w SP ZOZ MSWIA: 
 Rozwój nowoczesnych e-usług publicznych 
 dla pacjentów 

 
 

Załącznik Nr 5 do SWZ 

O Ś W I A D C Z E N I E 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej  w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.), z innym wykonawcą, który 
złożył odrębną ofertę,  w zakresie określonym art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) 

 

Do Zamawiającego: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Szpital Specjalistyczny MSWiA w Złocieńcu 

reprezentowany przez p. Ewę Giza – Dyrektora Szpitala 

ul. Kańsko 1 

78-520 Złocieniec 

Przedmiot zamówienia: 
„Dostosowanie Dziedzinowych Systemów Informatycznych w SP ZOZ MSWiA w Złocieńcu do współpracy 

z Platformą e-Usług w celu realizacji e-usług: e-Rejestracja, e-EDM i e-Analizy. 

W ramach projektu pn. „Projekt e-Zdrowie w SP ZOZ MSWIA: rozwój nowoczesnych e usług publicznych 

dla pacjentów” 

znak: 1/UE/2022 

Wykonawca (jeżeli oferta składania wspólnie – wpisać dane pełnomocnika i partnerów): 
…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 
(Nazwa i adres wykonawcy/ów) 

Składając ofertę w  przetargu  nieograniczonym - tryb zgodny z art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, o wartości szacunkowej 

przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ustawy Pzp, 

oświadczam, że: 

1. nie należę  do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną 
ofertę,  w zakresie określonym art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp w związku z powyższym na dzień składania 
ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia  na  podstawie  art. 108 ust. 1  
pkt 5  ustawy  Pzp. *      

 
2. należę  do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 

i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę,  w 
zakresie określonym art. 108 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp oraz przedstawiam dokumenty  potwierdzające 
przygotowanie oferty w niniejszym postępowaniu  niezależnie od  wykonawcy należącego do tej samej grupy 
kapitałowej; 
Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej Wykonawcy: 
1.  ……………………………………………………………………  
2.   ………………………………..…………………………………. 
w związku z powyższym na dzień składania ofert nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie 
zamówienia  na  podstawie  art. 108 ust.1 pkt 5 ustawy  Pzp. * 

                                                                                        
 

* Jeżeli nie dotyczy skreślić cały punkt 
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