
Załącznik nr 4 do SIWZ  

 

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY 

KAPITAŁWEJ, O KTÓREJ MOWA W ART. 24 UST. 1 PKT. 23 

 

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne na dostawę produktów naftowych  

z podziałem na 6 zadań (części), nr postępowania D/40/2019 świadomy odpowiedzialności karnej 

wynikającej ze składania fałszywych oświadczeń - niniejszym oświadczam co następuje: 

1. Ja niżej podpisany ................................................................................................................................. 

oświadczam, iż podmiot przeze mnie reprezentowany nie należy do grupy kapitałowej, o której 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1624) 

2. Ja niżej podpisany ............................................................................................................................... 

oświadczam, iż podmiot przeze mnie reprezentowany należy do grupy kapitałowej, o której mowa  

w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1624). Jednocześnie na 

podstawie art. 26 ust. 2 d ustawy Prawo zamówień publicznych składam poniżej listę podmiotów 

należących do w/w grupy kapitałowej, które złożyły w niniejszym postępowaniu: 

1) ............................................. 

2) ............................................ 

3.  Jednocześnie oświadczam, że istniejące między podmiotami wskazanymi w pkt. 2 powiązanie nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia ponieważ:  

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

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

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

 

..............................................                                                                        ......................................... 
Miejscowość, data                                                                                                                              Pieczęć, podpis 

 

 

 

UWAGA 

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy PZP, oświadczenie to składa wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 

internetowej informacji. 

W przypadku, w którym Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej należy skreślić pkt. 2 jako nie dotyczy.  

W przypadku, w którym Wykonawca należy do grupy kapitałowej - składa listę podmiotów należących do tej samej grupy 

kapitałowej, które złożyły w niniejszym postępowaniu oraz odpowiednio wypełnia pkt. 3 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższe oświadczenie składa każdy członek 

konsorcjum. 


