
___________________________________________________________________________________________________ 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Sukcesywne dostawy paliw dla KM Usługi spółki z o.o.  w Szczecinku w okresie 

od 11.05.2019 do 30.04.2020r.” kod: ZP-1/2019, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego 
 

 
Załącznik nr 5 do SIWZ 

           
 
…………………………………………… 

pieczęć Wykonawcy 
 

 

 
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o 

której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp 
 

 
Jako wykonawca w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Sukcesywne dostawy 

paliw dla KM Usługi spółki z o.o. w Szczecinku w okresie od 11.05.2019 do 30.04.2020r.” kod: ZP-

1/2019, działając zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) po zapoznaniu się z informacją zamieszczoną na stronie www 

kmuslugi.pl: 

 oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję nie przynależy do grupy kapitałowej w 
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. 
z 2018 r., poz. 798 z późn. zm.) z innym wykonawcą, który złożył ofertę w przedmiotowym 
postępowaniu* 

 oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję przynależy do grupy kapitałowej w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., 
poz. 798 z późn. zm.) wraz z wykonawcą, który złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu  tj. 
(podać nazwę i adres)*: 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Jednocześnie wskazuję, że  
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………** 
 
 

……………………………………              ………………………… 
         (miejscowość i data)               (podpis) 
 
 
* należy skreślić odpowiedni kwadrat,  
** wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może przedstawić wyjaśnienia i dowody, że 
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 
Dokument może być podpisany  
kwalifikowanym podpisem elektronicznym  
przez wykonawcę  
 
lub   
 
może być podpisany podpisem własnoręcznym i  
przekazany w elektronicznej kopii dokumentu  
potwierdzonej za zgodność z oryginałem   
kwalifikowanym podpisem elektronicznym  
przez wykonawcę 
 
 
 


