Nr procedury: RZP-II-WI/16/DZP-1/2018

Załącznik Nr 9 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy [ów])

INFORMACJA O TYM, ŻE WYKONAWCA NALEŻY DO TEJ
SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ*/
albo
INFORMACJA O TYM, ŻE WYKONAWCA NIE NALEŻY DO GRUPY KAPITALOWEJ*
My niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz: ________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
[pełna nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy (siedziba albo miejsce zamieszkania)]

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na:
Dokończenie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku przy ul.
Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102” w Warszawie.
Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1986)
- *informujemy, że należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 798), o której mowa w art. 24 ust. 1
pkt 23 ustawy Pzp, z następującymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu o udzielenie
zamówienia:
1) ……………………………………………………………………………………………………………..
2) ……………………………………………………………………………………………………………...
Przedstawiam w załączeniu następujące dowody……………………….……………………………. , że powiązania
z Wykonawcą (nazwa adres)…………………………………….…………………... nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Miejsce i data __________________________________________________________________________
(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odpisu
z właściwego rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwa)
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-------------------------------------------------------------------------- albo-----------------------------------------------------------------------------

- *informujemy, że nie należymy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 798), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
Pzp, z wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Miejsce i data __________________________________________________________________________
(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odpisu
z właściwego rejestru lub z ewidencji albo pełnomocnictwa)

* niepotrzebne skreślić

Uwaga:
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w
art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu powyższe oświadczenie. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
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