Formularz nr 4
OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO
TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ,
O KTÓREJ MOWA W ART. 24 UST. 1 PKT 23) USTAWY

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt nr 2 –
Przebudowa i budowa układu drogowego ul. Traugutta na odcinku
od ul. Sienkiewicza do ul. Kilińskiego wraz ze skrzyżowaniami i fragmentem
ul. Kilińskiego oraz infrastrukturą techniczną i meblami miejskimi w systemie
„zaprojektuj i wybuduj”
Nr sprawy ZDiT-DZ.3322.6.2017
ja /my* niżej podpisany /i* .....................................................................................................
...............................................................................................................................................
reprezentując wykonawcę*.....................................................................................................
oświadczam/my*, że wykonawca:
nie należy do tej samej grupy kapitałowej**, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184) z Wykonawcami, którzy
złożyli odrębne oferty, oferty częściowe w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie
zamówienia*,
należy do tej samej grupy kapitałowej**, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184)*, łącznie z Wykonawcami wymienionymi poniżej,
którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie
zamówienia (należy podać nazwy i adresy siedzib)*:
Lp.
1
2
3
4

Nazwa (firma)

Adres siedziby

*niepotrzebne skreślić lub pominąć.
**zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz.
331, ze zm.)przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób
bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.

Miejscowość i data:………… __ __ 2017 r.
............................................
Podpis Wykonawcy
Uwaga:
(w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcjum, spółka cywilna
tj. wspólnicy spółki cywilnej), każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa niniejsze
oświadczenie oddzielnie (w przypadku spółki cywilnej należy złożyć niniejsze oświadczenie w odniesieniu
do każdego wspólnika spółki cywilnej oddzielnie).

