Numer sprawy TI.271.9.2015. P.D.
Załącznik nr 4 do SIWZ
INFORMACJA
ZGODNIE Z ART. 26 UST. 2d USTAWY o przynależności wykonawcy do grupy
kapitałowej lub braku takiej przynależności
Przystępując do postępowania w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego pod
nazwą: Budowa hydroforni sieciowej z odcinkami sieci wodociągowej w rejonie ul.
Szosa Grudziądzka w Chełmnie.

…………………………………………………………………………………………………..
(podać imię nazwisko)

działając w imieniu i na rzecz
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
(nazwa i adres Wykonawcy/Wykonawców)

Informuję, że nie należę/ nie należymy do grupy kapitałowej *, (w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, Dz. U. Nr 50,
poz. 331, z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień
publicznych*
Informuję, że należę/należymy do grupy kapitałowej **, (w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, Dz. U. Nr 50, poz. 331,
z późn. zm.) o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych*
w załączeniu przekazuję listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.**
* niepotrzebne skreślić
** do informacji załączyć pełną listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uwaga: Zgodnie z art. 24b ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zwraca się do
Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań, o których
mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ww. ustawy, istniejących między przedsiębiorcami, w celu
ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia Wykonawcy.
Zamawiający, oceniając wyjaśnienia bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności
wpływ powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, ustawy Prawo zamówień
publicznych istniejących między przedsiębiorcami, na ich zachowania w postępowaniu oraz
przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji.
Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ww. ustawy Zamawiający wyklucza z postępowania
o udzieleniu Wykonawcę, który nie złoży wyjaśnień, oraz Wykonawcę, który nie złożył listy,
o której mowa w art. 26 ust. 2d ww. ustawy
......................................, dnia………………
……………………………………….
(podpis i pieczęć osób uprawnionych do
reprezentacji lub posiadających pełnomocnictwo)

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub
więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego
z nich. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej musi
zostać złożone odrębnie przez wszystkich konsorcjantów.

