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Zamawiający: 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  

i Administracji w Koszalinie 

75-720 Koszalin, ul. Szpitalna 2 

Wykonawca: 

 

……………………………………………………… 
(pieczęć Wykonawcy) 

reprezentowany przez: 

……………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

  
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

składane na podstawie 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp 

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY 

KAPITAŁOWEJ, 

 o której mowa w art. 108 ust 1 pkt 5 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 1710) 

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Kompleksowa dostawa 

energii elektrycznej obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji energii 

elektrycznej do obiektów SP ZOZ MSWiA w Koszalinie” prowadzonego przez Samodzielny 

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  

w Koszalinie oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY1: 

 

Oświadczam, że podmiot który reprezentuję nie należy do jakiejkolwiek/ żadnej grupy 

kapitałowej2. 

 

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.  

      ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

Oświadczam, że podmiot który reprezentuję nie należy do tej samej grupy kapitałowej  

 
1 Zaznaczyć znakiem X we właściwej pozycji 
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z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu3. 

. 

 

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.  

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję należy do tej samej grupy kapitałowej  

z następującymi Wykonawcami,  którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu: 

………………………………………………………….. 

…………………………………………………………. 

Jednocześnie przedkładam dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia: 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………..………………........… 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

       ………………………………………… 

(podpis) 

UWAGA:  

Zgodnie z art.108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy 
należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji  
i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba 
że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 
 

 
2 W przypadku gdy Wykonawca nie należy do jakiejkolwiek/ żadnej grupy kapitałowej,  niniejsze oświadczenie może 
złożyć wraz z ofertą, z tym że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy 
kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy 
3W przypadku, gdy  Wykonawca nie należy do tej samej grupy kapitałowej z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli 

ofertę w przedmiotowym postępowaniu niniejsze oświadczenie składa w  terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie 
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp (informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w 
przedmiotowym postępowaniu). 


