
                     

Załącznik nr 3 do SIWZ 

 
 
........................................                                    ..................., dnia ................ 2020r. 
  (nazwa i adres wykonawcy) 
 
Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): 
ZP 24/WILiŚ/2020, CRZP 248/002/D/20 
 

Oświadczenie Wykonawcy  
 

składane na podstawie art. 24 ust. 11  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp  

 
DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI  

DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 
 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. dostawę aparatury badawczej i pomiarowej 
na potrzeby projektu pt. ”Kompleksowe badania rozwoju mikro - i makro - pęknięć w elementach betonowych  
z wykorzystaniem fal sprężystych: doświadczenia i modelowanie metodą elementów dyskretnych" realizowanego 
na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, 
 
oświadczam, co następuje: 

 
o Nie należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp,  

z wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu*. 
 
o Należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp,  

z następującymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu*: 
 

1) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

2) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia może przedstawić dowody, 
że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 
Na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp przedkładam następujące środki dowodowe: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz 
zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy 
przedstawianiu informacji. 
 

…………….……. (miejscowość), dnia ………………2020r.  

      
                 

                                                                       --------------------------------------------------------------- 
                                       (podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy) 

 
*niepotrzebne skreślić 

 
                                                                     

Uwaga! 
Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp., w terminie 3 dni od 
zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert.  


