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................................................................                                                   znak sprawy: KZP-1/253/TTZ/4/20 

…………………………………………                                       
             (Nazwa i adres Wykonawcy)                        

 

                             

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 24 UST. 1 

PKT 23) USTAWY PZP 
 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:  

„Usługi geodezyjne w zakresie tyczenia i inwentaryzacji powykonawczej preizolowanych sieci ciepłowniczych”  

 

znak sprawy: KZP-1/253/TTZ/4/20,       

zgodnie z Rozdziałem VI lit. C Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
 

 

1. oświadczamy, że nie należymy do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) 

Ustawy Prawo zamówień publicznych z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym 

postępowaniu. * 

 

 

......................................., dnia..........................            .................................................... 

       miejscowość                                                                                                      podpis(y) Wykonawcy  

 

 

 

 

2. oświadczamy, że należymy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu art. 24 ust. 1 pkt 23) 

Ustawy Prawo zamówień publicznych obejmującej Wykonawcę/Wykonawców którzy złożyli oferty 

w niniejszym postępowaniu, tj.:  
 

LP Nazwa podmiotu Adres podmiotu 

1     

2     

3     
 

W związku z przynależnością do tej samej grupy kapitałowej przedstawiam następujące dowody, w celu 

wykazania, że powyższe powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu o 

udzielenie zamówienia: 

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

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

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

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

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

 

 

......................................., dnia..........................            .................................................... 

       miejscowość                                                                                                      podpis(y) Wykonawcy  

 

 

* - należy wypełnić pkt 1 lub pkt 2  

 

 

 



Zgodnie z Ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz. U. 

z 2019r., poz. 369 z późn. zmian.) ilekroć będzie mowa o: 
 

- grupie kapitałowej – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób 

bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę, 
 

- przedsiębiorcy – rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności 

gospodarczej, a także: 
 

a) osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej, której 

ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności 

publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności 

gospodarczej, 

b) osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą 

działalność w ramach wykonywania takiego zawodu, 

c) osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu „przejęcia kontroli” o czym mowa niżej, nad co 

najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu 

przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli 

koncentracji, o której mowa w art. 13 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, 

d) związek przedsiębiorców na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz 

praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, 

 - przejęciu kontroli– rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania 

przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności 

prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub 

przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności: 

a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na 

walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy 

(przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami, 

b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego 

przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami, 

c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego 

przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), 

d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na 

walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami, 

e)  prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), 

f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie 

zysku przez takiego przedsiębiorcę. 

 

 

 

 

 

 

 

 


