
 

Załącznik nr 6 do SIWZ dla 2 części zamówienia 

 

Zamawiający 

Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu 

ul. Gryfitów 8 

78-100 Kołobrzeg 

 

 

OŚWIADCZENIE 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,  

o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp 

 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na: 

 „Zakup paliw płynnych, olejów, gazu i materiałów eksploatacyjnych”               

  z podziałem na części: 

CZĘŚĆ 2: Zakup olejów silnikowych i smarnych, smarów, płynów eksploatacyjnych                       

do pojazdów samochodowych Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu  

oraz gazu w butlach propan – butan , zwanych dalej „materiałami eksploatacyjnymi” 

 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 (podać nazwę i adres Wykonawcy) 

 

Wykonawca oświadcza, że: 

 nie należy do grupy kapitałowej wraz z Wykonawcami, którzy biorą udział w przedmiotowym 

postępowaniu przetargowym i złożyli odrębne oferty,  w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 

r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) *  

 należy do grupy kapitałowej wraz z Wykonawcami, którzy biorą udział w przedmiotowym 

postępowaniu przetargowym i złożyli odrębne oferty w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 

r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) i jako załącznik do 

oferty składa listę podmiotów należących do tej samej grupy  

kapitałowej.* 

*) niepotrzebne skreślić 

 

__________________ dnia __ __ 20_ roku 

 

____________________________________ 

   (podpis Wykonawcy/Wykonawców) 
 



 

 

 

Zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  przez 

grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni 

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

 

 

Uwaga: Niniejsze oświadczenie Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia, przekazuje 

Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,  

o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się                        

o udzielenie zamówienia składa ją każdy z członków Konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej. 

 

 


