
 

 

 

Załącznik nr 81 do SIWZ 

(należy wypełnić, jeśli w załączniku nr 8 wykazano przynależność do grupy kapitałowej) 

Znak sprawy: ZP/PN/ 2/2014                              

  

..............................................................                                      Dnia………………………… 

(Pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) 

 

 

 

 

Informacja na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy – Prawo zamówień publicznych 
 

Nazwa Wykonawcy ........................................................................................................  

Adres Wykonawcy ...............................................................................................................  

Telefon ..................................... Teleks / telefax ............................................  

NIP ................................. REGON ................................ PESEL ………………………… 

_____________________________________________________________________ 

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawa 

artykułów spożywczych dla potrzeb Beskidzkiego Zespołu Leczniczo – Rehabilitacyjnego 

Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu z podziałem na 2 części: Część I 

Zamówienia – zakup i dostawa mleka i produktów nabiałowych, 

Część II Zamówienia – zakup i dostawa warzyw i owoców, 

 przeprowadzanego przez Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki 

Długoterminowej w Jaworzu w trybie przetargu nieograniczonego, składam poniższą listę 

podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 907  z późn. zm.), z 

uwzględnieniem nazw podmiotów, form prawnych  podmiotów, adresów podmiotów, form 

powiązania kapitał.: 

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

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

………………………………………………………………………………………….............* 

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

                                                                                                 

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

                                                                                                                                                                 

                                                                      podpis i pieczątka imienna wykonawcy 

 

 

* W przypadku złożenia przez podmioty należące do ww. grupy kapitałowej odrębnych ofert w 

toczącym się postępowaniu, Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykazania, że powiązania 

istniejące pomiędzy Wykonawcą i ww. podmiotami nie prowadzą do zachwiania uczciwej 

konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzieleniu zamówienia. W razie 

niewykazania przez Wykonawcę okoliczności, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, 

Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. 

 

 

 

 



 

Znak sprawy: ZP/PN/ 2/2014                                                    Załącznik nr 8 do SIWZ 

                        

..............................................................                                     Dnia………………………… 

(Pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) 

 

 

INFORMACJA 

 

na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  publicznych 

(Dz. U. 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i 

dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb Beskidzkiego Zespołu Leczniczo – 

Rehabilitacyjnego Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu z podziałem na 2 części: 

Część I Zamówienia – zakup i dostawa mleka i produktów nabiałowych, 

Część II Zamówienia – zakup i dostawa warzyw i owoców, 

 informuję, iż 

●  Nie przynależymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów* 

● Przynależymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów*  

 

_____________________ 
      (miejscowość i data) 

                                                                                    

   _______________________ 

                                                                           Czytelny podpis lub podpis i pieczęć imienna osoby 

                                                                     upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu 

                                                                                                             Wykonawcy  
 

 

 

* niepotrzebne skreślić lub usunąć 

 

Uwaga ! Jeżeli Wykonawca wchodzi w skład grupy kapitałowej, do niniejszej informacji załącza 

listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
 


