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            (pieczątka Wykonawcy)                                                                              

 
INFORMACJA 

ZGODNIE Z ART. 26 UST. 2d USTAWY 

o przynależności wykonawcy do grupy kapitałowej lub braku takiej przynależności  

 

Przystępując do postępowania w sprawie zamówienia publicznego  prowadzonego pod 

nazwą: 

„Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów   

Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. z siedzibą w Baborowie” 

Ja niżej podpisany 

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

 (podać  imię nazwisko) 

działając w imieniu i na rzecz 

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

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

(nazwa i  adres Wykonawcy/Wykonawców) 

 

Informuję, że nie należę/ nie należymy do grupy kapitałowej, (w rozumieniu ustawy                  

z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, Dz. U. Nr 50, poz. 331,                   

z późn. zm.) o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy Prawo zamówień publicznych*  

 

Informuję, że należę/należymy do grupy kapitałowej, (w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)              

o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy Prawo zamówień publicznych* 

w załączeniu przekazuję listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.** 

*niepotrzebne skreślić 

** do informacji załączyć pełną listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej,               

o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5  ustawy Prawo zamówień  publicznych.  

 
Uwaga: 
Zgodnie z art. 24b ustawy Zamawiający zwraca się do wykonawcy u udzielenie w określonym terminie wyjaśnień 
dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, istniejących między przedsiębiorcami, w celu 
ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy. 
Zamawiający, oceniając wyjaśnienia,, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności wpływ powiązań,                  
o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp, istniejących między przedsiębiorcami, na ich zachowania                                   
w postępowaniu oraz przestyganie zasad uczciwej konkurencji. 
Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyklucza                                        
z postępowania o udzieleniu wykonawcę, który nie złoży wyjaśnień, oraz wykonawcę który nie złożył listy, o której 
mowa   w art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

 
 

 
......................................, dnia………………                               

..................................................  
(podpisy i pieczęcie osób 

uprawnionych do reprezentacji lub 
posiadających pełnomocnictwo) 

 


