Sprawa Nr 1/KC/2017
Załącznik nr 4 do SIWZ

I N F O R M AC J A W Y K O N AW C Y - GRUPA KAPITAŁOWA
art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych
składana przez Wykonawcę
w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert

Pełna nazwa i adres Wykonawcy, dla którego składane jest oświadczenie:
..................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
bieżącą obsługę techniczną Szkoleniowo-Badawczego Banku Tkanek i Komórek Krajowego Centrum
Bankowania Tkanek i Komórek w 2017 roku polegającą na dostawie i wymianie filtrów w systemie
wentylacyjnym pomieszczeń czystych wraz z kwalifikacją tych pomieszczeń, dostawie i wymianie
presostatu filtra HEPA, dostawie i wymianie termometrów bimetalicznych do pomiaru temperatury
w układach grzewczych, dostawie i wymianie metalowej siatki zabezpieczającej obszar wlotowy
powietrza czerpni kanału wentylacyjnego, dostawie i wymianie zamków w oknach podawczych
pomieszczeń czystych, utylizacji zużytych filtrów kieszeniowych central klimatyzacyjnych; przeglądzie:
nawilżaczy parowych, klimatyzatorów, instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej, instalacji wodnokanalizacyjnej, instalacji elektrycznej, instalacji na odpady ciekłe, automatyki i kontroli dostępu
oświadczam, iż:
1.

nie należę* do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184, 1618 i 1634 ze zm.)
z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli odrębne oferty/ oferty częściowe w ramach tej samej
części zamówienia,

2.

należę* do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184, 1618 i 1634 ze zm.)
z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty/ oferty częściowe w ramach tej samej części
zamówienia (należy wymienić wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej):
a) ………………………………………………………
b) ………………………………………………………

Wraz ze złożeniem niniejszego oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody,
że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.
* - zaznaczyć właściwe/ niepotrzebne skreślić

......................................dnia.............................
Miejscowość
....…………….........................................
pieczątka i podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy

