
 Gmina Złotów  

Ul. Leśna 7  

77-400 Złotów  

 

Informacja 

 

W nawiązaniu do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 

„Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych i Gimnazjów na terenie Gminy Złotów oraz 

wychowanków przedszkola, w roku szkolnym 2013/2014”, Zamawiający przypomina, że 

zgodnie z ustawą z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień 

publicznych oraz koncesji na roboty budowlane lub usługi ( Dz.U. z 2012 r., poz. 1271 ), od 20 

lutego 2013 r. obowiązuje art. 26 ust. 2d. ustawy PZP. Zobowiązuje on podmiot ubiegający się 

o zamówienie publiczne jako grupa kapitałowa do złożenia wraz z ofertą, listy podmiotów 

należących do tej samej grupy kapitałowej albo informacji, że nie należy do grupy kapitałowej.  

Jest to wymóg ustawowy, co oznacza, że zamawiający nie musi tego wymogu określić w SIWZ 

lub ogłoszeniu o zamówieniu.  

W związku z powyższym przypominamy, że wykonawca jest zobowiązany załączyć stosowną 

informację do oferty złożonej w postępowaniu.  

Wzór informacji w załączeniu. 2  
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INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI WYKONAWCY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ*/ 

LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ* 
 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty 

budowlane: „Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych i Gimnazjów na terenie 

Gminy Złotów oraz wychowanków przedszkola, w roku szkolnym 

2013/2014”,  

 
oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję: 

- nie należy do grupy kapitałowej* 
 
 

lub 

należy do grupy kapitałowej* 
 
* niewłaściwe skreślić 

             .................................................................................................................................  
                       pieczątka i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy  
 
 

W przypadku informacji, że Wykonawca należy do grupy kapitałowej, należy wypełnić 
poniższą tabelę (Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej), w razie braku 
przynależności do grupy kapitałowej, należy tabelę przekreślić.   
 
Uwaga! Grupa kapitałowa – według ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 

i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) - rozumie się przez to 
wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub 
pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę  

 

L.p. Nazwa i adres podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej  
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