
załącznik nr 5 do SIWZ
 wzór Informacji o nienależeniu do grupy kapitałowej

pieczęć wykonawcy

INFORMACJA
zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Prawo Zamówień Publicznych

o nienależeniu do grupy kapitałowej w rozumieniu art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy
Prawo Zamówień Publicznych

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości 
szacunkowej nie przekraczającej 200000 EURO prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn.:

„Zakup wyposażenia budynku Kasyna – dostawa i montaż mebli biurowych”
/nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego/

na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst 
jedn. Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.) informujemy, że nie należymy do tej samej grupy ka-
pitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

....................................................                  ……..................................................................................
              / miejscowość,  data /                                                   podpis Wykonawcy, będącego osobą fizyczną lub upoważniony jego Pełnomocnik

                                                                     
Przez grupę kapitałową w rozumieniu art. 4 pkt 14) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. – o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. 
U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni 
przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę;
Przez przejęcie kontroli rozumie się wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, 
które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydu-
jącego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności:
a)   dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, 

także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie 
porozumień z innymi osobami,

b)   uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przed-
siębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

c)   członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębior-
cy zależnego),

d)   dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spół-
dzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,

e)   prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),
f)   umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przed-

siębiorcę (art. 4 pkt 4) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. – o ochronie konkurencji i konsumentów).


