Załącznik nr 6 do SIWZ
...........................................
pieczęć wykonawcy

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/Informacja, że Wykonawca nie należy
do grupy kapitałowej*
Składając ofertę w prowadzonym, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego nr ZP/2/OSP/2015, zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2d ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych – (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.),
Ja/ my (imię i nazwisko) ...................................................................................................................

reprezentując firmę (nazwa firmy i siedziba)

jako – właściciel/e, upoważniony/nieni na piśmie lub wpisany/ni w rejestrze**/lub w centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej**: .................................................................
1. Składam\my Listę podmiotów razem, z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej***
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r.,
Nr 50, poz. 331, późn. zm.)2:
Lp.

Nazwa podmiotu

Adres podmiotu

1. 2.
3. …

2

Zgodnie z art. 4 pkt 14 ww. ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przez grupę kapitałową rozumie się przez
wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym
również tego przedsiębiorcę. Przedsiębiorca kontrolujący również wchodzi w skład tej grupy kapitałowej. Grupa kapitałowa
składa się więc z przedsiębiorcy dominującego w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, tzn.
przez przedsiębiorcę dominującego rozumie się przez przedsiębiorcę, który posiada kontrolę nad innym przedsiębiorcą. Pod
pojęciem przejęcia 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 decydującego 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
(przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,
c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy
(przedsiębiorcy zależnego),
d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu
spółdzielni 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
przedsiębiorcę. (…).
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Miejscowość........................... , dnia .................... 2015 r.

podpisy osoby/osób uprawnionej/nych do
reprezentowania wykonawcy lub pełnomocnika

2. Informuję\my, że nie należę\ymy do grupy kapitałowej*** w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331,
późn. zm.);

Miejscowość........................... , dnia .................... 2015 r.

podpisy osoby/osób uprawnionej/nych do
reprezentowania wykonawcy lub pełnomocnika

