
ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

WZÓR INFORMACJI
o przynależności do grupy kapitałowej

Oświadczam,  że  mogę ubiegać się o zamówienie i brak jest podstaw do wykluczenia mnie z postępowania o
udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2015  r.  poz.  2164),  i  informuję  na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy, że  
(* niepotrzebne skreślić):
1) Nie należę 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),
2) Należę 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), i poniżej składam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o
której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy:
a) ………………………………………………………………………………………….
b) ………………………………………………………………………………………….
c) ………………………………………………………………………………………….
n) – w razie konieczności wiersze powielić
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Niniejszym oświadczamy, że oferowane szczepionki spełniają wymagania ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo
farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 45,  poz. 271, z późn. zm.) i ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o Urzędzie
Rejestracji Produktów  Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, (Dz. U. z 2011 r., Nr 82, poz. 451 z
późn. zm.) oraz, że figurują w Rejestrze Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
Odpowiednie,  aktualne  dokumenty  dopuszczające  szczepionki  do  obrotu  na  terenie  kraju  zobowiązujemy  się  przedstawić
na każde żądanie Zamawiającego.

W przypadku zaoferowania szczepionek przeciwko grypie, zobowiązujemy się do uzyskania dokumentu 
dopuszczającego do obrotu na sezon 2016/2017 w terminie do dnia 30.09.2016 r.

...................................., dnia .....................                        .........................................................
podpis  i  pieczęć  imienna  Wykonawcy  lub

 osoby upoważnionej do jego reprezentowania 
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