
 

 Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

ZAMAWIAJACY 

Akademia Muzyczna w Poznaniu  

61-808 Poznań, ul. Święty Marcin 87 

WYKONAWCA 

……………………………..….………………. 

…………………………..….…………………. 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

(nazwa albo imię i nazwisko, siedziba  

albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy) 

reprezentowany przez: 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

Faks: …………………………………………. 

E-mail: ……………………………………….. 

 

 

Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia składane na podstawie  

art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.) 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.  

„Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Akademii Muzycznej  

im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu” 

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): 7/AM/2020 

Ja, niżej podpisany oświadczam, co następuje: 

1. OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA WYKONAWCY. 

Oświadczam, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 

pkt 12-22 Pzp. 

Oświadczam, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 

pkt 1 Pzp.  

2. WYKAZANIE, ŻE PODJĘTE PRZEZ WYKONAWCĘ ŚRODKI SĄ WYSTARCZAJĄCE  

DO WYKAZANIA JEGO RZETELNOŚCI W SYTUACJI, GDY WYKONAWCA PODLEGA 

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE UST. 1 PKT 13 I 14 ORAZ 16-20 LUB UST. 5 PKT 1 PZP. 

(wypełnić, jeżeli dotyczy) 

Oświadczam, że wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz  

16-20 lub ust. 5 pkt 1 Pzp. 



 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z tym, iż wykonawca podlega wykluczeniu 

na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 pkt 1 Pzp, wykonawca przedstawia 

następujące dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego 

rzetelności: 

1) ………………………………………………………………………………………………..…...... 

2) ………………………………………………………………………………………..…………..... 

3) ………………………………………………………………………………………..…………..... 

(należy opisać okoliczności czynu wykonawcy stanowiącego podstawę wykluczenia, o której mowa w art. 24 ust. 1, 

pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 pkt 1 Pzp oraz podać dowody, że podjęte przez niego środki są wystarczające  

do wykazania jego rzetelności) 

 

 

 

 

…………….……., dnia ………….……. r.  

 

   ……………….………………………………………… 

(własnoręczny podpis osoby uprawnionej  i pieczątka) 


