
Załącznik nr 4 do SIWZ 

..............................................……… 

(pieczęć wykonawcy) 

 

Oświadczenie wykonawcy 

na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29-01-2004 r. -Prawo zamówień publicznych 

o braku podstaw do wykluczenia 

 

Część A. (należy wypełnić, jeżeli wobec Wykonawcy nie zachodzą przesłanki wykluczenia z udziału w 

postępowaniu; w przypadku wypełnienia części A, nie należy wypełniać części B oświadczenia) 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę mistrzowskiego fagotu do 

gry solistycznej i orkiestrowej wraz z futerałem i akcesoriami na potrzeby Sinfonii Varsovii, działając w imieniu 

wykonawcy oświadczam, że wobec wykonawcy nie zachodzą przesłanki wykluczenia z udziału w postępowaniu 

na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych. 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………… 

(data i podpis osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy) 

 

Część B. (należy wypełnić, jeżeli nie wypełniono części A - gdy wobec Wykonawcy zachodzą określone 

przesłanki wykluczenia z udziału w postępowaniu, a Wykonawca podjął środki wystarczające do wykazania 

rzetelności Wykonawcy) 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę mistrzowskiego fagotu do 

gry solistycznej i orkiestrowej wraz z futerałem i akcesoriami na potrzeby Sinfonii Varsovii, działając w imieniu 

wykonawcy oświadczam, że wobec wykonawcy nie zachodzą przesłanki wykluczenia z udziału w postępowaniu 

na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 ustawy z dnia 29-01-2004 roku - Prawo zamówień publicznych, za 

wyjątkiem następujących przesłanek powodujących wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(wpisać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionychw art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 16, 17, 

18, 19, 20 lub ust. 5 ustawy z dnia 29-01-2004 r. - Prawo zamówień publicznych). 

 

Jednocześnie oświadczam, że w związku ze wskazanymi wyżej przesłankami, z powodu, których Wykonawca 

podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu, Wykonawca podjął na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy z dnia 29-

01-2004 roku - Prawo zamówień publicznych następujące środki naprawcze, które są wystarczające do wykazania 

rzetelności Wykonawcy (należy wskazać dowody na to, że podjęte przez Wykonawcę środki są wystarczające do 

wykazania jego rzetelności): 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………… 

(data i podpis osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy) 

 



 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz 

zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy 

przedstawianiu informacji. 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………… 

(data i podpis osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy) 

 

 


