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                                                              ..........................., dnia ......................... 
 
Dane Wykonawcy/ 

Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/ 

Podmiotu udostępniającego zasoby: 

 

Nazwa:                            .............................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................... 

Siedziba: ............................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................... 

 
Dane składającego oświadczenie: 
 
Imię i nazwisko: ...............................................................................................................................  
 
Sposób reprezentacji Wykonawcy: pełnomocnictwo / wpis w rejestrze lub ewidencji**

)  

 
 

Oświadczenie  
Wykonawcy/ Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/  

Podmiotu udostępniającego zasobu 
- dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5K rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy  
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 

służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 
składane odpowiednio na podstawie art. 125 ust. 1 lub ust. 5 ustawy Pzp 

 
Nawiązując do złożonej przez nas oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonym pod nazwą „dostawa i montaż kompletnego systemu pomiarowego do prowadzenia 
pomiarów emisji elektromagnetycznych promieniowanych i przewodzonych, na zgodność  
z wymaganiami normy SDIP-27/2; CISPR 11:2015, CISPR 12:2007, CISPR 14:2016, CISPR 15:2013, 
CISPR 22: 2010, CISPR 32:2015, MIL-STD 461G” oświadczam, że 
1. nie podlegam/-my zakazowi, o którym mowa w art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 

z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji 
destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.07.2014, str. 1), dalej: 
rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576  
w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających  
w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111  
z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576, mającego zastosowanie do: 
a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą  

w Rosji, 
b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio 

w ponad 50% należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) powyżej, 
c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem 

podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) powyżej,   
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2. nie podlegam/-my na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby wobec, których 
zachodzą okoliczności, o których mowa w pkt. 1 lit. a) – c) powyżej*), 

3. nie będę/ nie będziemy korzystać z dostawców lub podwykonawców, wobec, których zachodzą 
okoliczności, o których mowa w pkt. 1 lit. a) – c) powyżej*), 

4. na dostawców, podwykonawców, podmioty udostępniające zasoby wobec których zachodzą 
okoliczności, o których mowa w pkt. 1 lit. a) – c) powyżej, nie przypada/ nie będzie przypadać ponad 
10% wartości zamówienia*), 

5. nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 
835), 

6. 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. W przypadku zaistnienia zmiany okoliczności, o których mowa 
powyżej, poinformuję/-my niezwłocznie Zamawiającego o tym fakcie. 
 

*
)
 dotyczy oświadczenia Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia  

**
)
 niepotrzebne skreślić 

 
Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym  

 
 


