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Biuro Zakupów       Warszawa, dnia 10.05.2022 r. 

BZzp.261.36.2022 

 

Wykonawcy biorący udział 

w postępowaniu 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu 

komputerowego – nr referencyjny: BZzp.261.36.2022 

 

Działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, 

Zamawiający zmienia treść SWZ. 

1. W rozdziale VI „Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania” pkt 1 otrzymuje 

brzmienie: 

„1. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie 

podlegają wykluczeniu na podstawie: 

1) art. 108 Ustawy, 

2) art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 Ustawy, 

3) 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. z 2022 r. poz. 835); 

4) art. 5k 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 31.7.2014, str. 1).” 

2. W rozdziale IX „Opis sposobu przygotowania oferty” pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie: 

„5. Wraz z ofertą należy złożyć oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 7 ust. 1 ustawy 

z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 

(Dz.U. z 2022 r. poz. 835) oraz art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 

lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji 
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destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) (wzór – 

załącznik nr 8 do SWZ). 

6. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2–5, składa się wraz z ofertą, pod rygorem 

nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym.” 

3. Wprowadza się załącznik nr 8 do SWZ „Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 7 ust. 

1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835) oraz art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 

z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami 

Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik: 

Wzór oświadczenia stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ. 
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Załącznik nr 8 do SWZ 
Oświadczenie należy złożyć wraz z ofertą 

Zamawiający: 

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa 

 

Wykonawca/podmiot udostępniający zasoby/podwykonawca1:  

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

………………………………………………………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/KRS/CEiDG)  

 

reprezentowany przez:  

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

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

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)  

   

Oświadczenie Wykonawcy/podmiotu udostępniającego zasoby1  

dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu 

komputerowego – nr referencyjny: BZzp.261.36.2022 prowadzonego przez Rządową Agencję 

Rezerw Strategicznych, oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY / PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO 

ZASOBY/PODWYKONAWCA1) 

 
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania: 

1) 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. z 2022 r. poz. 835); 

2) na podstawie art. 5k 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 31.7.2014, str. 1). 

 
…………….…….................................(miejscowość), dnia ………….……..... r. 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania:  
 
1) 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. z 2022 r. poz. 835);1 

2) na podstawie art. 5k 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 31.7.2014, str. 1).1 

 
…………….…..............................…. (miejscowość), dnia …………………......... r.  
1 – niepotrzebne skreślić; 

 

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF. 


