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OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA  

na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji 

na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 835) 

         

    Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu pn:                                 

„Zaprojektowanie i budowa jednego kolumbarium w formie rotundy urnowej trzykondygnacyjnej 

na terenie Cmentarza Komunalnego w Koszalinie",   działając w imieniu …………………, z siedzibą                   

w ……………,(„Wykonawca” / „Podmiot udostępniający zasoby”/ „Wykonawcy wspólnie ubiegających                             

się o zamówienie”)*,  w trybie zamówienia na podstawie wewnętrznych procedur zamawiającego 

oświadczam, że: nie podlegam/podlegam* wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 11 ustawy                                          

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 

ochronie bezpieczeństwa narodowego. 

*niepotrzebne skreślić 

 

………………………………………………………………. 

(Dokument musi być podpisany przez osobę (osoby) 
uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu 
Wykonawcy / podmiotu udostępniającego zasoby) 

 
 

 
1 Art. 7 ust. 1 z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza 
się: 

1. wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006                                    

i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej                         

o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 

2. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.      

o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba 

wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę                   

lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie 

decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 

3. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy                                     

z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony                               

w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący                    

taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu 

na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. 
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OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA  

dotyczące zakazu udziału rosyjskich podmiotów w zamówieniach publicznych dotyczące 

środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie 

 

     Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu pn:                                        

„Zaprojektowanie i budowa jednego kolumbarium w formie rotundy urnowej trzykondygnacyjnej 

na terenie Cmentarza Komunalnego w Koszalinie",  dalej zwanym „Postępowaniem”, 

oświadczam(y), że: Działając w imieniu ………………., z siedzibą w …………………. („Wykonawca” / 

„Podmiot udostępniający zasoby”/ „Wykonawcy wspólnie ubiegających się o zamówienie”) 

(niepotrzebne skreślić) jako osoba należycie umocowana do reprezentowania, w związku z udziałem / 

wyborem oferty Wykonawcy* ……………………… (do zastosowania w zależności od etapu prowadzonego 

Postępowania i podmiotu składającego oświadczenie) w Postępowaniu, prowadzonym                                

przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koszalinie, na podstawie zamówienia 

na podstawie wewnętrznych procedur zamawiającego oświadczam, że: 

1. 2 Nie jestem podmiotem, o którym mowa w art. 5k ust. 1 rozporządzenia (UE)  

nr 833/2014 z 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku  

z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229                               

z 31 lipca 2014 r., str. 1 z późn. zm.), tj.: 

a) obywatelem rosyjskim lub osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem                   

z siedzibą w Rosji; 

b) osobą prawną, podmiotem lub organem, do których prawa własności 

bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa         

w ppkt a) powyżej; 

c) osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem działającym w imieniu                      

lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w ppkt a) lub b) powyżej, 

albo 

  Jestem podmiotem, o którym mowa w pkt 1 ppkt … (wskazać odpowiednią literę  

z pkt 1 powyżej) do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad  

…… % należą do podmiotu, o którym mowa w pkt 1 ppkt … (do uzupełnienia                                

w przypadku, gdy wskazano ppkt b) 

 

UWAGA! 

Pkt 1 uzupełniają także podmioty udostępniające Wykonawcy zasoby 

 

2. W Postępowaniu*: 

 Nie będę polegał na zdolnościach podmiotu, o którym mowa w art. 5k ust. 1 

rozporządzenia (UE) nr 833/2014 z 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków 

ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie 

(Dz. Urz. UE nr L 229 z 31 lipca 2014 r., str. 1 z późn. zm.), 

albo 

 
2 Zaznaczyć właściwe 
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  Będę polegał na zdolnościach podmiotu, o którym mowa w art. 5k ust. 1 

rozporządzenia (UE) nr 833/2014 z 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków 

ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie 

(Dz. Urz. UE nr L 229 z 31 lipca 2014 r., str. 1 z późn. zm.) i ich udział  

w realizacji zamówienia będzie wynosił ….. % wartości zamówienia. 

 

3. Umowę zawartą po przeprowadzeniu Postępowania*: 

  Nie będę wykonywał z udziałem podwykonawców, dostawców, o których mowa  

w art. 5k ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 833/2014 z 31 lipca 2014 r. dotyczącego 

środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację 

na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31 lipca 2014 r., str. 1 z późn. zm.), 

albo 

  Będę wykonywał z udziałem podwykonawców, dostawców będących podmiotami,  

o których mowa w art. 5k ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 833/2014 z 31 lipca 2014 r. 

dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi 

sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31 lipca 2014 r., str. 1 z późn. zm.)                                 

i ich udział w realizacji zamówienia będzie wynosił …… % wartości zamówienia. 

*niepotrzebne skreślić 
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(Dokument musi być podpisany przez osobę (osoby) 
uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu 
Wykonawcy / podmiotu udostępniającego zasoby) 

 

 

 

 


