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Załącznik nr 7 do SWZ wprowadzony zmianą treści SWZ z dnia 09.05.2022r. 

Wykonawca/ Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: 

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

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

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

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

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

reprezentowany przez: 

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

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

 (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

 

 

OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA PODSTAWIE ART. 5k ROZPORZĄDZENIA SANKCYJNEGO* 

składane wraz z ofertą przez Wykonawcę lub każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa na potrzeby  

LPGK Sp. z o. o. samochodów ciężarowych z zabudową śmieciarki na podstawie umów sprzedaży  

i umów dzierżawy z podziałem na części” - NZP/TO/4/2022, prowadzonego przez Legnickie 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Legnicy przy ul. Nowodworskiej 60, 

składam poniższe oświadczenia. 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
na podstawie art. 5k rozporządzenia sankcyjnego*, w szczególności nie jestem: 

1) obywatelem rosyjskim, osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem z siedzibą w Rosji; 

2) osobą prawną, podmiotem lub organem, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio 
w ponad 50% należą do obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów  
lub organów z siedzibą w Rosji; 

3) osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem działającym w imieniu lub pod kierunkiem: 

a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji 
lub 

b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio 
w ponad 50% należą do obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów  
lub organów z siedzibą w Rosji. 
 
 

                                                           
* Rozporządzenie Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami 
Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 
Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022r. 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). 
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2. Poniżej przedstawiam Wykaz Podwykonawców i Dostawców, na których przypada ponad 10% 
wartości zamówienia** wraz z wykazem Podmiotów udostępniających zasoby, na których 
zdolności Wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia**. 

Nazwa (firma) oraz nr NIP/PESEL Podwykonawcy/ Dostawcy (Podwykonawców/ Dostawców),  
na którego (na których) przypada ponad 10% wartości zamówienia** (Należy wpisać  
„NIE DOTYCZY” w przypadku gdy Podwykonawcy/ Dostawcy nie są jeszcze znani albo w przypadku 
gdy na Podwykonawców/ Dostawców przypada do 10% wartości zamówienia.**): 

DOTYCZY CZĘŚCI NR 1 ZAMÓWIENIA:  

DOTYCZY CZĘŚCI NR 2 ZAMÓWIENIA:  

DOTYCZY CZĘŚCI NR 3 ZAMÓWIENIA:  

DOTYCZY CZĘŚCI NR 4 ZAMÓWIENIA:  

Nazwa (firma) oraz nr NIP/PESEL Podmiotu udostępniającego zasoby (Podmiotów 
udostępniających zasoby), na którego (na których) zdolności Wykonawca polega w zakresie 
odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia** (Należy wpisać „NIE DOTYCZY” w przypadku 
gdy Wykonawca polega na zdolności Podmiotu udostępniającego zasoby w zakresie 
odpowiadającym do 10% wartości zamówienia lub w przypadku gdy Wykonawca samodzielnie 
spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.**): 

DOTYCZY CZĘŚCI NR 1 ZAMÓWIENIA:  

DOTYCZY CZĘŚCI NR 2 ZAMÓWIENIA:  

DOTYCZY CZĘŚCI NR 3 ZAMÓWIENIA:  

                                                           
** Wartość zamówienia ustalona przez Zamawiającego wynosi: 496.271,70 zł netto dla części nr 1 zamówienia, 
496.271,70 zł netto dla części nr 2 zamówienia, 300.999,60 zł netto dla części nr 3 zamówienia oraz  
300.999,60 zł netto dla części nr 4 zamówienia. 
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DOTYCZY CZĘŚCI NR 4 ZAMÓWIENIA:  

 

3. Oświadczam, że: 

[zaznaczyć właściwe znakiem „” albo niepotrzebne skreślić] 

 żaden z moich Podwykonawców, Dostawców i Podmiotów, na których zdolności polegam 

(Podmiotów udostępniających zasoby) wskazanych w tabeli w pkt 2., tj. takich, na których 

przypada ponad 10% wartości zamówienia, nie należy do żadnej z poniższych kategorii i nie jest: 

1) obywatelem rosyjskim, osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem z siedzibą w Rosji; 

2) osobą prawną, podmiotem lub organem, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio 
w ponad 50% należą do obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów  
lub organów z siedzibą w Rosji; 

3) osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem działającym w imieniu lub pod kierunkiem: 

a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji 
lub 

b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio 
w ponad 50% należą do obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów  
lub organów z siedzibą w Rosji. 

 
 następujący Podwykonawcy/ Dostawcy/ Podmioty udostępniające zasoby wskazani w tabeli  

w pkt 2., na których przypada ponad 10% wartości zamówienia ……………………..……………………..…. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………….……. [proszę 
wskazać nazwę lub nazwy Podwykonawców/ Dostawców/ Podmiotów udostępniających zasoby] 
należą do jednej z powyższych kategorii. Pozostali Podwykonawcy/ Dostawcy/ Podmioty 
udostępniające zasoby wskazani w tabeli w pkt 2., na których przypada ponad 10% wartości 
zamówienia, nie należą do żadnej z powyższych kategorii. 

[Zamawiający pod rygorem wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na podstawie art. 5k rozporządzenia sankcyjnego* zażąda, aby Wykonawca w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego zastąpił Podwykonawcę/ Dostawcę lub Podmiot 
udostępniający zasoby, który należy do jednej z powyższych kategorii).  

 

 

 

 

 


