
 

 

Załącznik nr 7 do SWZ 
 

                                                             
Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): 
CRZP/297/009/D/22, ZP/67/WETI/22                                           
 
Wykonawca*/Wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie*/Podwykonawca*:   
 
……………………………………. 
(pełna nazwa/firma i adres)  
 
 

Oświadczenie Wykonawcy*/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o 
zamówienia*/Podwykonawcy*  

o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1  
ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych 
(tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp 

w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania  
 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego nr CRZP/297/009/D/22 pn.: Dostawa sprzętu informatycznego dla Wydziału 
Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, co następuje: 
 
wszystkie informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,  
w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w rozdz. VII  
SWZ, o których mowa w: 
 

− art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, 
− art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie 

publiczne tytułem środka zapobiegawczego, 
− art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia 

mającego na celu zakłócenie konkurencji, 
− art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, 

 
oraz o których mowa w : 

− 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), 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), 

 
− 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), 

 

są aktualne na dzień złożenia niniejszego oświadczenia. 

Oświadczenie dotyczące podanych informacji  
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są zgodne z prawdą oraz 
zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy 
przedstawianiu informacji. 

 
Dokument musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę bądź 

osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 
 
Uwaga: 
W przypadku złożenia oferty przez podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie (w tym spółki 
cywilne), oświadczenie powinno być złożone przez każdy podmiot (wspólnika spółki cywilnej) 
odrębnie. 
*niepotrzebne skreślić 


