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OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 

Zgodnie z brzmieniem niżej wymienionych aktów prawnych w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 

agresji na Ukrainę:  

- Rozporządzenia Rady ( UE)  nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających 

w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie,  

- 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),  

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu  

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  oraz  na podstawie  art. 5 k rozporządzenia (UE) nr 833/2014 z dnia  

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

sytuację na Ukrainie. 

 W związku z powyższym Zamawiający wzywa Wykonawcę pod rygorem wykluczenia z postępowania, 

do złożenia  oświadczenia następującej treści:  

„Niniejszym oświadczamy, iż  podlegamy/nie podlegamy*  wykluczeniu  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, 

wprowadzonego na podstawie art. 1 pkt 23 Rozporządzenia Rady ( UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 

2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014  oraz  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)” . 

Oferowana przez naszą firmę Sadza techniczna N-220 do postępowania nr 18/ABAR/TP/2022  

nie jest towarem sankcjonowanym i nie znajduje się w załączniku XXIII do Rozporządzenia Rady 

(UE) 2022/576 z dnia 8kwietnia 2022 r. , i został zakupiony przed tą datą. 
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*- niewłaściwe przekreślić  


