
 

Dział Zamówień Publicznych 

Pl. M. Skłodowskiej-Curie 5; 60-965 Poznań  

Tel. 61/ 665-35-38 

RD/ZP/7/22  Poznań, dnia 06.05.2022 r. 
 
 

„Sukcesywna dostawa fabrycznie nowego drobnego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla 

Politechniki Poznańskiej na okres 12 miesięcy”. 

 

 Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy PZP dokonuje zmiany treści 

specyfikacji warunków zamówienia poprzez dodanie następujących zapisów: 

1)  w pkt 5 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA Z 

 POSTĘPOWANIA następujących zapisów: 

 

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się również Wykonawcę, 

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 31.7.2014, str. 1 z późn. zm.), 

oraz poprze dodanie załącznika nr 12 do SWZ: 

Oświadczenie składane w związku z agresją Rosji wobec Ukrainy i udziałem Białorusi w tej 

agresji 

Przedmiotowe Oświadczenie stanowi załącznik do niniejszego pisma.  

2) w pkt 6.1 SWZ następujących zapisów: 

i) Oświadczenie składane w związku z agresją Rosji wobec Ukrainy i udziałem 

Białorusi w tej agresji, w zakresie 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 31.7.2014, str. 1 z późn. 

zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 

ochronie bezpieczeństwa narodowego. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 12 do 

SWZ.  
 Zamawiający informuje, że wykluczenie na podstawie litery i) będzie dodatkowo 

weryfikował na podstawie:  

 informacji z wykazów określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 

269/2014,  

 a także informacji z listy rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 

3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 

Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 

Wykonawca składając ofertę uwzględnia dodane zmiany.  

 

Niniejsze zmiany są wiążące dla Wykonawców w związku, z czym muszą być 

uwzględnione w treści składanej oferty. 

Niniejsza informacja zgodnie z zapisami SWZ, zamieszczona została na stronie 

internetowej Zamawiającego oraz  w platformie MiniPortal. 
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Z poważaniem 

 
SPECJALISTA 

ds. Zamówień publicznych 
 

mgr Magdalena Kominek 

 



3 
 

Załącznik nr 12 do SWZ 

 

Oświadczenie składane w związku z agresją Rosji wobec Ukrainy i udziałem Białorusi w tej agresji 

 

Działając w imieniu  .................................................................  z siedzibą w  .............................................  

 będąc Wykonawcą / Podmiotem udostępniającym zasoby1, jako osoba należycie umocowana do 

reprezentowania, w związku z udziałem Wykonawcy  ...........  w postępowaniu pn. 

„____________________________________” nr Postępowania: ______________________  

prowadzonym przez ___________________  na podstawie ustawy Pzp (dalej jako: „Postępowanie”), 

mając na uwadze treść2: 

 

UWAGA: Jeżeli dokument wypełnia podmiot udostępniający Wykonawcy zasoby należy wypełnić 

wyłącznie ust. 1 poniżej.  

1. art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) NR 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków 

ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, oświadczam, 

że: 

☐ nie jestem: 

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 lit. a, 

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

podmiotu, o którym mowa w lit. a lub b; 

 

albo: 

☐ jestem: 

a) obywatelem rosyjskim lub osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem z siedzibą w 

Rosji, lub 

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

pośrednio w ponad 50% należą do podmiotu będącego obywatelem rosyjskim lub osobą 

fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem z siedzibą w Rosji, lub 

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

podmiotu będącego obywatelem rosyjskim lub osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub 

organem z siedzibą w Rosji; 

2. wskazuję, że w Postępowaniu: 

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

Rady (UE) NR 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z 

działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, 

albo: 

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

(UE) NR 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku 

                                                           
1 Niepotrzebne skreślić. 
2 Zaznaczyć właściwe w każdym punkcie. 
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z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie i ich udział w realizacji zamówienia 

będzie wynosił ……% (należy uzupełnić) wartości zamówienia; 

3. oświadczam, że umowę zawartą po przeprowadzeniu Postępowania: 

☐ nie będę wykonywał z udziałem podwykonawców, dostawców, o których mowa w art. 5k ust. 

1 Rozporządzenia Rady (UE) NR 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków 

ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, 

albo: 

☐ będę wykonywał z udziałem podwykonawców, dostawców, o których mowa w art. 5k ust. 1 

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

ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie i ich udział 

w realizacji zamówienia będzie wynosił ……% (należy uzupełnić) wartości zamówienia. 

4. Dodatkowo mając na uwadze art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego, oświadczam, że: 

☐ nie jestem: 

1) wykonawcą wymienionym w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 

i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanym na listę3 na podstawie decyzji w sprawie wpisu na 

listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 tej ustawy, 

2) wykonawcą, 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 tej ustawy, 

3) wykonawcą, 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 tej ustawy; 

albo: 

☐ jestem: 

1) wykonawcą wymienionym w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 

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

rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 tej ustawy, lub 

2) wykonawcą, 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 

                                                           
3 Lista osób i podmiotów, wobec których są stosowane środki ograniczające, prowadzona przez ministra 
właściwego do spraw wewnętrznych, o której mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o 
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
bezpieczeństwa narodowego. 
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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 tej ustawy, lub 

3) wykonawcą, 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 tej ustawy. 

 

Pouczenie:  

Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu 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, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego 

lub dopuszczenie do udziału w konkursie lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub 

w konkursie, podlegają karze pieniężnej.  

Karę pieniężną nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł. 

 

 
 

Dokument musi być opatrzony 
 kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

 

 

 

 


