Załącznik nr 2
.................................................................
(pieczęć Wykonawcy lub
Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia)
Do: Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek
ul. Tytusa Chałubinskiego 5
02-004 Warszawa

OŚWIADCZENIE
My, niżej podpisani ....................................................................................... działając w imieniu i na rzecz:
....................................................................................... w odpowiedzi na ogłoszenie nr 4 / 2022 /KCBTiK dotyczące:
Dostawy wraz z SERWERA WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM, jako Wykonawca, oświadczamy, że .

1. Wykonawca oświadcza, że nie jest podmiotem objętym sankcjami, nałożonymi w związku
z wspieraniem działań destabilizujących sytuację na Ukrainie, a w szczególności:
a) nie jest podmiotem wymienionym w wykazach określonych w Rozporządzeniu Rady
(WE) nr 765/2006 oraz Rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 albo wpisanym na listę
prowadzoną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o której mowa w art.
2 Ustawy z dnia z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego,
b) nie jest podmiotem dysponującym środkami finansowymi, funduszami oraz zasobami
gospodarczymi w rozumieniu Rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 oraz
Rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014 lub podmiotem wobec którego istnieje
prawdopodobieństwo wykorzystania środków finansowych, funduszy lub zasobów
gospodarczych w celu wspierania działań, o których mowa w lit. c) poniżej,
c) nie jest podmiotem bezpośrednio lub pośrednio wspierającym agresję Federacji
Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętą w dniu 24 lutego 2022 r. lub wspierającym poważne
naruszenia praw człowieka lub represje wobec społeczeństwa obywatelskiego
i opozycji demokratycznej lub którego działalność stanowi inne poważne zagrożenie
dla demokracji lub praworządności w Federacji Rosyjskiej lub na Białorusi,
d) nie jest podmiotem bezpośrednio lub pośrednio związanym z osobami lub
podmiotami, o których mowa w lit. a) - c) powyżej, w szczególności ze względu na
powiązania o charakterze osobistym, organizacyjnym, gospodarczym lub finansowym
lub wobec których istnieje prawdopodobieństwo wykorzystania środków finansowych,
funduszy lub zasobów gospodarczych w celu wspierania działań, o których mowa w lit.
c) powyżej,
e) nie jest podmiotem niedopełniającym obowiązków, o których mowa w art. 6 Ustawy z
dnia z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
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bezpieczeństwa narodowego,
f) nie jest wpisany osobiście lub urzędujący członek jego organu zarządzającego lub
nadzorczego Wykonawcy, wspólnik spółki w spółce jawnej Wykonawcy/wspólnik
spółki partnerskiej Wykonawcy/komplementariusz w spółce komandytowej
Wykonawcy/komplementariusz w spółce komandytowo-akcyjnej, prokurent albo
pracownik, współpracownik, podwykonawca lub inna osoba, przy pomocy której
Wykonawca będzie świadczyć usługi/dostawy/roboty budowlane do wykazu
cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest
niepożądany, o którym mowa w art. 434 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r.
o cudzoziemcach,
g) nie narusza zakazu określonego w art. 16 ustawy z dnia z dnia 13 kwietnia 2022 r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego tj. nie używa, nie
stosuje i nie propaguje symboli lub nazw wspierających agresję Federacji Rosyjskiej na
Ukrainę.
2. Wykonawca oświadcza, że w prowadzonej przez siebie działalności nie współpracuje
z podmiotami, o których mowa w ust. 1 powyżej, a w szczególności nie korzysta z usług takich
podmiotów w tym jako pracowników, współpracowników, podwykonawców lub innych osób,
przy pomocy których będzie świadczyć usługi/dostawy/roboty budowlane na rzecz KCBTiK z
siedzibą w Warszawie. Wykonawca oświadcza ponadto, że nie wspiera podmiotów, o których
mowa w ust. 1 powyżej w żadnym zakresie i nie świadczy na ich rzecz usług oraz zobowiązuje
się do powstrzymywania się od świadczenia takich usług przez cały okres obowiązywania
Umowy, a także dokłada należytej staranności, aby jego pracownicy, współpracownicy,
podwykonawcy lub osoby, przy pomocy których świadczy usługi/dostawy/roboty budowlane
również stosowali się do zakazu współpracy z podmiotami objętymi sankcjami, o których
mowa w ust. 1 powyżej.
3.

Wykonawca zobowiązuje się, że postanowienie dotyczące zakazu współpracy z podmiotami, o
których mowa w ust. 1 powyżej, zostanie wprowadzone również do umów zawieranych przez
Wykonawcę z podwykonawcami lub innymi osobami przy pomocy których świadczy on
usługi/dostawy/roboty budowlane na rzecz KCBTiK z siedzibą w Warszawie.

4.

W razie zgłoszenia przez KCBTiK z siedzibą w Warszawie wątpliwości odnośnie przestrzegania
zasad określonych w ustępach powyżej przez Wykonawcę lub jego pracowników,
współpracowników, podwykonawców lub osób przy pomocy których świadczy on
usługi/dostawy/roboty budowlane, Wykonawca podejmie działania mające na celu usunięcie
takich wątpliwości.

5. W razie powzięcia przez Zamawiającego informacji, że Wykonawca będący osobą
fizyczną/urzędujący członek organu zarządzającego lub nadzorczego Wykonawcy, wspólnik
spółki w spółce jawnej Wykonawcy, wspólnik spółki partnerskiej Wykonawcy,
komplementariusz w spółce komandytowej Wykonawcy/komplementariusz w spółce
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komandytowo-akcyjnej, prokurent albo pracownik, współpracownik, podwykonawca lub inna
osoba, przy pomocy której Wykonawca będzie świadczyć usługi/dostawy/roboty budowlane
na rzecz KCBTiK. z siedzibą w Warszawie, zarówno na etapie postępowania zakupowego, w
chwili zawarcia Umowy jak i w trakcie realizacji Umowy, naruszy zakaz współpracy z
podmiotami, o których mowa w ust. 1 powyżej, KCBTiK z siedzibą w Warszawie wedle swojego
wyboru może odstąpić od Umowy (w całości lub w części) w terminie 30 dni od dnia powzięcia
tej informacji lub wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym.
6.

W przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w ust. 5 powyżej, KCBTiK z siedzibą w
Warszawie przed podjęciem decyzji o jednostronnym rozwiązaniu Umowy, może zwrócić się
do Wykonawcy o przedłożenie w oznaczonym terminie dodatkowych informacji, wyjaśnień lub
dokumentów, a Wykonawca jest je zobowiązany w tym terminie przedłożyć. W przypadku
zwrócenia się przez z KCBTiK z siedzibą w Warszawie żądaniem, o którym mowa w zdaniu
poprzednim, termin na odstąpienie od Umowy wynosi 30 (trzydzieści) dni liczonych od dnia
otrzymania kompletnych informacji, wyjaśnień lub dokumentów od Wykonawcy, lub odmowy
Wykonawcy złożenia informacji, wyjaśnień lub dokumentów, lub upływu terminu
wyznaczonego przez KCBTiK z siedzibą w Warszawie, na złożenie informacji, wyjaśnień lub
dokumentów przez Wykonawcę.

................................, dnia .............................

………………………………………………….

podpis Wykonawcy
lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
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