
Załącznik nr 2a do SWZ – Oświadczenie o szczególnych rozwiązaniach 
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę  

 

 
 

  
 

 
 „Betrans” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Kalisko 13, 97-400 Bełchatów, skr. poczt. 98, tel.: + 48 44 737 72 00 fax: +48 44 737 72 01 
 

Oddział Eltur-Trans z siedzibą w Bogatyni 
ul. Transportowa 3, 59-916 Bogatynia, tel.: +48 75 772 37 01 fax: +48 75 772 37 37 

 
Oddział Rogowiec z siedzibą w Rogowcu 

Rogowiec, ul. Instalacyjna 20, 97-400 Bełchatów, skr. poczt. 98, tel. +48 44 735 16 06  fax: + 48 44 735 16 24 
 

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego  Numer KRS: 0000134150 
Kapitał Zakładowy 16 078 500,00 PLN  REGON 592178498  NIP: 769-19-76-060 numer BDO: 000019106 

 
 

……………….., dnia ……………… 
 

OŚWIADCZENIE 

UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY  

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę  

oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 

 

 

Na potrzeby postępowania zakupowego nr BTC/PZ/1175/1203-1/2022 pn.: „Dostawa fabrycznie nowych ciągników 
rolniczych wraz z usługą serwisowania przez okres 2 lat” 
 
Ja/my niżej podpisany/i1  
………………………………………………………………………………… 

………………………………………………….……………………………… 

działając w imieniu i na rzecz nazwa/firma dokładny adres Wykonawcy 

 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

OŚWIADCZAM/MY, ŻE: 
 
Nie spełniam/my przesłanek wykluczenia z postępowania określonych w 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)2 oraz z art. 5 k rozporządzenia (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r.  
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). 
 
 
 
 
 

……………………………………………………….. 
podpisy (i pieczątki3) uprawnionych reprezentantów 
lub upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy 

 

 
1 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamienienie oświadczenie składają wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie – podmioty udostępniające zasoby na zasadach wskazanych 
w art. 118 ustawy Pzp na które przypada ponad 10% wartości zamówienia. 
2 Zgodnie z treścią 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, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania wyklucza się: 
1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej 
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 
2) wykonawcę, 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 ustawy; 
3) wykonawcę, 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 ustawy. 
3 Jeśli dotyczy 


