
Pismo Okólne nr 5 

Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 

z dnia 16 maja 2022 r. 

w sprawie zakazu udzielania zamówień publicznych  

niektórym podmiotom lub osobom  

pochodzącym lub powiązanym z Federacją Rosyjską oraz Republiką Białorusi 

W związku z art. 1 pkt 3 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), służącej stosowaniu: 

− rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków 

ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec 

Ukrainy, 

− rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków 

ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, 

suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających, 

informuję, że Uczelnia ma obowiązek (począwszy od dnia 29 kwietnia 2022 r. do odwołania) 

stosowania wykluczeń z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wobec osób 

i podmiotów (wykonawców) pochodzących lub powiązanych z Federacją Rosyjską oraz Republiką 

Białorusi, wymienionych w powyższych rozporządzaniach (UE) oraz wpisanych na listę (sankcyjną) 

publikowaną na stronie podmiotowej BIP Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, 

w związku z tym: 

1) jednostki organizacyjne ZUT zobowiązuje się do zastosowania ustawowego zakazu 

w zamówieniu publicznym, do którego stosuje się Instrukcję postępowania przy udzielaniu 

zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych 

przez ZUT, stanowiącą załącznik nr 2 zarządzenia nr 22 Rektora ZUT z dnia 8 stycznia 2009 r., 

z późn. zm. (dostawy, usługi lub roboty budowlane); 

2) przesłanki do zastosowania powyższych wykluczeń, które są wymienione w art. 7 ust. 1 

tej ustawy, przedstawione są w załączniku nr 1 do pisma okólnego, a także zamieszczone 

na stronie internetowej ZUT: 

https://zamowienia.zut.edu.pl/dodatkowe-zasady-postepowania-przy-prowadzeniu-zapytan-

ofertowych-i-innych-sposobow-wyboru-wykonawcow-zamowien-niewymagajacych-stosowania-

ustawy-pzp-w-zwiazku-z-zakazem-udzielania-zamowien-publicznym-niektorym-podmiotom-i-innym-

jednostkom-organizacyjnym.html  

https://zamowienia.zut.edu.pl/dodatkowe-zasady-postepowania-przy-prowadzeniu-zapytan-ofertowych-i-innych-sposobow-wyboru-wykonawcow-zamowien-niewymagajacych-stosowania-ustawy-pzp-w-zwiazku-z-zakazem-udzielania-zamowien-publicznym-niektorym-podmiotom-i-innym-jednostkom-organizacyjnym.html
https://zamowienia.zut.edu.pl/dodatkowe-zasady-postepowania-przy-prowadzeniu-zapytan-ofertowych-i-innych-sposobow-wyboru-wykonawcow-zamowien-niewymagajacych-stosowania-ustawy-pzp-w-zwiazku-z-zakazem-udzielania-zamowien-publicznym-niektorym-podmiotom-i-innym-jednostkom-organizacyjnym.html
https://zamowienia.zut.edu.pl/dodatkowe-zasady-postepowania-przy-prowadzeniu-zapytan-ofertowych-i-innych-sposobow-wyboru-wykonawcow-zamowien-niewymagajacych-stosowania-ustawy-pzp-w-zwiazku-z-zakazem-udzielania-zamowien-publicznym-niektorym-podmiotom-i-innym-jednostkom-organizacyjnym.html
https://zamowienia.zut.edu.pl/dodatkowe-zasady-postepowania-przy-prowadzeniu-zapytan-ofertowych-i-innych-sposobow-wyboru-wykonawcow-zamowien-niewymagajacych-stosowania-ustawy-pzp-w-zwiazku-z-zakazem-udzielania-zamowien-publicznym-niektorym-podmiotom-i-innym-jednostkom-organizacyjnym.html


3) do realizacji ustawowego zakazu wskazuje się, co następuje: 

a) w przypadkach zamówienia poprzez wyłonienie wykonawcy w zapytaniach ofertowych 

zamieszczanych na stronie internetowej, bądź też wysyłanych (np. pocztą e-mail) 

potencjalnym wykonawcom: 

− dołącza się jako załącznik do zapytania ofertowego wzór druku oświadczenia o braku 

podstaw do wykluczenia wykonawcy z udzielenia zamówienia, stanowiący załącznik nr 2, 

− w celu uprzedzenia wykonawców zamierzających ubiegać się o zamówienie z zapytania 

ofertowego w treści zapytania lub na stronie internetowej zamieszczonego zapytania, 

a w przypadku, gdy jest wysyłane określonemu wykonawcy – w treści wiadomości e-mail, 

należy umieścić informację o zastrzeżeniu warunkującym udział w postępowaniu 

z zapytania ofertowego o treści wskazanej w ramce Pouczenia, stanowiącego załącznik 

nr 3 do pisma okólnego, 

b) w przypadku braku możliwości uzyskania oświadczenia od wykonawcy zamówień 

niewymagających stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2) 

należy przeprowadzić badanie i ocenę braku podstaw do jego wykluczenia z przyczyn 

(przesłanek) wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy (podanych w załączniku nr 1) poprzez 

jego weryfikację: 

− w przywoływanych we wstępie niniejszego pisma okólnego rozporządzeń (UE) 

oraz listy sankcyjnej, do których linki zamieszczone są na stronie internetowej ZUT, 

wskazanej w pkt 2, oraz 

− w dostępnych rejestrach przedsiębiorców: 

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) 

https://aplikacja.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx (przedsiębiorcy prowadzący 

jednoosobową działalność gospodarczą, wykonujący działalność na terenie Polski) 

Krajowy Rejestr Sądowy – Rejestr Przedsiębiorców (KRS) 

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/wyszukiwarka-krs1 (przedsiębiorcy mający siedzibę 

na terenie Polski, inni niż prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą) 

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych  

https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/ (wyszukiwarka tam wskazana) 

Sposób postępowania wyznaczony powyżej obejmuje wyłącznie zamówienia niewymagające 

stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.  

https://aplikacja.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/wyszukiwarka-krs1
https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/


W odniesieniu do zamówień podlegających udzielaniu w trybach lub innych procedurach 

określonych tą ustawą czynności badania i oceny zmierzających do wypełnienia przez Uczelnię 

obowiązków wynikających z przepisów prawa krajowego oraz unijnego w zakresie niedopuszczenia 

do udzielenia zamówienia wykonawcy pochodzącemu lub powiązanemu z Federacją Rosyjską 

oraz Republiką Białorusi prowadzi Dział Zamówień Publicznych w ramach każdorazowo 

prowadzonych przetargów i innych procedur wyboru wykonawcy zamówienia z wyżej wskazanej 

ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności uwzględniając w tej kwestii stosowne 

wytyczne Urzędu Zamówień Publicznych. 

Rektor 

dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT 

  



Załącznik nr 1 

do pisma okólnego nr 5 Rektora ZUT z dnia 16 maja 2022 r. 

Przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.  

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę  

oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego  

Zgodnie z 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), zwanej dalej „ustawą o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę”, o udzielenie 

zamówienia publicznego nie mogą się ubiegać:  

1) podmioty lub osoby:  

a) wymienione w wykazach określonych w:  

− rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącym środków 

ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec 

Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.),  

− rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków 

ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność 

i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.4), 

albo 

b) wpisane na listę, o której mowa w art. 2 ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę, 

rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3. Lista jest prowadzona przez 

ministra właściwego do spraw wewnętrznych (aktualnie Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji) i publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra 

właściwego do spraw wewnętrznych (aktualnie strona podmiotowa BIP Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych); 

2) wykonawca, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. 

o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 593, 

z późn. zm.), jest osoba wymieniona w wykazach w pkt 1 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 o przeciwdziałaniu 

wspieraniu agresji na Ukrainę; 

3) wykonawca, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 217, z późn. zm.) jest podmiot wymieniony 

w wykazach w pkt 1, 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 o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę. 
  



Załącznik nr 2 

do pisma okólnego nr 5 Rektora ZUT z dnia 16 maja 2022 r. 

(wypełnia i podpisuje Wykonawca) 

 ....................................................................................................  

 ....................................................................................................  

(dane identyfikacyjne Wykonawcy/Wykonawców wspólnie składających ofertę) 

Oświadczenie 

w przedmiocie braku podstaw do wykluczenia wykonawcy 

Reprezentując wyżej wskazanego Wykonawcę/Wykonawców wspólnie składających ofertę, oświadczam, 

iż Wykonawca ten/Wykonawcy ci nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne 

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. poz. 835), zwaną dalej „ustawą o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę”, tj.: 

1) wskazany na wstępie Wykonawca/Wykonawcy nie jest/nie są wymienieni w wykazach określonych 

w rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających 

w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 

z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 765/2006” i rozporządzenia Rady (UE) 

nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań 

podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających  

(Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.4), zwanego dalej „rozporządzeniem 269/2014”; 

2) wskazany na wstępie Wykonawca/Wykonawcy nie jest/nie są wpisani na listę, o której mowa w art. 2 ustawy 

o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę - zwana dalej „listą”1, rozstrzygającej o zastosowaniu środka, 

o którym mowa w art. 1 pkt 3 wyżej wskazanej ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę;  

3) w odniesieniu do wskazanego na wstępie Wykonawcy/Wykonawców żadna z osób wymienionych w wykazach 

określonych w rozporządzeniach Rady (WE), o których mowa w pkt 1 (rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 

269/2014), nie jest beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu 

praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 593, z późn. zm.). 

4) w odniesieniu do wskazanego na wstępie Wykonawcy/Wykonawców żadna z osób wpisanych na listę, 

o której mowa w pkt 2 powyżej, nie jest beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 

2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 593, 

z późn. zm.) albo będąc takim beneficjentem od dnia 24 lutego 2022 r., nie została wpisana na tę listę 

na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 

pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę; 

 

1 Wskazana lista jest prowadzona przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Lista jest publikowana w Biuletynie 

Informacji Publicznej na stronie podmiotowej BIP ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Lista zawiera oznaczenie 

osoby lub podmiotu, wobec których stosuje się środki, o których mowa w art. 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), wraz z rozstrzygnięciem, który z tych środków ma do nich zastosowanie 



5) w odniesieniu do wskazanego na wstępie Wykonawcy/Wykonawców żaden z podmiotów wymienionych 

w wykazach określonych w rozporządzeniach Rady (WE), o których mowa w pkt 1 powyżej (rozporządzeniu 

765/2006 i rozporządzeniu 269/2014), nie jest jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy 

z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 217, z późn. zm.); 

6) w odniesieniu do wskazanego na wstępie Wykonawcy/Wykonawców żaden z podmiotów wpisanych na listę, 

o której mowa w pkt 2 powyżej, nie jest jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 

29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 217, z późn. zm.) albo będąc taką 

jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., nie został wpisany na tę listę na podstawie decyzji w sprawie 

wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu 

wspieraniu agresji na Ukrainę. 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane powyżej są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione 

z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.  

(miejscowość)  ........................................ , dnia  ................................  

 .................................................................  

(podpis osoby/osób Wykonawcy/Wykonawców)  



Załącznik nr 3 

do pisma okólnego nr 5 Rektora ZUT z dnia 16 maja 2022 r. 

Pouczenie  

dla potencjalnego wykonawcy zainteresowanego udziałem w zapytaniu ofertowym 

(wzór postanowień do wprowadzenia do treści zapytania lub na stronie internetowej zamieszczonego zapytania, 

a w przypadku gdy jest wysyłane określonym wykonawcom – w treści wiadomości e-mail): 

Zastrzeżenie warunkujące udział w postepowaniu z zapytania ofertowego 

Zgodnie z art. 7 ust. 9 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) o udzielenie niniejszego zamówienia nie może się ubiegać Wykonawca, który podlega 

wykluczeniu z udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z przyczyn (przesłanek) wskazanych w art. 7 

ust. 1 pkt 1 – 3 wyżej wskazanej ustawy.  

Zgodnie z art. 7 ust. 3 wyżej wskazanej ustawy oferta wykonawcy podlegającego wykluczeniu, o którym mowa 

powyżej, zostanie odrzucona (wykonawcy temu nie zostanie udzielone zamówienie). Na okoliczność braku 

przesłanek wykluczenia jak wyżej – w stosunku do wykonawcy oferty najkorzystniej (najwyżej) ocenionej 

skierowane zostanie wezwanie do złożenia oświadczenia na formularzu, o którym mowa w załączniku 

niniejszego zapytania (plik z formularzem oświadczenia pod nazwą „Oświadczenie w przedmiocie braku 

podstaw do wykluczenia wykonawcy” - według wzoru treści tam wskazanej).  

Wskazane oświadczenie winno być złożone w terminie wskazanym w wezwaniu, o którym mowa powyżej, 

oraz (według wyboru wykonawcy) w formie pisemnej (tj. oryginał oświadczenia na nośniku papierowym 

z własnoręcznym podpisem osoby/osób reprezentujących wykonawcę) lub formie elektronicznej 

(tj. oświadczenie na nośniku elektronicznym podpisanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

osoby/osób reprezentujących wykonawcę). 

Niezłożenie wskazanego oświadczenia w terminie przekraczającym 3 dni termin wyznaczony 

przez Zamawiającego w wezwaniu do jego złożenia (lub wskazanie w złożonym oświadczeniu, że Wykonawcy 

dotyczy któraś z okoliczności skutkującej wykluczeniem z ubiegania się z przyczyn podanych w art. 7 ust. 1 

wyżej wskazanej ustawy), uprawnia do uznania oferty wskazanego Wykonawcy za ofertę podlegającą 

odrzuceniu (czy w inny sposób uznania jej za nieważną), co wykluczać będzie tego wykonawcę z ubiegania się 

o niniejsze zamówienie.  

Oświadczenie jak wyżej nie zamyka prawa Zamawiającego (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny 

w Szczecinie) do dodatkowej (lub przeprowadzonej niezależnie od złożonego oświadczenia jak wyżej) 

weryfikacji podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 wyżej wskazanej ustawy w oparciu o dostępne 

dane, w szczególności dane z listy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz wykazów 

rozporządzeń UE, o których mowa we wzorze oświadczenia jak wyżej. 
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