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Projekt e-zdrowie w SP ZOZ MSWiA: rozwój  
nowoczesnych e-usług publicznych dla 

pacjentów 

 
 Wykonawca:                                                                                                       

……………………………………… 

……………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

………………………………………

……………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 

reprezentacji) 

Oświadczenie 

w sprawie realizacji postanowień art. 5k rozporządzenia RADY (UE) 833/2014 dotyczącego 

środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie1 

Oświadczam, że umowa nr M-2373-2A/2022 z dnia ………… r., zawartą w wyniku z rozstrzygnięcia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostosowanie Dziedzinowych 

Systemów Informatycznych w SP ZOZ MSWiA w Koszalinie w ramach Projektu  

e-Zdrowie w SP ZOZ MSWiA: rozwój nowoczesnych e-usług publicznych dla pacjentów. 

 

nie jest wykonywana z udziałem: 

a) obywateli rosyjskich, osób fizycznych zamieszkałych w Rosji lub osób prawnych, 
podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji; 

b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub 
pośrednio w ponad 50% należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a); lub 

c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod 
kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b),  

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu 
dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10% 
wartości zamówienia. 

        ……………………………………. 

       Data; podpis   

 
1 Zakaz udzielania i dalszego wykonywania zamówień publicznych i koncesji, których stroną są obywatele rosyjscy oraz podmioty lub organy 
z siedzibą w Rosji to element tzw. piątego pakietu sankcji - rozporządzenie Rady (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. U. UE. L. z 2022 r. Nr 111, str. 1 z późn. zm.) 
Więcej informacji na ten temat jest dostępnych w serwisie internetowym Urzędu Zamówień Publicznych - Ogólnounijny zakaz udziału 
rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach - Urząd Zamówień Publicznych - Portal Gov.pl (www.gov.pl) 

https://www.gov.pl/web/uzp/ogolnounijny-zakaz-udzialu-rosyjskich-wykonawcow-w-zamowieniach-publicznych-i-koncesjach
https://www.gov.pl/web/uzp/ogolnounijny-zakaz-udzialu-rosyjskich-wykonawcow-w-zamowieniach-publicznych-i-koncesjach

