
Legnica, 29.04.2022 r. 

Do wszystkich wykonawców 

Informacja o przesłankach wykluczenia wykonawców z postępowania w związku z wejściem  

w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego 

 

Tytuł postępowania: „Intensywny kurs języka polskiego na poziomie podstawowym” 

Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy ul. Gen. Wł. Andersa 2 

Tryb udzielenia zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy  

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021, poz. 1129 z późn. zm.) 

Znak postępowania: CAZ-RZL.253.15.2022.EŻB 

Numer ogłoszenia BZP: 2022/BZP00116059/01 

W związku z wejściem w życie w dniu 16 kwietnia 2022 r. ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.  

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 

służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022, poz. 835) zw. dalej ustawą na 

podstawie art. 7 ust. 1 Zamawiający zobowiązany jest wykluczyć z postępowania wykonawcę:  

 

1) wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 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.) zw. dalej 

rozporządzeniem 765/2006  i 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.), zw. dalej rozporządzeniem 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)  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 ze zm.) 

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) 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 ze zm.) 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. 

W związku z powyższym Zamawiający informuje, że będzie dokonywał weryfikacji Wykonawców 

biorących udział w postępowaniu pod względem przesłanek wykluczenia z postępowania, o których 

mowa w art. 7 ust. 1 ustawy. 

                                             Z up. STAROSTY 

                                             Otylia Tułacz - Kostrzycka 

                                           Z-ca Dyrektora 

                                        Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy 

                                        /podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/                                  
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