Oświadczenie Odbiorcy
dotyczące współpracy z podmiotami objętymi sankcjami gospodarczymi nałożonymi w związku z
agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę
1. Celem realizacji postanowień niniejszego oświadczenia jest niedopuszczenie do zawarcia lub
trwania relacji umownych z Odbiorcami, objętymi sankcjami. Postanowienia mają na celu
wzajemne zapewnienie stron umowy o braku relacji gospodarczych z podmiotami objętymi
sankcjami gospodarczymi nałożonymi w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.
2. Odbiorca oświadcza, że jest świadomy obowiązku przestrzegania wszelkich obowiązujących sankcji
gospodarczych, o których mowa w:
a)

ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego,
b) 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,
c) rozporządzeniu Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącym środków
ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie
d) 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,
oraz zobowiązuje się przestrzegać sankcji gospodarczych nałożonych na Federację
Rosyjską i Republikę Białoruś wynikających z powołanych wyżej aktów w ich brzmieniu,
oraz w brzmieniu jakie może im być nadane w przyszłości, jak również z innych aktów
prawnych, jakie mogą zostać wydane w przyszłości przez Komisję Unii Europejskiej lub
właściwe organy krajowe, a mających wpływ na relacje umowne ze Sprzedającym.
3. Odbiorca oświadcza, że na dzień zawarcia umowy nie podlega sankcjom w tym nie znajduje się na
liście/listach wydanych na podstawie ww. aktów prawnych (dalej: „Lista Sankcyjna”) oraz że osoby
(beneficjenci rzeczywiści w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 593 z późn. zm.) lub podmioty
(podmioty dominujące w rozumieniu w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.) nie podlegają sankcjom w tym
nie są wpisane na Listę Sankcyjną ani też nie wchodzą w strukturę własnościową podmiotów
zależnych od Odbiorcy ani też nie sprawują kontroli nad Odbiorcą.
4. Odbiorca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych poinformuje
w formie pisemnej Sprzedawcę o każdej zmianie stanu faktycznego lub ryzyku takiej zmiany, co do
których Odbiorca złożył oświadczenia, o których mowa w ust. 3 powyżej. Jeżeli w trakcie trwania
umowy, w stosunku do Odbiorcy, podmiotów lub osób, o których mowa w ust. 3 zostanie wszczęte
postępowanie związane z odpowiedzialnością za prowadzenie działalności objętej sankcjami, w
związku ze złamaniem, obchodzeniem lub unikaniem przepisów nakładających sankcje
gospodarcze, Odbiorca ma obowiązek niezwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia wszczęcia
postępowania, powiadomić Sprzedawcę o wszczęciu postępowania, podając szczegóły dotyczące
prowadzonego postępowania, wskazując podmiot prowadzący postępowanie i przedmiot
naruszenia, jak również informację, czy dotyczy on relacji umownej ze Sprzedawcą.
5. W razie powzięcia przez Sprzedawcę informacji, że w chwili zawarcia umowy lub w trakcie realizacji
umowy, Odbiorca, podmioty lub osoby, o których mowa w ust. 3, zostali wpisani na Listę Sankcyjną,
umowa wygasa bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń, z dniem w którym Odbiorca,

podmioty lub osoby, o których mowa w ust. 3 zostały umieszczone na Liście Sankcyjnej.
Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Odbiorcę o wygaśnięciu umowy, w sposób ustalony
w umowie oraz za pomocą jednego z następujących środków komunikacji:
a) poczta elektroniczna, albo
b) sms, albo
c) rejestrowane połączenie telefoniczne, albo
d) list polecony.
6. W przypadku, gdy Sprzedawca poweźmie uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości
i aktualności oświadczenia Odbiorcy, o którym mowa w ust. 3, Sprzedawca uprawniony jest do
wystąpienia z żądaniem przedstawienia przez Odbiorcę w terminie 3 dni roboczych od dnia
otrzymania wezwania, kolejnego pisemnego oświadczenia, o którym mowa w ust. 3.
7. W przypadku umów zawartych na czas oznaczony, gdy Odbiorca nie przedstawi kolejnego
pisemnego oświadczenia, o którym mowa w ust. 6, Sprzedawca będzie uprawniony do złożenia
oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w terminie 14 (słownie: czternaście) dni od dnia
bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 6, nie później jednak niż do dnia
zakończenia obowiązywania umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy nastąpi w formie
pisemnej i zostanie przekazane Odbiorcy, w sposób ustalony w umowie oraz za pomocą jednego
ze środków komunikacji wymienionych w ust. 5 powyżej.
8. W przypadku umów zawartych na czas nieoznaczony albo w razie przekształcenia się umowy
zawartej na czas oznaczony w zawartą na czas nieoznaczony - gdy Odbiorca nie przedstawi
kolejnego pisemnego oświadczenia, o którym mowa w ust. 6 Sprzedawca będzie uprawniony do
rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, że skutkiem na dzień doręczenia
oświadczenia o rozwiązaniu umowy Odbiorcy, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia
bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 6. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy
nastąpi w formie pisemnej i zostanie przekazane Odbiorcy, w sposób ustalony w umowie oraz
za pomocą jednego ze środków komunikacji wymienionych w ust. 5 powyżej.
9. W sytuacji wskazanych w ust. 7 oraz 8 powyżej uznaje się, że świadczenie Sprzedawcy stało się
niemożliwe wskutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Odbiorca.
10. W przypadkach, o których mowa w ust. 5 lub 7 lub 8, Sprzedawca zawiadomi operatora systemu
dystrybucyjnego lub operatora systemu przesyłowego, do którego sieci jest przyłączony Odbiorca
o fakcie wygaśnięcia/rozwiązania umowy zawartej z Odbiorcą wraz z podaniem przyczyn
wygaśnięcia umowy.
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