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21 lipca br. wesz³a w ¿ycie nowelizacja 
ustawy Prawo zamówieñ publicznych 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Zmiany wyni-
kaj¹ z przyjêtej 15 czerwca br. Ustawy 
o skutkach powierzania wykonywania 
pracy cudzoziemcom przebywaj¹cym 
wbrew przepisom na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej. W ustawie rozszerzono 
katalog przes³anek skutkuj¹cych wyklu-
czeniem wykonawcy z postêpowania 
o udzielenie zamówienia publicznego.

Ustawa o skutkach powierzania wykonywania 
pracy cudzoziemcom przebywaj¹cym wbrew 
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, (dalej „Ustawa”), modyfikuje art. 24 
ust. 1 ustawy Pzp. Poprzez dodanie pkt. 10 
i 11, rozszerza podstawê do wykluczenia 
wykonawców ubiegaj¹cych siê o udzielenie 
zamówienia publicznego.

Dodatkowe przes³anki
Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 10 Pzp, wyklu-
czeniu z postêpowania o udzielenie zamówienia 
podlegaj¹ wykonawcy, bêd¹cy osobami 
fizycznymi, które prawomocnie skazano za 
przestêpstwo, o którym mowa w art. 9 lub 
art. 10 Ustawy, przez okres 1 roku od dnia
uprawomocnienia siê wyroku.

Z kolei art. 24 ust. 1 pkt 11 Pzp stanowi 
o wykluczeniu wykonawców dzia³aj¹cych 
w formie:

spó³ki jawnej
spó³ki partnerskiej
spó³ki komandytowej
spó³ki komandytowo-akcyjnej

    lub osoby prawnej, których odpowiednio:
wspólnika
partnera
cz³onka zarz¹du
komplementariusza
lub urzêduj¹cego cz³onka organu zarz¹dzaj¹cego

prawomocnie skazano za przestêpstwo, o którym 
mowa w art. 9 lub art. 10 Ustawy, przez okres 
1 roku od dnia uprawomocnienia siê wyroku.
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Jak wykazaæ, ¿e wykonawca nie podlega 
wykluczeniu?
Co istotne, z uwagi na to, ¿e Ustawa nie zawiera 
przepisów przejœciowych w zakresie postêpowañ 
o udzielenie zamówienia publicznego, przes³anki 
wykluczenia wykonawców stosuje siê zarówno 
do postêpowañ wszczêtych po jak i przed dniem 
jej wejœcia w ¿ycie.

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e w celu wykazania, i¿ wykona-
wca nie podlega wykluczeniu z postêpowania na 
podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 10 i 11 Pzp, powinien 
on z³o¿yæ:

oœwiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu 
   z postêpowania, o którym mowa w § 2 ust. 
   1 Rozporz¹dzenia Prezesa Rady Ministrów 
   z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów 
   dokumentów, jakich mo¿e ¿¹daæ zamawiaj¹cy 
   od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty 
   mog¹ byæ sk³adane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817),

a tak¿e odpowiednie zaœwiadczenie z Krajowego
   Rejestru Karnego.

Wykonawcy powinni przy tym zwróciæ szczególn¹ 
uwagê na to, czy przygotowane przez zamawia-
j¹cych wzory oœwiadczeñ zawieraj¹ oœwiadczenie 
o niepodleganiu wykluczeniu z postêpowania 
na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 10 i 11 Pzp. 
Niewykazanie braku przes³anek do wykluczenia 
na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 10 i 11 ustawy 
Pzp mo¿e mieæ dla wykonawców daleko id¹ce 
konsekwencje, ³¹cznie z wykluczeniem z postêpo-
wania. Równoczeœnie, nale¿y wskazaæ, i¿ o ile 
zaœwiadczenie z KRK nie bêdzie zawiera³o 
ograniczonego zakresu informacji, bêdzie 
potwierdza³o niekaralnoœæ osoby, której dotyczy, 
tak¿e w opisanym powy¿ej zakresie wynikaj¹cym 
z Ustawy.

Urz¹d Zamówieñ Publicznych udostêpni³ na 
swojej  opiniê prawn¹ 
na temat nowelizacji.
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