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PODSTAWY WYKLUCZENIA NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 7 KWIETNIA 2022 R. O 
SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU 

AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA 
NARODOWEGO 

 
1. Na podstawie ustawy z dnia z dnia 7 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w 

zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
bezpieczeństwa narodowego (zwanej dalej „ustawą s.r.p.w.a.n.u”) z postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się: 

1)      wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 
765/2006 i rozporządzeniu 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 s.r.p.w.a.n.u (wykluczenie z postepowania); 
2)      wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 
1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 
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 s.r.p.w.a.n.u (wykluczenie z postepowania); 
3)      wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, 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 
s.r.p.w.a.n.u (wykluczenie z postępowania). 

2. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 1. 
3. W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie ust. 1, zamawiający odrzuca 

ofertę takiego wykonawcy. 
4. Przez ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego rozumie się złożenie oferty. 
5. Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie ust. 1, które w okresie tego 

wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego podlegają karze 
pieniężnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o szczególnych 
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.  

 
UWAGA!!!: w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z ww. podstawy prawnej 
Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia o braku podstaw 
wykluczenia w ww. zakresie na załączniku nr 3. 

 


