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Według rozdzielnika

Dotyczy: możliwości wprowadzenia przesłanek wykluczających 

wykonawców/podwykonawców mających siedzibę w Rosji oraz Białorusi z 

postępowań o udzielenie zamówienia współfinasowanych ze środków UE.

Szanowni Państwo,

w związku z wpływającymi do Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa zapytaniami 

dotyczącymi możliwości wprowadzenia przesłanek wykluczających 

wykonawców/podwykonawców mających siedzibę w Rosji oraz Białorusi z postępowań o 

udzielenie zamówienia współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej uprzejmie 

informuję, iż IK UP zwróciła się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z zapytaniem o 

możliwość wprowadzenia powyższych przesłanek.

W  odpowiedzi Prezes Urzędu Zamówień Publicznych poinformował, iż:

- w myśl art. 25 dyrektywy 2014/24/UE1 i art. 43 dyrektywy 2014/25/UE2 zamawiający mają 

obowiązek zapewnienia traktowania nie mniej korzystnego niż traktowanie wykonawców, 

robót budowlanych, towarów i usług pochodzących z Unii Europejskiej jedynie 

wykonawcom, robotom budowlanym, towarom i usługom pochodzącym z państw-stron

1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień 
publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.3.2014, str. 65).
2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania 
zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług 
pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.3.2014, str. 243).
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Porozumienia Światowej Organizacji Handlu (WTO) w sprawie zamówień rządowych 

(GPA) i innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, w zakresie 

określonym w tym umowach.

W  konsekwencji, jak wskazuje Komisja Europejska w komunikacie pn. Wytyczne 

dotyczące udziału oferentów z państw trzecich w unijnym rynku zamówień publicznych 

oraz wprowadzania na ten rynek towarów z państw trzecich3, wykonawcy z państwa 

trzeciego, które nie jest stroną żadnej umowy przewidującej otwarcie unijnego rynku 

zamówień publicznych lub którego towary, usługi i roboty budowlane nie są objęte taką 

umową, nie mają zapewnionego dostępu do unijnego rynku zamówień publicznych i mogą 

zostać wykluczeni z udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w 

Unii Europejskiej.

Z uwagi na charakter dobra chronionego przepisami działu VI ustawy Pzp, w 

zamówieniach w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa istnieje możliwość 

zastosowania preferencji odnoszących się do przynależności państwowej wykonawcy 

ubiegającego się o udzielenie takiego zamówienia. Zgodnie bowiem z art. 404 ust. 1 

ustawy Pzp, o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa mogą 

ubiegać się wykonawcy mający siedzibę albo miejsce zamieszkania w jednym z państw 

członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państwie, z 

którym Unia Europejska lub Rzeczpospolita Polska zawarła umowę międzynarodową 

dotyczącą tych zamówień. W  takich postępowaniach zamawiający może wykluczyć 

wykonawcę, który ma siedzibę albo miejsce zamieszkania w innym państwie, niż państwa, 

o których mowa w art. 404 ust. 1, z zastrzeżeniem art. 404 ust. 2 ustawy Pzp (por. art. 405 

ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp). Regulacja ta znajduje zastosowanie wyłącznie w zakresie 

zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, tj. zamówień udzielanych przez 

zamawiającego publicznego lub zamawiającego sektorowego, których przedmiotem są:

(a) dostawy sprzętu wojskowego, w tym wszelkich jego części, komponentów, 

podzespołów lub jego oprogramowania, (b) dostawy newralgicznego sprzętu, w tym 

wszelkich jego części, komponentów, podzespołów lub jego oprogramowania, (c) roboty 

budowlane, dostawy i usługi związane z zabezpieczeniem obiektów będących w 

dyspozycji podmiotów realizujących zamówienia w dziedzinach obronności i 

bezpieczeństwa lub związane ze sprzętem, o którym mowa w lit. a i b, i wszystkich jego 

części, komponentów i podzespołów związanych z cyklem życia tego produktu lub usługi,

3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52019XC0813%2801%29
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(d) roboty budowlane i usługi przeznaczone wyłącznie do celów wojskowych, newralgiczne 

roboty budowlane lub newralgiczne usługi (por. art. 7 pkt 36 ustawy Pzp).

- w dniu 7.04.2022, Sejm uchwalił ustawę o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego.

W  art. 8 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 

przewidziano, że z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu 

prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. -  Prawo zamówień 

publicznych wyklucza się: (1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w 

wykazach określonych w rozporządzeniach wymienionych w art. 1; (2) wykonawcę oraz 

uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 

marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest 

osoba lub podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniach 

wymienionych w art. 1 albo wpisany na listę, o której mowa w art. 2 ust. 1 projektowanej 

ustawy. Organem odpowiedzialnym za opracowanie ww. projektu ustawy jest Minister 

Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dodatkowo uprzejmie informuję, że w dniu 8 kwietnia 2022 r. Rada Unii Europejskiej 

przyjęła rozporządzenie (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 

833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji 

destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1). 

Rozporządzenie to wprowadza min. zakaz udziału w wykonywaniu zamówień 

publicznych lub koncesji przez rosyjskich wykonawców i podwykonawców. Przepisy 

rozporządzenia 2022/576 weszły w życie w dniu 9 kwietnia 2022 r.

Z poważaniem

/podpisano elektronicznie/
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