Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej uprzejmie przypomina, iż w dniu 1 stycznia
2022 r. wszedł w życie art. 10 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks
karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 2054), który wprowadza zmianę art. 108
ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.
Na skutek tej zmiany do katalogu czynów zabronionych powodujących obowiązkowe
wykluczenie wykonawców z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostały dodane
przestępstwa, o których mowa w art. 47 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z
2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) oraz w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011
r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz
wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054).
Nowe brzmienie art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy Pzp przedstawia się następująco:
„Art. 108.
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
(…)
c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25
czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust.
1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559
i 2054),
(…)”.
W związku z powyższym zwracamy uwagę, aby uwzględniać przedmiotową zmianę w
postępowaniach, prowadzonych zgodnie z ustawą Pzp, wszczynanych od 1 stycznia 2022r.

Jednocześnie zgodnie z opinią Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych pt.: „Zmiana art. 108
ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy Pzp wprowadzona ustawą z dnia 14 października 2021 r. o zmianie
ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 2054) w kontekście
postępowań o udzielenie zamówienia publicznego będących w toku”, do postępowań o
udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych w oparciu o przepisy ustawy Pzp
wszczętych i nie zakończonych przed dniem 1 stycznia 2022 r., w związku ze zmianą art. 108
ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy Pzp wprowadzoną ustawą z dnia 14 października 2021 r. o zmianie
ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, ma zastosowanie ustawa Pzp w jej
dotychczasowym brzmieniu.

