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Glosa do wyroku Trybunału
Sprawiedliwości z 3.10.2019 r. (C-267/18)

ŻANETA URBANIAK

Informacja ogólna

Przedmiotem glosowanego orzeczenia jest odpowiedź na pytanie prejudycjalne: „Czy art. 57 ust. 4 lit. g dyrek-
tywy nr 2014/14UE1 można interpretować w ten sposób, że rozwiązanie umowy w sprawie zamówienia publicz-
nego z powodu tego, że część robót została zlecona podwykonawcom bez zgody instytucji zamawiającej, stanowi
znaczące lub uporczywe niedociągnięcie w spełnieniu istotnego wymogu w ramach wcześniejszej umowy w spra-
wie zamówienia publicznego, które prowadzi do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego?”.

Artykuł 57 ust. 4 Dyrektywy stanowi podstawę dla państw członkowskich do ukształtowania we własnym
zakresie podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Przesłanki wykluczenia
określone w art. 57 ust. 4 Dyrektywy mogą stanowić obligatoryjne lub fakultatywne przesłanki wykluczenia wy-
konawców z postępowania.

Bez względu na charakter, jaki zostanie nadany przesłankom wykluczenia z postępowania przez państwa człon-
kowskie, w przypadku ich zaistnienia w stanie faktycznym określonej sprawy po stronie wykonawcy (na etapie
przygotowania i złożenia ofert) oraz po stronie zamawiającego (na etapie badania i oceny ofert) aktualizują się okre-
ślone obowiązki, od których zrealizowania uzależnione jest prawidłowe przeprowadzenie postępowania o udzie-
lenie zamówienia publicznego, tj. w szczególności właściwa podmiotowa weryfikacja wykonawców biorących
udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

Zarys stanu faktycznego sprawy

Gmina Râmincu Vâlcea (Rumunia)2 zawarła 3.10.2014 r. ze związkiem przedsiębiorstw, na czele którego stała
Delta Antrepriză de Construcţii şi Montaj3, umowę na roboty budowlane w zakresie renowacji i modernizacji.
Zamawiający 7.6.2017 r. podjął decyzję o rozwiązaniu umowy z Wykonawcą ze względu na fakt, że Wykonawca
zlecił znaczne części robót budowlanych podwykonawcom bez uprzedniej zgody Zamawiającego. W ocenie Za-
mawiającego postanowienia umowy łączącej strony nakładały na Wykonawcę obowiązek uzyskania uprzedniej
zgody na udział podwykonawców w realizacji robót budowlanych, w związku z czym zaniechanie zgłoszenia pod-
wykonawców stanowiło naruszenie postanowień umowy uzasadniające odstąpienie od umowy przez Zamawiają-
cego. Zamawiający fakt odstąpienia od umowy odnotował w elektronicznym systemie zamówień publicznych po-
przez umieszczenie w nim protokołu ustaleń zawierającego informacje o podstawie rozwiązania umowy.

Wykonawca po rozwiązaniu umowy z Zamawiającym złożył ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonym przez innego zamawiającego – Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii
Rutiere SA4. Wykonawca w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia5 nie złożył właściwego oświadcze-
nia, które mogłoby wskazywać na to, iż w przeszłości dopuścił się on działania lub zaniechania, które mogło sta-
nowić podstawę do uznania, że podlega wykluczeniu z postępowania. Ponadto Wykonawca nie podjął żadnych
czynności, w tym nie przedłożył dowodów potwierdzających, że pomimo ziszczenia się przesłanek do wyklucze-

1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z 26.2.2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dy-
rektywę 2004/18/WE; dalej jako: Dyrektywa.
2 Dalej jako: Zamawiający.
3 Dalej jako: Wykonawca.
4 Dalej jako: CNAIR.
5 Dalej jako: JEDZ.
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nia z postępowania podjął działania, które pozwolą na wykazanie jego rzetelności, pomimo istnienia przesłanki do
wykluczenia z postępowania. Komisja przetargowa powołana w CNAIR po zapoznaniu się z protokołem ustaleń
powzięła, na podstawie art. 167 ust. 1 lit. g i h ustawy nr 98/2016, decyzję o wykluczeniu Wykonawcy z postę-
powania, ze względu na przedterminowe rozwiązanie wcześniejszej umowy o zamówienie publiczne i brak poin-
formowania o tej okoliczności w drugim postępowaniu. Wykonawca odwołał się od decyzji CNAIR do krajowej
rady ds. rozpatrywania zażaleń, która była właściwa do rozpoznania prawidłowości decyzji CNAIR w zakresie
wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Mając na uwadze fakt, że proto-
kół ustaleń umieszczony w elektronicznym systemie zamówień publicznych korzysta z domniemania zgodności
z prawem, krajowa rada ds. rozpatrywania zażaleń uznała, że wykluczenie Wykonawcy z postępowania miało
podstawy faktyczne i prawne. Wykonawca od decyzji krajowej rady ds. rozpatrywania zażaleń wniósł skargę do
sądu, który zadał pytanie prejudycjalne będące przedmiotem niniejszej glosy.

Rzecznik Generalny w opinii z 8.5.2018 r. wskazał, że w przypadku stosowania fakultatywnych podstaw wy-
kluczenia z postępowania instytucje zamawiające powinny zwracać szczególną uwagę na zachowanie zasad
proporcjonalności, drobne nieprawidłowości co do zasady nie powinny skutkować wykluczeniem wykonawców
z postępowania o udzielenie zamówień publicznych. Instytucje zamawiające zobowiązane są do zbadania okolicz-
ności faktycznych konkretnej sprawy poprzez rozważenie, czy w danych okolicznościach zdarzenia będące pod-
stawą do wykluczenia z postępowania stanowią rażące naruszenie, które podważa uczciwość i rzetelność wyko-
nawcy. Ponadto każdy wykonawca, w przypadku którego ziściły się przesłanki do wykluczenia z postępowania
określone w art. 57 ust. 1 i 4 Dyrektywy, może przedstawić dowody wskazujące na to, że podjęte przez niego środki
są wystarczające do wykazania jego rzetelności pomimo istnienia podstawy wykluczenia z postępowania. W takiej
sytuacji to na wykonawcy spoczywa ciężar dowodu, że zrekompensował wszystkie szkody spowodowane prze-
stępstwem, wykroczeniem lub zobowiązał się do ich rekompensaty, wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności,
aktywnie współpracuje z organami ścigania i podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które są
odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub nieprawidłowemu postępowaniu. Zamawiający zobo-
wiązani są ocenić przedstawione przez wykonawców okoliczności z uwzględnieniem wagi i okoliczności każdego
zdarzenia. Zdaniem Rzecznika Generalnego „zgodnie z celem art. 57 dyrektywy 2014/24 instytucja zamawiająca
powinna mieć swobodę oceny tego elementu (wiarygodności oferenta) i niekoniecznie musi być związana oceną
innych organów publicznych. Wyłącznie do instytucji zamawiającej należy ocena zakresu wykroczeń, które sta-
nowią naruszenie treści umowy na tyle poważne, by uzasadnić rozwiązanie wcześniejszej umowy z powodu utraty
zaufania”. Zgodnie ze stanowiskiem Rzecznika Generalnego naruszenie popełnione przez wykonawcę podczas
realizacji umowy musi być poważne – znaczące ‒ aby z punktu widzenia zasady proporcjonalności doprowadzić
do rozwiązania wcześniejszej umowy o zamówienie publiczne. Przesłanka wykluczenia z postępowania o udzie-
lenie zamówienia publicznego określona w art. 57 ust. 4 lit. g Dyrektywy wymaga naruszenia istotnego obowiąz-
ku ustanowionego we wcześniejszej umowie w sprawie zamówienia publicznego. Naruszony przez wykonawcę
obowiązek może mieć charakter zarówno materialny, jak i formalny. Brak jest podstaw prawnych do uznania, że
obowiązki formalne nie mogą mieć istotnego znaczenia dla wykonania umowy o zamówienie publiczne.

Rzecznik Generalny wskazał, że do sądu krajowego powinna należeć ocena, czy nieuprawnione podwykonaw-
stwo robót budowlanych stanowiło rażące niedociągnięcie w wykonaniu umowy.

Rzecznik Generalny w swojej opinii odniósł się również do drugiej podstawy wykluczenia Wykonawcy z postę-
powania, tj. poważnego wprowadzenia w błąd zamawiającego, czyli przesłanki określonej w art. 57 ust. 4 lit. h Dy-
rektywy. Rzecznik Generalny wskazał na stanowisko TSUE wyrażone w wyroku Esaprojekt6, gdzie TSUE uznał,
że „nie była konieczna umyślność w przekazaniu nieprawdziwych informacji oraz że wystarczyło dopuszcze-
nie się »pewnego stopnia niedbalstwa, a mianowicie niedbalstwa mogącego mieć decydujący wpływ na decyzje
w sprawie wykluczenia, wyboru lub udzielenia zamówienia publicznego«. Zważywszy, że powyższa okoliczność
wystąpiła we wspomnianym przypadku, można było uznać wykonawcę za »winnego poważnego wprowadzenia
w błąd«, co uzasadniało »decyzję instytucji zamawiającej o wykluczeniu tego wykonawcy z rozpatrywanego postę-
powania«”. W opinii wskazano również, że przesłanka wykluczenia w postępowaniu określona w art. 57 ust. 4 lit. h
Dyrektywy materializuje się nie tylko w przypadku aktywnego zachowania wykonawcy, tj. dostarczania niepraw-
dziwych informacji, ale także w przypadku zaniechania – zatajenia informacji. Istotne jest jednak to, żeby dostar-
czone nieprawdziwe informacje lub zatajone informacje miały wpływ na decyzję podejmowaną przez instytucję
zamawiającą, co jest konsekwencją zasady proporcjonalności.

W stanie faktycznym niniejszej sprawy Rzecznik wskazał na fakt, że zasada lojalności zobowiązywała Wy-
konawcę do poinformowania CNAIR o rozwiązaniu wcześniejszej umowy już na samym początku. Wykonawca
miałby w takim przypadku możliwość przedstawienia informacji, które mogłyby stanowić podstawę do uznania,

6 Wyrok TS z 4.5.2017 r., C-387/14, Legalis.
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że wcześniejsze naruszenie nie uzasadnia zastosowania przesłanek wykluczenia tego Wykonawcy z postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego.

Rzecznik Generalny w swojej opinii sformułował dwa wnioski:
a) „dyspozycja z art. 57 ust. 4 lit. g Dyrektywy daje co do zasady instytucji zamawiającej podstawę do wy-

kluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane wykonawcy, w sto-
sunku do którego podjęto decyzję o przedterminowym rozwiązaniu wcześniejszej umowy w sprawie za-
mówienia publicznego na tej podstawie, że wykonawca ten naruszył postanowienie nakładające na niego
obowiązek poinformowania, w celu uzyskania uprzedniej zgody, o podzleceniu części wspomnianych ro-
bót podwykonawcy; do sądu odsyłającego należy wyjaśnienie w świetle szczególnych okoliczności spra-
wy oraz zgodnie z zasadą proporcjonalności, czy wcześniejsze rozwiązanie (pierwszej) umowy w spra-
wie zamówienia publicznego wynikało ze znaczącego niedociągnięcia w spełnieniu istotnego wymogu
wymaganego w ramach wspomnianej umowy, wystarczającego do wykluczenia wykonawcy z (drugiego)
zamówienia;

b) dyspozycja z art. 57 ust. 4 lit. h Dyrektywy nie stoi na przeszkodzie temu, by instytucja zamawiająca wy-
kluczyła z (drugiego) zamówienia publicznego wykonawcę, który zataił przed nią przedterminowe roz-
wiązanie wcześniejszej umowy dokonane w oparciu o istnienie znaczących niedociągnięć w spełnieniu
istotnego wymogu wymaganego w ramach wspomnianej (pierwszej) umowy. Do sądu odsyłającego nale-
ży dokonanie oceny w świetle zasady proporcjonalności wagi owego zatajenia informacji”.

Stanowisko Trybunału Sprawiedliwości

Trybunał Sprawiedliwości w odpowiedzi na pytanie prejudycjalne wskazał, że uprawnienie do wykluczenia
wykonawcy z postępowania, jakim dysponuje każda instytucja zamawiająca, ma na celu w szczególności umoż-
liwienie jej oceny uczciwości i rzetelności każdego z wykonawców biorących udział w postępowaniu o udziele-
nie zamówienia publicznego. Istotne jest to, że w stosunku zamawiającego i wykonawcy, opartym na zaufaniu,
w przypadku przesłanek wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego instytucja zamawia-
jąca nie jest związana oceną dokonaną przez inną instytucję zamawiającą. Każda instytucja zamawiająca w oko-
licznościach konkretnej sprawy zobowiązana jest zbadać z należytą starannością i bezstronnością, na podstawie
wszystkich istotnych elementów stanu faktycznego, czy działania lub zaniechania wykonawcy stanowią podstawę
do wykluczenia tego wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Instytucje zamawiające
nie mogą przyjmować a priori, że stanowisko przyjęte przez inną instytucję zamawiającą jest prawidłowe.

Trybunał wskazał, że obowiązkiem Wykonawcy w przedmiotowym stanie faktycznym było poinformowanie
CNAIR o okolicznościach mogących stanowić podstawę do wykluczenia z postępowania. Wykonawca zobowią-
zany był „już na początku dostarczyć wszystkich informacji mogących wykazać, że kwalifikacja podwykonaw-
stwa była błędna, a tym samym, że nie naruszyło ono swoich zobowiązań w ramach zamówienia nr 1 lub też że
brak uzyskania zgody instytucji zamawiającej w ramach wcześniejszego zamówienia publicznego stanowił jedynie
drobną nieprawidłowość. Takie wyjaśnienia mogły zostać zawarte w szczególności w standardowym formularzu
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, załączonym do rozporządzenia wykonawczego 2016/7. W rze-
czywistości bowiem część III tego formularza, która została poświęcona »Podstawom wykluczenia«, zawiera pkt C
dotyczący »Podstaw związanych z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi«.
Otóż w ramach tego pkt C kandydaci powinni odpowiedzieć m.in. na pytanie dotyczące tego, czy są winni poważ-
nego wykroczenia zawodowego, a w przypadku odpowiedzi twierdzącej proszeni są o podanie szczegółów”.

W przypadku gdy Wykonawca w JEDZ wskaże, że zachodzą w stosunku do niego przesłanki wykluczenia
z postępowania, instytucja zamawiająca w celu poszanowania postanowień art. 57 ust. 6 Dyrektywy zobowiązana
jest umożliwić danemu wykonawcy przedstawienie dowodów świadczących o tym, że podjęte przez niego środ-
ki naprawcze są wystarczające dla uniknięcia powtórzenia nieprawidłowości, która doprowadziła do rozwiązania
umowy dotyczącej wcześniejszego zamówienia publicznego, i że w związku z tym mogą one wykazać jego wia-
rygodność pomimo istnienia fakultatywnej podstawy wykluczenia.

Trybunał w konkluzji wyroku wskazał, że „na przedstawione pytanie trzeba odpowiedzieć, iż art. 57 ust. 4 lit. g
dyrektywy 2014/24 należy interpretować w ten sposób, że zlecenie podwykonawcy przez wykonawcę części
robót budowlanych w ramach wcześniejszego zamówienia publicznego, o którym to podwykonawstwie zadecydo-
wano bez zgody instytucji zamawiającej i które doprowadziło do rozwiązania umowy dotyczącej tego zamówie-
nia, stanowi znaczące lub uporczywe niedociągnięcie przy wykonywaniu istotnego zobowiązania związanego ze
wspomnianym zamówieniem w rozumieniu rzeczonego przepisu, a zatem może ono uzasadniać wykluczenie tego
wykonawcy z udziału w późniejszym postępowaniu w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli po
przeprowadzeniu własnej oceny uczciwości i wiarygodności wykonawcy, którego dotyczyło rozwiązanie umowy
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w sprawie wcześniejszego zamówienia publicznego, instytucja zamawiająca prowadząca owo kolejne postępowa-
nie o udzielenie zamówienia uzna, że takie podwykonawstwo prowadzi do utraty zaufania do danego wykonawcy.
Jednakże przed orzeczeniem takiego wykluczenia instytucja zamawiająca powinna zgodnie z art. 57 ust. 6 tej dy-
rektywy w związku z jej motywem 102 umożliwić temu wykonawcy przedstawienie środków naprawczych, które
przyjął w wyniku rozwiązania umowy dotyczącej wcześniejszego zamówienia publicznego”7.

Ocena stanowiska Trybunału z perspektywy prawa polskiego

Glosowane orzeczenie porusza bardzo istotny z punktu widzenia zamówień publicznych, nie tylko na roboty
budowlane, problem braku zapłaty podwykonawcom biorącym udział w realizacji zamówienia publicznego. Jed-
nak nie jest to jedyny problem, który stanowił przedmiot rozstrzygnięcia TSUE. Trybunał w swoich rozważania-
ch odniósł się także do relacji zamawiający – wykonawca i roli zaufania w tym stosunku oraz znaczenia zasady
proporcjonalności w procesie rozstrzygania, czy w określonym stanie faktycznym ziściła się przesłanka do wyklu-
czenia wykonawcy z postępowania.

Podwykonawcą zgodnie z definicją legalną zawartą w art. 2 pkt 9 lit. b ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień
publicznych8 jest podmiot, który zawarł z wybranym przez zamawiającego wykonawcą odpłatną umowę w formie
pisemnej, której przedmiotem są usługi lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego. Na mocy
postanowień ustawy z 8.11.2013 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych9 do ZamPublU wprowadzone
zostały uregulowania, które mają na celu zapewnienie ochrony podwykonawcom przede wszystkim w zakresie
zapłaty należnego im wynagrodzenia. W art. 143a‒143d ZamPublU ustawodawca ustanowił szereg obowiązków
dla wykonawców związanych z zawarciem umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą w przypadku
zamówień publicznych na roboty budowlane. Podstawowym obowiązkiem wykonawcy określonym w art. 143b
ZamPublU jest przedłożenie zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonaw-
stwo. Akceptacja przez zamawiającego umowy z podwykonawcą stanowi dla podwykonawcy gwarancję solidarnej
odpowiedzialności zamawiającego z wykonawcą za zobowiązania wykonawcy związane z realizacją przedmiotu
zamówienia, a co za tym idzie ‒ możliwość żądania bezpośredniej zapłaty należnego podwykonawcy wynagro-
dzenia bezpośrednio od zamawiającego. Kwestia zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom ma doniosłe znaczenie
w przypadku umów o zamówienie publiczne, na co wskazuje literalna treść art. 143d ust. 1 ZamPublU. Przepis
ten stanowi katalog zawierający elementy obligatoryjne umowy o roboty budowlane, w tym karę umowną za nie-
przedłożenie przez wykonawcę umowy z podwykonawcą oraz brak zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwy-
konawcy. Tak ukształtowane przepisy polskiej ZamPublU dają podstawę do twierdzenia, że kwestia umów zawie-
ranych z podwykonawcami oraz braku zapłaty podwykonawcom ma istotne znaczenie dla umów o zamówienie
publiczne na roboty budowlane. Koresponduje to ze stanowiskiem wyrażonym w glosowanym orzeczeniu.

Przepisy ZamPublU mają na celu ochronę podwykonawców, którzy są często małymi przedsiębiorcami, przed
ewentualnymi nieuczciwymi praktykami innych uczestników rynku. Podobną ochronę zapewnia podwykonawcom
przepis art. 6471 KC, jednak również w tym przypadku warunkiem skorzystania z ochrony, tj. żądania bezpośred-
niej zapłaty, jest uprzednie zgłoszenie zamawiającemu podwykonawcy.

Wykluczenie wykonawcy z ubiegania się
o zamówienie na tle zasady proporcjonalności

Trybunał Sprawiedliwości w glosowanym wyroku podniósł bardzo istotną okoliczność związaną z procesem
podejmowania decyzji o wykluczeniu wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. in-
stytucja zamawiająca nie jest związana oceną innych instytucji zamawiających, w tym również uzasadnieniem
odstąpienia od umowy. Każda instytucja zamawiająca w stanie faktycznym konkretnej sprawy ma swobodę oceny
okoliczności, które mogą stanowić podstawę do wykluczenia wykonawcy z postępowania, a co za tym idzie ‒ może
samodzielnie decydować, czy w jej ocenie wykonawca jest rzetelny i wiarygodny. Uprawnienie to stanowi realiza-
cję zasady proporcjonalności, którą należy bezwzględnie stosować w chwili podejmowania decyzji o zastosowaniu
fakultatywnej podstawy wykluczenia wykonawcy. Instytucje zamawiające w przypadku przesłanek fakultatywne-

7 Teza 38.
8 Dz.U. z 2019 r. poz. 1843; dalej jako ZamPublU.
9 Dz.U. z 2013 r. poz. 1473.
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go wykluczenia powinny bezwzględnie mieć na uwadze zasadę proporcjonalności, która oznacza w szczególności,
że przed podjęciem decyzji o wykluczeniu wykonawcy instytucja taka uwzględnia charakter popełnionych niepra-
widłowości lub powtarzanie nieprawidłowości. Dopiero po szczegółowym rozpoznaniu wszystkich okoliczności
podejmuje decyzję o wykluczeniu z postępowania. Przepis art. 57 ust. 4 lit. g Dyrektywy stanowi przecież: „In-
stytucje zamawiające mogą wykluczyć lub zostać zobowiązane przez państwa członkowskie do wykluczenia
z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia każdego wykonawcy znajdującego się w którejkolwiek z po-
niższych sytuacji: (...); jeżeli zaś wykonawca wykazywał znaczące lub uporczywe niedociągnięcia w spełnieniu
istotnego wymogu w ramach wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejszej umowy
z podmiotem zamawiającym lub wcześniejszej umowy w sprawie koncesji, które doprowadziły do wcześniejszego
rozwiązania tej wcześniejszej umowy, odszkodowań lub innych porównywalnych sankcji”. Przesłanka ta została
implementowana do ZamPublU i znajduje się w art. 24 ust. 5 pkt 4 ZamPublU, który stanowi, że „z postępowania
o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę, który, z przyczyn leżących po jego stronie,
nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicz-
nego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do
rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania”.

Powołane przepisy uzasadniają podstawę wykluczenia z postępowania wykonawcy w każdej sytuacji, gdy do-
szło do rozwiązania z nim umowy z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Przed wyklu-
czeniem wykonawcy z postępowania na tej podstawie przysługuje mu prawo do samooczyszczenia (self-cleaning),
tj. przedłożenia dowodów potwierdzających, że podjęte przez niego środki, pomimo istnienia określonej przesłanki
wykluczenia, są wystarczające do wykazania jego rzetelności. Wykonawca musi jednak wcześniej poinformować
instytucję zamawiającą, że do takiej sytuacji doszło, co powinien zrobić już na etapie złożenia oferty w postępowa-
niu poprzez odnotowanie właściwej deklaracji w oświadczeniu JEDZ. W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoław-
czej wskazuje się, że samooczyszczenie powinno być dokonane najpóźniej w chwili złożenia JEDZ. Izba w swoim
orzecznictwie wskazuje, że „samooczyszczenie winno być dokonane najpóźniej wraz ze złożeniem dokumentu ‒
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia ‒ czyli wraz z upływem terminu na potwierdzenie spełniania
warunków udziału w postępowaniu. Późniejsze, następcze w wyniku wezwania zamawiającego czy po podjęciu
przez niego decyzji o wykluczeniu samooczyszczenie wykonawcy wypaczałoby sens tej instytucji”10.

W glosowanym wyroku TSUE stanął na stanowisku, że ze względu na wymogi przejrzystości i lojalności obo-
wiązujące w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych wykonawca powinien poinformować instytu-
cję zamawiającą o swojej sytuacji. Wykonawca zobowiązany był dostarczyć instytucji zamawiającej wszelkich
niezbędnych informacji dotyczących rozwiązania wcześniejszej umowy. Nie informując instytucji zamawiającej
o rozwiązaniu umowy, doprowadził do ziszczenia się przesłanki określonej w art. 57 ust. 4 lit. h Dyrektywy, gdyż
ukrycie czy zatajenie informacji, które mogą mieć wpływ na decyzje instytucji zamawiającej, należy traktować
na równi z przekazaniem nieprawdziwych informacji. Wskazać należy, że zgodnie z orzecznictwem TSUE11

nie jest konieczna umyślność w przekazywaniu instytucji zamawiającej nieprawdziwych informacji, wystarczy
dopuszczenie się pewnego stopnia niedbalstwa, mogącego mieć wpływ na decyzję w sprawie wykluczenia z po-
stępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Wnioski

Według TSUE każda instytucja zamawiająca przed podjęciem decyzji o wykluczeniu wykonawcy z postępo-
wania powinna z należytą starannością i bezstronnością rozpoznać wszystkie okoliczności faktyczne stanowiące
podstawę do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zasada proporcjonalności obliguje instytucję zamawiającą, aby sama zbadała i oceniła stan faktyczny, w szcze-
gólności sposób zachowania się wykonawcy; dopiero gdy dojdzie do przekonania, że naruszenie popełnione przez
wykonawcę jest wystarczająco poważne, aby rozwiązać umowę, może podjąć decyzję o wykluczeniu wykonawcy
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Instytucja zamawiająca powinna umożliwić przedstawienie wykonawcy dowodów świadczących o tym, że
podjęte przez niego środki naprawcze są wystarczające dla uniknięcia powtórzenia nieprawidłowości, które do-
prowadziły do rozwiązania wcześniejszej umowy. Wykonawca zobowiązany jest poinformować instytucję zama-
wiającą o istnieniu okoliczności, które mogą uzasadniać wykluczenie wykonawcy z postępowania.

10 Wyrok KIO z 14.6.2018 r., KIO 1102/18, Legalis.
11 Wyrok TS z 4.5.2017 r., C-387/14, Legalis.
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Analiza art. 57 ust. 4 lit. g Dyrektywy może doprowadzić do konkluzji, że zlecenie podwykonawcy części
robót budowlanych bez zgody zamawiającego w ramach wcześniejszego zamówienia publicznego, o którym to
podwykonawstwie zadecydowano bez wiedzy zamawiającego, co doprowadziło do rozwiązania umowy dotyczą-
cej tego zamówienia, stanowi znaczące i uporczywe niedociągnięcie przy wykonywaniu istotnego zobowiązania
związanego z wykonaniem zamówienia, a zatem może uzasadniać wykluczenie wykonawcy z postępowania.

Summary

Comment to the judgement of the Court of Justice of 3 October 2019 (C-267/18)
Every contracting authority is free to assess the circumstances of a particular case that may give grounds to

exclude a contractor from the procedure, and thus to decide for itself whether, in its opinion, the contractor is
reliable and credible. This right constitutes the implementation of the principle of proportionality, which must be
applied in full when deciding on any optional grounds for the exclusion of a contractor.
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