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Nowa dyrektywa czyni zamówienia pu-
bliczne instrumentem realizacji takich
celów, jak: inteligentny, trwa∏y wzrost

gospodarczy, walka z wykluczeniem spo∏ecz-
nym, wspieranie innowacyjnej gospodarki
i dba∏oÊç o Êrodowisko naturalne.

W dyrektywie tej ustawodawca europejski u∏atwia
wykonawcom ubieganie si´ o udzielenie zamówie-
nia publicznego poprzez zmniejszenie formalnoÊci,
jakich muszà oni dope∏niç w celu udowodnienia

braku podstaw do wykluczenia i spe∏niania warun-
ków udzia∏u w post´powaniu. Z drugiej strony
przepisy nowej dyrektywy umo˝liwiajà zamawiajà-
cym dok∏adniejsze badanie zdolnoÊci oferentów do
wykonywania zamówienia oraz przewidujà nowe
przes∏anki, przy których zaistnieniu zamawiajàcy
mo˝e wykluczyç wykonawc´ z udzia∏u w post´po-
waniu.

JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT
ZAMÓWIENIA

Ustawodawca europejski przychyli∏ si´ do po-
stulatów wykonawców, którzy twierdzili, ˝e do-
tychczasowa du˝a liczba zaÊwiadczeƒ i innego
rodzaju dokumentów dotyczàcych kryteriów
wykluczenia i kwalifikacji utrudnia∏a im uczest-
nictwo w procedurach udzielania zamówieƒ pu-
blicznych.
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Po pierwsze, dyrektywa zobowiàzuje paƒstwa cz∏on-
kowskie do wprowadzenia do ich porzàdków praw-
nych instytucji jednolitego europejskiego dokumen-
tu zamówienia (art. 59 dyrektywy). Dokumentem
zast´pujàcym wszystkie zaÊwiadczenia wydawane
przez organy publiczne bàdê podmioty trzecie, po-
twierdzajàcym niepodleganie wykluczeniu z post´-
powania, spe∏nianie warunków udzia∏u w post´po-
waniu, kryteriów kwalifikacji w procedurze ograni-
czonej jest oÊwiadczenie wykonawcy funkcjonujàce
jako dowód wst´pny.

Wykonawca mo˝e wielokrotnie u˝ywaç jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia pod warun-
kiem, ˝e zawarte w nim informacje sà wcià˝ zgodne
z prawdà. Jednolity europejski dokument zamówie-
nia przedstawia si´ w formie elektronicznej. Zama-
wiajàcy mo˝e na ka˝dym etapie post´powania za-
wnioskowaç do wykonawców o z∏o˝enie wszystkich
bàdê niektórych dokumentów potwierdzajàcych
brak podstaw do wykluczenia i spe∏nianie warun-
ków udzia∏u w post´powaniu. W myÊl przepisów
nowej dyrektywy do z∏o˝enia wymaganych doku-
mentów zobowiàzany jest dopiero wykonawca, któ-
remu zamawiajàcy postanowi∏ udzieliç zamówienia
(art. 59 ust. 4 dyrektywy).

Art. 56 ust. 2 dyrektywy przewiduje znaczàce
uproszczenie procedury otwartej, polegajàce na
mo˝liwoÊci dokonania analizy treÊci ofert przed
sprawdzeniem spe∏niania warunków udzia∏u w po-
st´powaniu i wyst´powania podstaw do wyklucze-
nia. To zasadnicze u∏atwienie powinno skróciç czas
trwania post´powania.

Dyrektywa zastrzega jednak, ˝e zamawiajàcy
musi czuwaç nad tym, aby nie dopuÊciç do
udzielenia zamówienia podmiotowi podlegajà-
cemu wykluczeniu bàdê niespe∏niajàcemu wa-
runków udzia∏u w post´powaniu.

OBLIGATORYJNE PODSTAWY
WYKLUCZENIA WYKONAWCY

Dyrektywa przewiduje, ˝e obowiàzkowemu
wykluczeniu b´dzie podlega∏ wykonawca, co do
którego w drodze ostatecznego i wià˝àcego

orzeczenia sàdowego lub decyzji administracyj-
nej ustalono, ˝e naruszy∏ obowiàzki dotyczàce
p∏atnoÊci podatków lub op∏acania sk∏adek na
ubezpieczenie spo∏eczne.

Jednak˝e nie tylko decyzje w∏adz paƒstwowych, ale
równie˝ ustalenia zamawiajàcego b´dà mog∏y pro-
wadziç do wykluczenia wykonawców. Zamawiajàcy
b´dzie móg∏ (ju˝ nieobligatoryjnie) wykluczyç wy-
konawc´, je˝eli za pomocà dowolnych stosownych
Êrodków b´dzie w stanie wykazaç naruszenie obo-
wiàzków p∏atnoÊci podatków bàdê sk∏adek na ubez-
pieczenie spo∏eczne.

Wykonawca b´dzie móg∏ uniknàç wykluczenia, je˝e-
li spe∏ni swoje obowiàzki dotyczàce p∏atnoÊci podat-
ków lub sk∏adek bàdê te˝ zawrze wià˝àce porozu-
mienie w celu sp∏aty tych nale˝noÊci. Paƒstwa
cz∏onkowskie b´dà mog∏y zastosowaç odst´pstwa od
powy˝szych warunków wykluczenia wykonawcy
uzasadnione interesem publicznym rozumianym
jako zdrowie publiczne czy ochrona Êrodowiska. Po-
nadto kolejne odst´pstwo od obowiàzku wyklucze-
nia mo˝e zachodziç, je˝eli kwota zaleg∏ych podat-
ków lub sk∏adek jest niewielka, a wykluczenie by∏o-
by w sposób wyraêny nieproporcjonalne.

NIEOBLIGATORYJNE PODSTAWY
WYKLUCZENIA WYKONAWCY

W dyrektywie przewidziano szereg nowych sytuacji,
w których zamawiajàcy mo˝e wykluczyç wykonaw-
c´ z udzia∏u w post´powaniu. Zgodnie z dyspozycjà
przepisu art. 57 ust. 4 za nieobligatoryjne podstawy
wykluczenia nale˝y uwa˝aç sytuacje, w których
zamawiajàcy mo˝e wykluczyç wykonawc´ bàdê zo-
staje do tego zobowiàzany przez paƒstwo cz∏onkow-
skie.

Zasadniczym celem dyrektywy jest wspieranie
poprzez instytucje Prawa zamówieƒ publicznych
za∏o˝eƒ programu rozwoju Unii Europejskiej do
2020 r., strategii Europa 2020.

Do g∏ównych za∏o˝eƒ tej strategii nale˝y wspieranie
gospodarki opartej na nowoczesnych technologiach,
zrównowa˝ony rozwój i walka z wykluczeniem spo-
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∏ecznym. Dlatego te˝ do nieobligatoryjnych podstaw
wykluczenia w∏àczono naruszenie unijnych bàdê
krajowych przepisów dotyczàcych prawa ochrony
Êrodowiska, prawa zabezpieczenia spo∏ecznego
i prawa pracy. Wykluczenie w tym przypadku nie
b´dzie wymaga∏o orzeczenia stosownych w∏adz paƒ-
stwowych, wystarczy do niego udowodnienie zajÊcia
niezgodnego z prawem zachowania wykonawcy
przez zamawiajàcego za pomocà dowolnych, sto-
sownych Êrodków.

Ustawodawca europejski, w odpowiedzi na rosnàce
zagro˝enie zmowami przetargowymi i innymi pró-
bami zak∏ócenia konkurencji w post´powaniach
o udzielenie zamówienia publicznego, w∏àczy∏ do
nieobligatoryjnych podstaw wykluczenia wykonaw-
cy sytuacj´, w której wykonawca zawiera z innymi
wykonawcami porozumienie majàce na celu zak∏ó-
cenie konkurencji. Zamawiajàcy b´dzie móg∏ wów-
czas dokonaç wykluczenia wykonawcy, je˝eli na
podstawie wiarygodnych przes∏anek dowiedzie ta-
kiego porozumienia.

Dyrektywa przewiduje, ˝e zamawiajàcy b´dzie
móg∏ wykluczyç wykonawc´ z powodu powa˝-
nego wykroczenia zawodowego podajàcego
w wàtpliwoÊç jego uczciwoÊç. W takiej sytuacji
zamawiajàcy b´dzie musia∏ dowieÊç tego za po-
mocà stosownych Êrodków.

Bardzo istotnà nowoÊcià pozwalajàcà zamawiajà-
cym na dok∏adne zbadanie rzetelnoÊci wykonaw-
ców jest przepis pozwalajàcy na wykluczenie wyko-
nawcy z powodu znaczàcego lub uporczywego wy-
kazywania niedociàgni´ç w spe∏nianiu istotnego
wymogu w ramach wczeÊniejszej umowy w spra-
wie zamówienia publicznego, wczeÊniejszej umo-
wy z danym zamawiajàcym lub wczeÊniejszej umo-
wy w sprawie koncesji. Warunkiem dokonania ta-
kiego wykluczenia jest jednak nastàpienie takiego
niedociàgni´cia w wykonywaniu umowy, które do-
prowadzi∏o do przedwczesnego rozwiàzania umo-
wy, odszkodowaƒ lub innych porównywalnych
sankcji.

Dyrektywa nie okreÊla, czy zaistnienie przes∏anki
odszkodowaƒ nale˝y rozumieç jako zasàdzenie od-

szkodowania, czy ju˝ jego egzekucj´. Wydaje si´, ˝e
powinno to zostaç uregulowane w prawie krajo-
wym. Dzi´ki temu przepisowi zamawiajàcy zyskujà
nowy instrument chroniàcy ich choçby przed sytu-
acjami, w których udzielane przez nich zamówienie
wykonywa∏by podmiot, z którym wczeÊniej z jego
winy rozwiàzali umow´ w sprawie zamówienia pu-
blicznego.

Zamawiajàcy mo˝e równie˝ wykluczyç wykonawc´,
je˝eli ten winny by∏ powa˝nego wprowadzenia
w b∏àd przy dostarczaniu informacji wymaganych
do weryfikacji braku podstaw do wykluczenia lub
spe∏niania warunków udzia∏u w post´powaniu. Wy-
kluczenie takie mo˝e nastàpiç w przypadku, je˝eli
wykonawca zatai∏ te informacje lub nie by∏ w stanie
przedstawiç dokumentów na potwierdzenie ich
prawdziwoÊci.

Poza tym wykonawca mo˝e zostaç wykluczony, je-
˝eli nienale˝ycie wp∏ywa na proces podejmowania
decyzji przez zamawiajàcego bàdê stara si´ uzyskaç
poufne informacje, które mogà mu daç nienale˝nà
przewag´ w post´powaniu. Nale˝y wyraziç pewne
wàtpliwoÊci co do treÊci tego przepisu. Co prawda
przewiduje on racjonalnà podstaw´ wykluczenia,
jakà jest podejmowanie przez wykonawc´ czynno-
Êci majàcych na celu uzyskanie poufnych informa-
cji od zamawiajàcego, jednak˝e przes∏anka niena-
le˝ytego wp∏ywania na proces podejmowania de-
cyzji przez zamawiajàcego wydaje si´ a˝ nazbyt
ogólna. Mo˝na jedynie wyraziç nadziej´, ˝e usta-
wodawca krajowy dokona jej dookreÊlenia na eta-
pie implementacji przepisów dyrektywy. Zamawia-
jàcy mo˝e wykluczyç wykonawc´ z powodu wy˝ej
wymienionych sytuacji w dowolnym momencie
post´powania.

Dyrektywa dopuszcza, aby wykonawca podjà∏
swoistà „obron´” przed wykluczeniem. W tym
celu wykonawca b´dzie móg∏ przedstawiç do-
wody swojej rzetelnoÊci, a je˝eli zamawiajàcy
uzna je za wystarczajàce, nie b´dzie móg∏ go
wykluczyç. Wyjàtków od wykluczenia nie prze-
widuje si´ jedynie w stosunku do wykonaw-
ców wykluczonych prawomocnym wyrokiem
sàdu.
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WARUNKI UDZIA¸U
W POST¢POWANIU

Dokonujàc badania zdolnoÊci wykonawcy do re-
alizacji zamówienia, zamawiajàcy mo˝e okreÊliç
nast´pujàce kryteria: kompetencje do prowa-
dzenia dzia∏alnoÊci zawodowej, sytuacj´ ekono-
micznà i finansowà oraz zdolnoÊç technicznà
i zawodowà.

Badajàc sytuacj´ ekonomicznà i finansowà wyko-
nawcy, zamawiajàcy b´dzie móg∏ wymagaç, aby wy-
konawca posiada∏ pewien minimalny roczny obrót.
Dyrektywa wskazuje, ˝e przedstawiony przez wyko-
nawc´ roczny obrót nie b´dzie móg∏ przekroczyç
maksymalnie dwukrotnoÊci szacunkowej wartoÊci
zamówienia (z wyjàtkiem nale˝ycie uzasadnionych
przypadków odnoszàcych si´ do szczególnych ryzyk
zwiàzanych z charakterem robót budowlanych,
us∏ug lub dostaw).

Nowa dyrektywa umo˝liwia wykonawcom nie-
b´dàcym w stanie przedstawiç wymaganych
przez zamawiajàcego dokumentów, udowod-
nienie swojej sytuacji ekonomicznej i finanso-
wej za pomocà innego dowolnego dokumentu,
który zamawiajàcy uzna za odpowiedni.

Dyrektywa przewiduje, ˝e w kwestii polegania na
zdolnoÊciach podmiotów trzecich dotyczàcych kry-
terium wykszta∏cenia, kwalifikacji zawodowych
bàdê doÊwiadczenia zawodowego wykonawcy b´dà
zobowiàzani do w∏àczenia tych podmiotów do reali-
zacji przedmiotu zamówienia. Je˝eli wobec podmio-
tów, na których zasoby powo∏uje si´ wykonawca, b´-
dà zachodziç podstawy wykluczenia, wykonawca
b´dzie musia∏ osobiÊcie zastàpiç ten podmiot w wy-
konywaniu zamówienia.

NowoÊcià jest mo˝liwoÊç przewidzenia przez zama-
wiajàcego w stosunku do wykonawcy, korzystajàce-
go z zasobów ekonomicznych i finansowych pod-
miotu trzeciego, solidarnej odpowiedzialnoÊci wy-
konawcy i tego podmiotu za korzystanie z zasobów
podmiotów trzecich. Daje to zamawiajàcym wi´k-
szà pewnoÊç rzetelnego wykonania zamówienia
i zmniejsza ryzyko nieprzewidzianych dzia∏aƒ ze

strony wykonawcy. Dyrektywa umo˝liwia zama-
wiajàcym na∏o˝enie na wykonawców wymagaƒ
osobistego wykonywania kluczowej cz´Êci zamó-
wienia.

KONKLUZJE

Nowa dyrektywa przewiduje rozwiàzania odpo-
wiadajàce na dotychczasowe postulaty zarów-
no zamawiajàcych, jak i wykonawców. W sto-
sunku do wykonawców znacznie upraszcza pro-
cedur´ udzielania zamówieƒ publicznych i mak-
symalnie jà odformalizuje.

Z punktu widzenia zamawiajàcego dyrektywa nak∏a-
da nowe podstawy badania zdolnoÊci wykonawców
do realizacji zamówienia. Nale˝y wyraziç nadziej´, ˝e
tego rodzaju obostrzenia przewidziane wobec wyko-
nawców wyeliminujà zdarzajàce si´ dotychczas nie-
prawid∏owoÊci w wykonywaniu zamówieƒ publicz-
nych.

Ustawodawca unijny przewidzia∏ dwuletni ter-
min na implementacj´ przepisów dyrektywy do
krajowych porzàdków prawnych. Teraz jak naj-
lepsza transpozycja przepisów dyrektywy le˝y
w r´kach prawodawcy polskiego.
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