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J
uż niebawem w życie wejdzie nowa 
ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. 
o zmianie ustawy – Prawo zamó-
wień publicznych oraz niektórych 
innych ustaw, która przewiduje 

zmiany ustawy Pzp w zakresie niezbęd-
nym do wdrożenia do polskiego porządku 
prawnego obligatoryjnych regulacji nowych 
dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady, 
tj. dyrektywy 2014/24/UE z dnia 26 lutego 
2014 r. w sprawie zamówień publicznych, 
uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (da-
lej dyrektywa klasyczna), oraz dyrektywy 
2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w spra-
wie udzielania zamówień przez podmioty 
działające w sektorach gospodarki wodnej, 
energetyki, transportu i usług pocztowych, 
uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (jako 
dyrektywy sektorowej).  

istotne zmiany
Jak już wiadomo zmiany są dość istotne. 
Od dłuższego czasu pojawiają się opinie 
praktyków, że zmiany te należy odbierać 
pozytywnie zważywszy na uproszczenie 
procedur udzielania zamówień publicznych 
i ich uelastycznienie, promowanie realne-
go wykorzystywania pozaekonomicznych 
celów zamówień publicznych takich jak 
ochrona środowiska, integracja społeczna 
czy wspieranie innowacyjności czy też real-
nego zapewnienia lepszego dostępu do rynku 
małym i średnim przedsiębiorcom. Nie nale-
ży też zapominać, że równie wszechobecne 
są głosy krytyki, wyrażające obawy przed 
planowanym przyjęciem pewnych rozwią-
zań, chociażby przywileju in-house, czyli 
możliwości bezprzetargowego udzielania 
zamówień własnym spółkom. 

istota self-cleaning
Kontrowersje budzą również nowe uregulo-
wania w zakresie kwalifikacji podmiotowej 
wykonawców, zwracając uwagę na pewną 
swobodę a wręcz dowolność zamawiającego 
przy wykluczaniu wykonawców w oparciu 
o nowe, często niejasne przesłanki z rów-
nie niedookreśloną możliwością ich sanacji. 
Ta ostatnia przybiera postać instytucji self-
-cleaning implementowanej z art. 57 ust. 
6 dyrektywy klasycznej, którą tłumaczyć 
należałoby jako „samooczyszczenie” po-
zwalające wykonawcy na wykazanie swo-
jej rzetelności w celu umożliwienia ubie-
gania się o zamówienie, mimo ziszczenia 
się przesłanki lub przesłanek wykluczenia 

tego wykonawcy z postępowania. Mówiąc 
dokładnie, idea self-cleaning zakłada, że wy-
konawca może odzyskać uprawnienie do 
uczestnictwa w przetargu, dowodząc za-
mawiającemu, że podjął odpowiednie sta-
rania w celu skutecznego wyeliminowania 
na przyszłość działań będących podstawą 
wykluczenia. Przepis dyrektywy klasycznej 
proponuje, aby wykonawca miał możliwość 
udowodnienia, że zrekompensował wszelkie 
szkody spowodowane przestępstwem lub 
wykroczeniem, wyczerpująco wyjaśnił fak-
ty i okoliczności przez aktywną współpracę 
z organami śledczymi i podjął konkretne 
środki techniczne, organizacyjne i kadrowe 
w celu zapobiegania dalszym przestępstwom 
lub wykroczeniom. 

Koncepcja self-cleaningu co do zasady 
nie ma celu osłabiania czy eliminowania 
podstaw wykluczenia, lecz ma pozwalać 
w konkretnych sytuacjach udowodnić wy-
konawcom, że mimo zaistnienia przesłanek 
negatywnych, podjęte przez nich działania 
przesądzają o ich wiarygodności i rzetelno-
ści, co umożliwia im dalsze branie udziału 
w postępowaniu. Rozwiązanie to opiera się 
z jednej strony na zasadzie proporcjonalno-
ści, a z drugiej nie może naruszać zasady 
równego traktowania wykonawców i uczci-
wej konkurencji. 

self-cleaning po nowelizacji
Self-cleaning w polskiej ustawie został ure-
gulowany w art. 24 ust. 8 i ma polegać na 
przedstawieniu przez wykonawcę, wobec 
którego zachodzą przesłanki wykluczenia 
określone w ust. 1 pkt 13 i 14, 16-20 oraz 
ust. 5 tego przepisu, dowodów na to, że pod-
jęte przez niego środki są wystarczające do 
wykazania jego rzetelności, w szczególności 
udowadniając naprawienie szkody wyrzą-
dzonej przestępstwem lub przestępstwem 
skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za 
doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, 
wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego 
oraz współpracę z organami ścigania, oraz 
podjęcie konkretnych środków technicznych, 
organizacyjnych i kadrowych, które są odpo-
wiednie dla zapobiegania dalszym przestęp-
stwom lub przestępstwom skarbowym lub 
nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy.  

Na katalog wykluczeń wynikający z prze-
pisu art. 24 ust. 8 ustawy Pzp składają się, 
mówiąc hasłowo: popełnienie przestępstwa 

i przestępstwa skarbowego stwierdzone-
go prawomocnym wyrokiem, zamierzone 
wprowadzenie zamawiającego w błąd przy 
przedstawianiu informacji o wykluczeniu 
i spełnianiu warunków udziału albo mają-
cych istotny wpływ na decyzję podejmowane 
przez zamawiającego w postępowaniu, bez-
prawne wywieranie wpływu na czynności 
zamawiającego, branie udziału przez wyko-
nawcę w czynnościach przygotowawczych, 
oraz zawieranie porozumienia mającego na 
celu zakłócenie konkurencji. Dodatkowo 
katalog ten zawiera wszystkie przesłanki 
fakultatywne wykluczenia sprecyzowane 
w art. 24 ust. 5 w tym m.in. podjęcie wobec 
wykonawcy postępowania likwidacyjnego 
poprzez likwidację majątku, dopuszczenia 
się poważnego naruszenia obowiązków za-
wodowych przez wykonawcę, pozostawania 
wykonawcy w określonych relacjach z za-
mawiającym, niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie w istotnym stopniu wcześniejszej 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Co istotne, wykluczeniu zgodnie z brzmie-
niem nowego art. 24 ust. 9 nie będzie pod-
legać wykonawca, jeżeli zamawiający, 
uwzględniając wagę i szczególne okoliczno-
ści czynu wykonawcy, uzna za wystarczające 
dowody przedstawione na podstawie ust. 8 
tego artykułu. A zatem dowody rzetelności 
przedstawiane przez wykonawcę podlegają 
zawsze ocenie zamawiającego, do którego 
należy ostateczne przesądzenie, czy można 
uznać je za wystarczające. Swoboda oceny 
zamawiającego jest przy tym ograniczona 
wytycznymi, które ma spełnić wykonawca 
aby skorzystać z dobrodziejstwa instytucji 
self-cleaning. Ustawa posługuje się jednak 
jedynie otwartym ich katalogiem.  Istnieje za-
tem możliwość, że wykonawca, który podlega 
wykluczeniu, wskaże jeszcze inne przesłanki 
posługując się przy tym dowolnymi środkami 
dowodowymi w postaci chociażby oświad-
czeń, być może zeznań świadków, a zama-
wiający zobowiązany będzie jednoznacznie 
rozstrzygnąć, czy takie przesłanki są wy-
starczające do wykazania jego rzetelności, 
czy też nie. 

Nie sposób jest nie zauważyć zagrożeń wyni-
kających z powyższych zapisów, w tym do-
wolności i ryzyka nadinterpretacji przesłanek 
samooczyczających wykonawców. Ocena do-
konywana w oparciu o „wagę” i „szczególne 
okoliczności czynu wykonawcy”, a więc co 
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do zasady o kryteria nieostre, wręcz szeroko-
rozumiane, zawsze będzie uznaniowa i może 
być niemal każdorazowo wykorzystywana 
jako zarzut w odwołaniach składanych przez 
niezadowolonych z wyniku wykonawców. 

Nawet Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku 
z dnia 9 maja 2016r., KIO 610/16 zauważa, że:

„brak jest w ustawie katalogu środków, ja-
kie należy podjąć, celem wykazania bra-
ku podstaw do wykluczenia na podstawie 
art. 24 ust. 2a ustawy Prawo zamówień 
publicznych. Z powyższego wynika, że 
stopień szczegółowości wyjaśnień zależy 
każdorazowo od danej sytuacji. Z uwagi 
na fakt, że ustawa nie precyzuje, jakie 
dokładnie elementy powinny znaleźć się 
w złożonych przez wykonawcę wyjaśnie-
niach, zawsze może zostać postawiony 
zarzut zbyt małej szczegółowości tych 
wyjaśnień”.

Dotychczasowe doświadczenia
Na marginesie należy przypomnieć, że przed-
stawiona wyżej instytucja self-cleaning nie 
jest całkowitą nowością w polskim i euro-
pejskim prawie. W ograniczonym kształcie 
regulował ją już art. 24 ust. 2a dotychczaso-
wej ustawy Pzp, przewidując, że zamawiający 
nie wyklucza z postępowania o udzielenie 
zamówienia wykonawcy, który udowodni, 
że podjął konkretne środki techniczne, or-
ganizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec 
zawinionemu i poważnemu naruszeniu obo-
wiązków zawodowych w przyszłości, oraz 
w sytuacji kiedy naprawił szkody powstałe 
w wyniku naruszenia obowiązków zawodo-
wych lub zobowiązał się do ich naprawienia. 
Samooczyszczenie się wykonawców doty-
czyło w tym przypadku jedynie naruszenia 
obowiązków zawodowych, w tym niewy-
konania lub nienależytego wykonania za-
mówienia.  

Dotychczasowa praktyka stosowania art. 
24 ust. 2a ustawy Pzp pozwala częściowo 
określić jakie zachowania były uznawane 
za sanujące podstawy wykluczenia, a jakie 
nie przesądzały o uczciwości wykonawcy. 

I tak, cytując dalej wskazany wyżej wyrok 
KIO z dnia 9 maja 2016 roku, dowiadujemy 
się, że skutecznym okazuje się: 

„podjęcie działań takich jak zwolnienie 
osób odpowiedzialnych za niewłaściwe 
wykonanie obowiązków we wskazanych 

placówkach, czy też zatrudnienie dodat-
kowego technologa, zwiększenie ilości 
szkoleń oraz zakresu zagadnień, stanowi 
o dokonywaniu działań przez Przystę-
pującego w celu naprawy zaistniałych 
sytuacji”, 

a nawet: 
„brak podania informacji, ilu technolo-
gów zatrudnia ogółem Przystępujący i na 
ile kontraktów (umów) są oni dedykowa-
ni, nie jest równoznaczny z tym, że ten 
środek kadrowy podjęty przez Przystępu-
jącego nie jest konkretny lub odpowiedni. 
Trafnie zauważył Przystępujący, że nawet 
gdyby było tak, jak sugeruje Odwołu-
jący, że Przystępujący wbrew swojemu 
oświadczeniu zdecydował się zatrudnić 
nowego technologa w miejsce dotychczas 
zatrudnionego, to taka zmiana również 
może być uznana za „odpowiedni” śro-
dek kadrowy. Zmiana technologa, który 
mógł przyczynić się do nienależytego 
wykonania danego kontraktu, jest zmia-
ną konkretną, adekwatną do zaistniałego 
zdarzenia. 

Dalej Izba wskazuje, że:  
„większość uchybień była spowodowana 
nienależytą organizacją pracy personelu 
i niedostatecznym nadzorem nad sposo-
bem wykonywania przez niego usługi. 
Stąd też Przystępujący, chcąc w przyszło-
ści uniknąć tego typu naruszeń, wzmoc-
nił system nadzoru nad pracownikami 
szeregowymi, który powiązany został 
z systemem motywacyjnym, adresowa-
nym w szerokim zakresie do osób spra-
wujących nadzór nad pracownikami 
szeregowymi”. 

Za niewystarczające zaś działania naprawcze 
Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 
23 marca 2016 r. sygn. akt: KIO 353/16 uznała 
przedłożenie poświadczenia prawidłowej re-
alizacji innych usług, nawet jeżeli okresy ich 
realizacji pokrywają się z okresami realizacji 
usług, których dotyczyły stwierdzone po-
ważne naruszenia obowiązków zawodowych. 

Podobnie też, co może wydawać się wręcz 
oczywiste, za niewystarczające działanie 
KIO w wyroku z dnia 1 czerwca 2015 r. sygn. 
akt: KIO 758/15 uznała akt naprawienia lub 
zobowiązania się do naprawienia szkody, po-
legający na zapłacie kwoty kar umownych lub 

zobowiązaniu się do zapłaty, żądając - w celu 
zwolnienia się z sankcji wykluczenia - obo-
wiązku jej naprawienia lub zobowiązania się 
do jej naprawienia. 

Również, choć wymagające już szczegóło-
wej analizy, podaje się konkretne przypadki 
nieprzedłożenia właściwych dokumentów, 
np. w wyroku KIO z dnia z dnia 21 sierpnia 
2015 r. sygn. akt: KIO 1726/15 zwrócono 
uwagę, że: 

„Odwołujący nie przedstawił jakiego-
kolwiek dowodu, że inny zamawiający 
odmówił możliwości skorzystania z § 15 
ust. 3 pkt 2 projektu umowy, tj. zmiany 
terminu wykonania przedmiotu umowy 
z uwagi na zmiany dokumentacji projek-
towej, która będzie wymagała uzyskania 
nowych decyzji wydanych przez upraw-
niony organ, a to kwestia braku możli-
wości wykonania przedmiotu umowy 
w terminie umownym, była kluczowym 
powodem odstąpienia od podpisania 
umowy”. 

Tym samym self cleaning zawodził w sytuacji 
kiedy wykonawcy nie posiadali dowodów 
na to, że podjęli odpowiednie i adekwatne 
do sytuacji działania, a same wyjaśnienia 
wykonawców bez przedstawienia dowodów 
na poparcie swoich tez bywały niewystarcza-
jące. Jak wynika z powyższego, każdy przy-
padek self-cleaning wymaga indywidulanego 
podejścia i zbadania. 

sposób dowodzenia 
Analizując dość szeroki katalog nowych 
przesłanek wykluczenia, co do których prze-
widziana została możliwość podjęcia dzia-
łań naprawczych przez wykonawcę, należy 
podkreślić, że oprócz sposobów dowodzenia 
przewidzianych wprost w art. 24 ust. 8, wy-
konawcy zapewne sięgną także do innych 
metod udowodnienia swojej rzetelności. Na 
pierwszy rzut oka możliwe wydają się rów-
nież pisemne oświadczenia świadków lub być 
może ich zeznania, np. w przypadku zarzutu 
zawarcia porozumienia stanowiącego czyn 
nieuczciwej konkurencji, o którym mowa 
w art. 24 ust. 1 pkt 20. Niemniej jednak można 
dokonać już pewnej systematyzacji postępo-
wania dowodowego, które niebawem będą 
przeprowadzać wykonawcy. 

W sytuacji wykluczenia, z uwagi na wydanie 
wobec podmiotu biorącego udział w postę-
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powaniu wyroku skazującego określonego 
w art. 24 ust. 1 pkt 13 oraz 14, oraz ust. 5 
pkt 5, 6 i 7, będą mogli oni przedłożyć np. 
pisemne oświadczenie pokrzywdzonego 
o zrekompensowaniu wyrządzonej szkody, 
dowodu zapłaty zadośćuczynienia pienięż-
nego lub dowodu uiszczenia kary grzywny, 
nawiązki, świadczenia pieniężnego itp. (co 
winno kryć się pod pojęciem naprawienia 
szkody wyrządzonej przestępstwem lub prze-
stępstwem skarbowym). Zobowiązanie się 
zaś do naprawienia szkody należy rozumieć 
w ujęciu cywilnoprawnym, a nie potocznym, 
więc musi być egzekwowalne. Może przybrać 
np. formę ugody z rozłożeniem na raty kwoty 
ewentualnego odszkodowania.  

W przypadku wykluczenia wskazanego 
w art. 24 ust. 1 pkt 16-19 i ust. 5 pkt 3 
z pewnością dowodem będą odpowiednie 
zmiany kadrowe i organizacyjne polegają-
ce na odsunięciu osób winnych naruszeń 
od pełnienia czynności w postępowaniu 
lub całkowitego ich usunięcia z szeregów 
podmiotu biorącego udział w zamówie-
niu. Decyzją kadrową może być zatrud-
nienie dodatkowych specjalistów, których 
w przeszłości zabrakło, lub przeciwnie 
- zwolnienie osób odpowiedzialnych za 
powstanie szkody. Co więcej, podjęcie 
konkretnych środków technicznych czy 
organizacyjnych, będzie się wiązało np. 
z zakupem niezbędnych maszyn, urządzeń, 
wdrożeniem procedur zapewniających 
jakość realizacji lub nowych technologii, 
usprawnieniem audytu wewnętrznego, 
zmianą technologii produkcji lub logisty-
ki, zmianą umów podwykonawczych itp. 

Co więcej, istotnymi elementami dotyczą-
cymi wykluczeniu wykonawców w oparciu 
o dotychczasowy art. 24 ust. 2a, które per 
analogium będą odnosić się także do nowych 
przypadków wykluczenia i działań eskulpu-
jących wykonawców, są po pierwsze: 
a) odpowiedni rozkład ciężaru dowodu, 
b) po drugie czas dokonania działań napraw-

czych przez wykonawców. 

Odpowiedni rozkład ciężaru dowodu, zgod-
ny z zasadą wynikającą z art. 6 k.c., ma 
polegać na tym, że zamawiający winien 
wykazać i udowodnić dowolnymi środkami 
dowodowymi w przypadku przesłanek fa-
kultatywnych, że działanie wykonawcy było 
szczególnie naganne i stanowiło o poważnym 

naruszeniu obowiązków, tak jak ma to miej-
sce chociażby w nowym art. 24 ust. 5 pkt 2 
ustawy Pzp. Izba w wyroku z dnia z dnia 
21 sierpnia 2015 r., sygn. akt: KIO 1726/15 
podkreśla, że: 

„działanie wykonawcy można byłoby 
ocenić jako rażąco niedbałe wtedy, gdy 
stopień naganności postępowania dra-
stycznie odbiegałby od modelu właści-
wego w danych warunkach zachowania 
się wykonawcy. Nie chodzi bowiem 
o zaistnienie jakiegokolwiek wykrocze-
nia zawodowego, ale takiego w ramach 
którego należy brać pod uwagę specyfikę 
danej branży oraz mierniki staranności 
zawodowej Wykonawcy”. 

Tym samym zamawiający nie może jedynie 
poprzestać na okoliczności wypowiedzenia 
czy rozwiązania umowy, musi skutecznie 
udowodnić, że charakter działań wykonawcy 
był szczególnie naganny i stanowił o poważ-
nym naruszeniu obowiązków, tj. w stopniu 
wynikającym ze znanego i wielokrotnie 
przytaczanego w orzecznictwie KIO wyroku 
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europej-
skiej z 13 grudnia 2012 r. w sprawie C-465/11 
(Forposta S.A. i ABC Direct Contact sp. z o.o. 
przeciwko Poczta Polska S.A.).  

Po drugie, kiedy zamawiający wykaże już, 
że mamy do czynienia z przesłanką wyklu-
czenia, wykonawca zobowiązany będzie 
udowodnić, że podjął odpowiednie i wy-
starczające działania naprawcze. Co więcej, 
zmuszony będzie także wykazać, kiedy to 
nastąpiło, bowiem zgodnie z orzecznictwem 
KIO przyjmuje się, że momentem na jaki 
wykonawca powinien naprawić szkodę po-
wstałą w wyniku naruszenia obowiązków 
zawodowych lub zobowiązać się do ich 
naprawienia, winien być termin składnia 
ofert lub wniosków czyniący zadość zasa-
dzie uczciwej konkurencji i równego trak-
towania wykonawców, wyrażonej w art. 7 
ust. 1 ustawy Pzp. 

podsumowanie
Reasumując, ustawodawca polski poczynił 
szereg istotnych zmian w zakresie moż-
liwości wykluczenia wykonawców w po-
stępowaniu, dokonując pewnego rodzaju 
uelastycznienia przesłanek wykluczenia, 
dzieląc je na obligatoryjne oraz fakultatyw-
ne. W każdym jednak przypadku, o ile są 
one obligatoryjne lub zostały przewidziane 

odpowiednio w dokumentach przetargo-
wych, zamawiający ma obowiązek zbadać 
czy ziszczają się w odniesieniu do konkret-
nego wykonawcy. Jeżeli weryfikacja okaże 
się pozytywna, a środki dowodowe niezbicie 
wskazują na ich wystąpienie, przed podję-
ciem ostatecznej decyzji zamawiający wi-
nien umożliwić wykonawcy wykazanie się 
czynnościami sanacyjnymi. W tym miejscu 
ciężar dowodu w całości zostaje przerzucony 
na wykonawcę, który musi wprost udowod-
nić, że zasługuje na dalszy udział w postę-
powaniu wobec podjęcia odpowiednich 
działań przywracających jego rzetelność 
i wiarygodność. Ma temu służyć wprowa-
dzona instytucja self-cleaning pozwalająca 
wykonawcy oczyścić się z zarzutów poprzez 
złożenie odpowiednich dowodów w postaci 
oświadczeń, dokumentów, wyjaśnień. Usta-
wodawca pozostawia wykonawcy swobodę 
w celu posługiwania się dowolnymi środka-
mi dowodowymi, z zastrzeżeniem, że o ich 
skuteczności będzie rozstrzygał każdora-
zowo zamawiający, lub Izba w przypadku 
wniesienia odwołania. Istnieje duże ryzyko 
rozbieżności w interpretacji poszczególnych 
przesłanek samego wykluczenia, chociaż-
by „niewykonanie w stopniu istotnym wcze-
śniejszej umowy”, „informacje mogące mieć 
istotny wpływ na decyzje”, jak i wyjaśnień 
oczyszczających wykonawcę które mają być 
„wyczerpujące” jak i podlegające ocenie 
„wagi” i „szczególnych okoliczności czynu”. 
Zwroty niedookreślone zawsze pozostawiają 
dużą swobodę interpretacyjną co powodu-
je, iż dopiero praktyka stosowania nowej 
ustawy jak i świeże orzecznictwo Krajowej 
Izby Odwoławczej przesądzi jak konkretnie 
będzie wyglądała instytucja self-cleaning 
w polskich realiach, jak i zweryfikuje jakie 
konkretnie czynności wykonawców, będą 
uznawane za oczyszczające ich z przesłanek 
wykluczenia.  

Póki co należy pamiętać, że instytucja ta ma 
wychodzić naprzeciw zasadzie proporcjonal-
ności i ma respektować zasadę uczciwej kon-
kurencji. Ustawodawca nie znalazł bowiem 
racjonalnego uzasadnienia, aby eliminować 
z rynku zamówień publicznych przedsiębior-
ców, którzy mimo że „mają na sumieniu” 
pewne wykroczenia popełnione na szkodę 
zamawiających lub osób trzecich, to podjęli 
określone działania naprawcze, które dają 
gwarancję wyeliminowania podobnych za-
chowań w przyszłości. ■
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