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WYKLUCZENIE Z POST¢POWANIA

W ubieg∏ym roku wzi´liÊmy udzia∏ w post´powa-
niu na Êwiadczenie us∏ug. Na skutek omy∏ki,
w jednym z dokumentów, wskazaliÊmy nieÊcis∏e
informacje. W konsekwencji zamawiajàcy wyklu-
czy∏ nas z post´powania, na podstawie art. 24
ust. 1 pkt 17 Pzp. W tym roku ponownie chcemy
wziàç udzia∏ w post´powaniu. Boimy si´, ˝e za-
mawiajàcy wykluczy nas z post´powania z powo-
du sytuacji sprzed roku. Czy b´dzie móg∏ to zro-
biç? Post´powanie ma wartoÊç powy˝ej progów
unijnych, prowadzone jest w trybie przetargu nie-
ograniczonego, a dodatkowo przewidziano wy-
kluczenie na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 17 Prawa zamówieƒ pu-
blicznych z post´powania wyklucza si´ z „wykonaw-
c´, który w wyniku lekkomyÊlnoÊci lub niedbalstwa
przedstawi∏ informacje wprowadzajàce w b∏àd zama-
wiajàcego, mogàce mieç istotny wp∏yw na decyzje po-
dejmowane przez zamawiajàcego w post´powaniu
o udzielenie zamówienia.” Niewàtpliwie przes∏anka

ta odnosi si´ do post´powania, w trakcie którego
przedstawione zosta∏y nieprawdziwe informacje. Cy-
towany przepis nie okreÊla jednoznacznie, czy wpro-
wadzenie w b∏àd mo˝e stanowiç podstaw´ do wyklu-
czenia wykonawcy w póêniejszych post´powaniach.
Uwzgl´dniajàc jednak ca∏okszta∏t obowiàzujàcych
przepisów oraz funkcje wspomnianej regulacji, odrzu-
ciç nale˝y jej rozszerzajàcà wyk∏adnie.

Analizujàc przedstawione zagadnienie nale˝y odwo∏aç
si´ do art. 24 ust. 7 Pzp, w którym okreÊlono okres wy-
kluczania wykonawców, w zwiàzku z wystàpieniem
poszczególnych przes∏anek wykluczenia. W przepisie
tym nie wymieniono jednak okresu „przedawnienia”
wprowadzenia zamawiajàcego w b∏àd.

W pierwszej kolejnoÊci wskazaç nale˝y, i˝ brak jest
podstaw do przyj´cia, i˝ ustawodawca „przeoczy∏”
przypadek wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt
17 Pzp. Przyj´cie takiej wyk∏adni, sprzecznej z kon-
cepcjà „racjonalnego ustawodawcy”, wymaga∏oby
przekonywujàcego uzasadnienia, którego nie sposób
sformu∏owaç na podstawie obowiàzujàcych przepi-
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sów. W szczególnoÊci, nie mo˝liwe powinno byç doko-
nanie innej, „racjonalnej” wyk∏adni.

Drugà mo˝liwà interpretacjà niewymienienia przed-
miotowej przes∏anki w art. 24 ust. 7 Pzp by∏oby uzna-
nie, i˝ by∏o to celowe dzia∏anie ustawodawcy. Zgodne
z tà wyk∏adnià, wykluczenie nast´powa∏oby niezale˝-
nie od czasu, jaki up∏ynà∏ od wprowadzenia w b∏àd
wskazanego w ustawie. Przyj´cie tego poglàdu musia-
∏oby prowadziç do stwierdzenia, ˝e wykonawca, który
raz zosta∏ wykluczony na podstawie art. 24 ust. 1 pkt
17 Pzp, nie mo˝e wziàç udzia∏u w ˝adnym póêniej-
szym post´powaniu o udzielenie zamówienia publicz-
nego.

Warto równie˝ wskazaç, ˝e najd∏u˝szy okres wyklu-
czenia wykonawcy, przewidziany w Pzp wynosi 5 lat
(m.in. w przypadku pope∏nienia przest´pstwa). Tym
samym sankcja nieograniczona w czasie (w przypad-
ku wprowadzenia w b∏àd) by∏aby nieproporcjonalna
do wagi przewinienia wykonawcy, dzia∏ajàcego prze-
cie˝ nieumyÊlnie.

Majàc na uwadze powy˝sze uznaç nale˝a∏oby, i˝ nie-
wymiennie przes∏anki wprowadzenia w b∏àd nie wy-
nika ani z niedopatrzenia ustawodawcy, ani nie ma na
celu wprowadzenia szczególnej sankcji. Brak jej wska-
zania wynika bowiem z za∏o˝enia, i˝ wykonawca pod-
lega wykluczeniu wy∏àcznie w jednym post´powaniu
– w tym w którym nieprawdziwe informacje zosta∏y
podane. Tym samym zrealizowany zostanie cel w po-
staci wykluczenia nierzetelnego wykonawcy z post´-
powania, przy jednoczesnym zachowaniu proporcjo-
nalnoÊci czynu i sankcji.

W pytaniu wskazano, i˝ szacunkowa wartoÊç post´-
powania przekroczy tzw. „progi unijne”. Tym samym,
wraz z ofertà, z∏o˝ony powinien zostaç tzw. JEDZ
(jednolity europejski dokument zamówienia). Wyko-
nawca, wype∏niajàc ten dokument, zobowiàzany jest
równie˝ do z∏o˝enia oÊwiadczenia co do braku pod-
staw wykluczenia z post´powania. W zwiàzku z po-
wy˝szym, mo˝na odwo∏aç si´ do „Instrukcji wype∏-
niania JEDZ-ESPD”, sporzàdzonej przez Urzàd Za-
mówieƒ Publicznych. Przyj´to w niej, i˝ przes∏anka
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 16 i 17
Pzp znajduje zastosowanie wy∏àcznie w jednym po-

st´powaniu. W instrukcji dotyczàcej ostatniej prze-
s∏anki wymienionej w Cz´Êci III, sekcji C JEDZ,
wskazane zosta∏o bowiem, i˝: „W tym miejscu for-
mularza wykonawca sk∏ada oÊwiadczenie odnoÊnie
wprowadzenia w b∏àd zamawiajàcego w niniejszym
post´powaniu.”

Majàc na uwadze powy˝sze uznaç nale˝y, i˝ wyko-
nawca podlega∏by wykluczeniu jedynie w przypadku,
gdyby wprowadzi∏ zamawiajàcego w b∏àd w aktualnie
toczàcym si´ post´powaniu. Nieistotna pozostaje na-
tomiast kwestia wczeÊniejszego wykluczenia wyko-
nawcy, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp, w in-
nych post´powaniach. Dotyczy to równie˝ przypad-
ków, gdy poprzednie post´powania by∏y prowadzone
przez tego samego zamawiajàcego oraz mia∏o zbli˝ony
przedmiot.

W orzecznictwie Krajowej Izby Odwo∏awczej spotkaç
si´ mo˝na jednak z wyrokami, które zdajà si´ przyj-
mowaç odmiennà wyk∏adni´. Na przyk∏ad w wyroku
z dnia 13 lutego 2018 r.1 wskazane zosta∏o i˝: „W przy-
padku wi´c przes∏anki wykluczenia z pkt. 17 art. 24
ust. 1 ustawy Pzp uznaç nale˝y, ˝e dopuszczalnoÊç sa-
mooczyszczenia “aktualizuje si´” dopiero w kolejnym
post´powaniu, dopiero bowiem w przypadku kolejne-
go post´powania fakt istnienia podstawy wykluczenia
jest ju˝ wykonawcy znany (wykonawca zosta∏ uprzed-
nio, w innym post´powaniu wykluczony i cià˝y na
nim odium wykonawcy przedstawiajàcego zamawia-
jàcemu informacje wprowadzajàce w b∏àd)”. W Êwie-
tle wczeÊniej przytoczonych argumentów, wydaje si´
i˝ Izba koncentrujàc si´ na problematyce self-cleaningu
(równie˝ budzàcej powa˝ne wàtpliwoÊci), nie uwzgl´d-
ni∏a skutków przyj´tej wyk∏adni.

Na marginesie warto wskazaç, i˝ wczeÊniejsze wpro-
wadzenie wykonawcy w b∏àd mog∏oby stanowiç pod-
staw´ do wykluczenia wykonawcy, zgodnie z art. 24
ust. 5 pkt 2 Pzp. Stwierdzenie wystàpienie tej prze-
s∏anki musi odbywaç si´ w odniesieniu do konkret-
nych stanów faktycznych. Zgodnie z treÊcià pytania,
zamawiajàcy nie zdecydowa∏ si´ jednak na wprowa-
dzenie tej przes∏anki fakultatywnej.

1 Sygn. KIO 185/18.
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SPOSÓB WNIESIENIA WADIUM W PIENIÑDZU

W post´powaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego zamawiajàcy ˝àda od wykonaw-
ców wniesienia wadium w wysokoÊci 5 000,00 z∏.
Czy w zwiàzku z tym wykonawca mo˝e dokonaç
wp∏aty wymaganej kwoty gotówkà w kasie banku
zamawiajàcego, na numer rachunku wskazany
w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia?

W art. 45 ust. 6 Pzp ustawodawca wprowadzi∏ katalog
zamkni´ty form zabezpieczenia wadialnego, który do-
puszcza tak˝e mo˝liwoÊç wniesienia wadium w pie-
niàdzu. Art. 45 ust. 7 precyzuje ponadto, ˝e: „wadium
wnoszone w pieniàdzu wp∏aca si´ przelewem na ra-
chunek bankowy wykonawcy wskazany przez zama-
wiajàcego”. Literalna wyk∏adnia przywo∏anego prze-
pisu mo˝e budziç zatem kontrowersje w kontekÊcie
wniesienia wadium poprzez wp∏at´ gotówki w banku
zamawiajàcego. Pzp wprost pos∏uguje si´ bowiem po-
j´ciem „przelew”, co mo˝e rodziç przypuszczenie, i˝
intencjà ustawodawcy by∏o zobowiàzanie wykonaw-
ców do przeprowadzania tego rodzaju transakcji z wy-
korzystaniem rachunku bankowego wykonawcy w ce-
lu zupe∏nej eliminacji obrotu gotówkowego dla zabez-
pieczenia wadialnego.

W przewa˝ajàcej cz´Êci orzeczeƒ Krajowa Izba Odwo-
∏awcza stoi jednak na odmiennym stanowisku, a mia-
nowicie, ˝e w przypadku wniesienia wadium w posta-
ci wp∏aty gotówki na rachunek zamawiajàcego nie
mamy do czynienia z dzia∏aniem sprzecznym z art. 89
ust. 1 pkt 7b Pzp w zw. z art. 45 ust. 1 i 7 Pzp, czyli
z wniesieniem wadium w sposób nieprawid∏owy,
a odrzucenie oferty w takiej sytuacji, nale˝a∏oby uznaç
za przejaw skrajnego formalizmu2. Przyj´cie, ˝e za
prawid∏owe nale˝y uznaç jedynie wadium wniesione
przez wykonawc´ w formie pieni´˝nej przez dokona-
nie przelewu na rachunek bankowy zamawiajàcego
stoi w sprzecznoÊci zarówno z celem zabezpieczenia
wadialnego, jak równie˝ z funkcjà ochronà jakà pe∏ni
w systemie prawa cywilnego ta forma zabezpieczenia
z∏o˝onej w przetargu oferty.

Za przesàdzajàcy o skutecznoÊci wniesienia wadium
nale˝y wed∏ug Krajowej Izby Odwo∏awczej uznaç ar-
gument, ˝e zamawiajàcy w opisywanej sytuacji dys-

ponuje kwotà zabezpieczenia we w∏aÊciwej wysokoÊci
wp∏aconà przed terminem sk∏adania ofert, a zatem
oferta jest skutecznie zabezpieczona.

W tym miejscu nale˝y wskazaç jednak, ˝e odmienne
stanowisko wyrazi∏ Wojewódzki Sàd Administracyjny
we Wroc∏awiu w wyroku z dnia 26 lutego 2015 r.3 któ-
ry twierdzi, ˝e: „zastrze˝enie to nale˝y uznaç za celo-
wy wybór ustawodawcy w procedurze zamówieƒ pu-
blicznych, je˝eli si´ generalnie zwa˝y na koniecznoÊç
zachowania przy obrocie z udzia∏em jednostek sekto-
ra finansów publicznych w rozumieniu przepisów
o finansach publicznych - zasad legalizmu i przejrzy-
stoÊci finansów, wyra˝ajàcych si´ tak˝e w zamyÊle do-
puszczania przedsi´biorców (wykonawców) nie ukry-
wajàcych przep∏ywów finansowych w swej dzia∏alno-
Êci gospodarczej, tudzie˝ przeciwdzia∏aniu zjawiskom
tzw. „prania brudnych pieni´dzy” lub pozostawania
w „szarej strefie”.

Za prawid∏owe nale˝y uznaç jednak stanowisko Krajo-
wej Izby Odwo∏awczej, która w przeciwieƒstwie do Wo-
jewódzkiego Sàdu Administracyjnego s∏usznie stawia
cel przepisu nad jego literalnym brzmieniem. Z prak-
tycznego punktu widzenia, majàc na uwadze przywo-
∏any wyrok WSA we Wroc∏awiu, aby uniknàç ewentu-
alnego sporu z zamawiajàcym, rekomenduje si´, aby
Wykonawca w miar´ mo˝liwoÊci dokonywa∏ wp∏aty
wadium w pieniàdzu za poÊrednictwem rachunku ban-
kowego. Praktyka w prowadzeniu post´powaƒ o udzie-
lenie zamówienia publicznego pokazuje bowiem, i˝ jest
to najcz´stszy sposób wniesienia wadium w pieniàdzu,
do którego przyzwyczajeni sà zamawiajàcy.

2 Np. KIO 207/17, KIO 743/17, KIO 2585/17.
3 III SA/Wr 886/14,

www.zamowieniapublicznedoradca.pl
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