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Art. 109 ust. 1 pkt 7 (fakultatywne wykluczenie)

Art. 109

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć

wykonawcę: (…)

7) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie

wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne

zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego

lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy,

odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za

wady”.



Fakultatywne wykluczenie w dyrektywie

Art. 54 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE
z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca
dyrektywę 2004/18/WE

4. Instytucje 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 poniższych sytuacji:

g) jeżeli wykonawca wykazywał znaczące lub uporczywe niedociągnięcia
w spełnieniu istotnego wymogu w ramach wcześniejszej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, wcześniejszej umowy z podmiotem zamawiającym
lub wcześniejszą umową w sprawie koncesji, które doprowadziły do
wcześniejszego rozwiązania tej wcześniejszej umowy, odszkodowań lub
innych porównywalnych sankcji.



Co ujawniać w JEDZ?

Część III: Podstawy wykluczenia 

lit. C 

rozwiązanie umowy przed czasem, odszkodowania

lub inne porównywalne sankcje

Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa

w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem

zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana

przed czasem, lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne

porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową?



Co ujawniać w JEDZ? (2)

Instrukcja wypełniania JEDZ/ESPD, wersja z 29 kwietnia 2022 r.:

„W tym miejscu formularza wykonawca składa oświadczenie odnośnie
nieprawidłowości w zakresie realizacji przez niego wcześniejszej umowy w sprawie
zamówienia publicznego lub umowy koncesji w okolicznościach wskazanych w art. 109
ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. Zgodnie z tym przepisem zamawiający może wykluczyć
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, który z przyczyn
leżących po jego stronie w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależyci
e wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające
z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia lub umowy koncesji, co doprowadziło
do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania
zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady. Uwzględniając treść
przepisu nie wskazuje się tu umów, przy których realizacji wystąpiły inne niż
wskazane w przepisie odstępstwa od ich wykonania lub inne niż wskazane
w przepisie konsekwencje”.



Co ujawniać w JEDZ? (3)

Informacje podawane w JEDZ, o ile istnieją podstawy do wykluczenia
z art. 109 ust. 1 pkt 7 pzp, np.:

 wyrok KIO z 3 listopada 2020 r. (KIO 2573/20),

 wyrok KIO z 12 października 2020 r. (KIO 2117/20),

 wyrok KIO z 5 listopada 2020 r. (2706/20),

 wyrok KIO z 12 maja 2017 r. (782/2017).



Co ujawniać w JEDZ? (4)

Wyrok Sądu Okręgowego w Nowym Sączu z 27 maja 2020 r.
(III Ca 252/2020)

„Jak już wskazywano, formularz (...) jest dokumentem o charakterze
uniwersalnym i nie oddaje dokładnie krajowych przesłanek wykluczenia.
Bez wątpienia natomiast ma on służyć zamawiającemu w celu
weryfikacji braku podstaw wykluczenia obowiązujących w krajowym
porządku prawnym. Z tego też względu nie powinien być
interpretowany wyłącznie literalnie, ale właśnie przez pryzmat treści
przepisów krajowych. Tylko wówczas będzie on w stanie należycie
spełniać swoją funkcję. Zarówno pytania, jak i treść oświadczenia
składanego przez wykonawcę w formularzu (...), nie mogą być więc
wykładane w oderwaniu od przesłanek wykluczenia, których dotyczą”.



Co ujawniać w JEDZ? Zmiana stanowiska

Wyrok KIO z 14 marca 2022 r. (KIO 449/22)

„Interpretacja oświadczenia wykonawcy z JEDZ powinna więc następować

w powiązaniu z przesłankami wykluczenia wykonawcy, a odpowiedź na

omawiane pytanie (część III sekcja c JEDZ), która stała się podstawą do

odrzucenie oferty odwołującego, musi być analizowana przez pryzmat

przesłanek eliminacji wykonawcy, które zostały określone w art. 109 ust. 1

pkt 7 p.z.p., a nie w oderwaniu od nich – co również nie było sporne. (…)

Obowiązek informacyjny, który obciąża wykonawcę, nie dotyczy więc zdarzeń

innych, niż wymienione w tej normie – zdarzenia kontraktowe, które nie

zostały przez ustawodawcę wskazane w art. 109 ust. 1 pkt 7 p.z.p., nie

podlegają notyfikacji, w tym nie ma obowiązku wskazywania całej

przeszłości kontraktowej, co sugerował odwołujący”.



Co ujawniać w JEDZ? (5)

Wyrok KIO z 14 marca 2022 r. (KIO 449/22)

„Powyższe nie może być jednak zniekształcone i zrozumiane jako przyzwolenie

na dokonywanie przez wykonawcę autorskiej oceny tego, czy w stosunku do

niego zachodzą przesłanki wykluczenia, co jednak jest rolą zamawiającego.

Pytanie wskazane w JEDZ jest proste, a jego formuła dotyczy obiektywnych

zdarzeń i daje zamawiającemu możliwość dokonania sprawdzenia, czy

problemy, na które natknął się wykonawca w toku realizacji innych inwestycji,

są na tyle poważne i na tyle wpływają na obraz wykonawcy, że uzasadniają

wykluczenie go z postępowania w oparciu o art. 109 ust. 1 pkt 7 p.z.p”.



Co ujawniać w JEDZ? (6)

Wyrok KIO z 14 marca 2022 r. (KIO 449/22)

„Weryfikacja ta nie będzie możliwa, jeżeli wykonawca nie dokona notyfikacji

takich okoliczności w oświadczeniu JEDZ. W szczególności, że udzielenie

pozytywnej odpowiedzi na sporne pytanie nie oznacza automatycznego

wyeliminowania wykonawcy z postępowania, co będzie możliwe dopiero po

stwierdzeniu przez zamawiającego zaistnienia wszystkich przesłanek

podstawy wykluczenia z art. 109 ust. 1 pkt 7 p.z.p. Niemniej, w sytuacji,

w której wykonawca nie uznaje się za podlegającego eliminacji, nadal obciąża

go obowiązek powiadomienia jednostki zamawiającej o określonych

w omawianym pytaniu zdarzeniach (nie zaś o całej historii kontraktowej)”.



Co ujawniać w JEDZ? (7)

Wyrok KIO z 14 marca 2022 r. (KIO 449/22)

„W ocenie Izby odwołujący – który wiedział, że znajduje się w sporze

z zamawiającym, który naliczył mu niebagatelną karę umowną w wysokości

niemal dziewięciu milionów złotych za nienależyte wykonanie umowy

w zakresie terminowości i nie uznał wniesionego przeciwko niemu

powództwa – nie mógł obiektywnie twierdzić, a nawet przypuszczać, że

naliczona kara pozostaje bez znaczenia dla oceny przesłanek art. 109 ust. 1

pkt 7 p.z.p. Przeciwnie, każdy rzetelnie działający wykonawca ma

świadomość, że prawidłowym i powszechnie przyjętym w obrocie sposobem

wypełniania JEDZ (zgodnie z dokumentami JEDZ z innych przetargów, które

przedłożył przystępujący I., a także innymi oświadczeniami JEDZ złożonymi

w tym postępowaniu) (…)”.



Co ujawniać w JEDZ? (8)

Wyrok KIO z 14 marca 2022 r. (KIO 449/22)

„(…) jest transparentne podanie okoliczności dotyczących naliczania kar,

które mogą zostać kwalifikowane przez art. 109 ust. 1 pkt 7 p.z.p.,

i ewentualne opisanie swojego stanowiska w tym zakresie, co JEDZ

umożliwia – także gdy wykonawca jest przekonany, że nie powinien zostać

wykluczony z przetargu. Mając tą świadomość, odwołujący zdecydował się

zachować inaczej, czyli zataić fakt, że został tego typu karą obciążony.

Z całokształtu materiału dowodowego i nieporadnych tłumaczeń

odwołującego, który prezentuje niezwykle szczątkowe dowody na wykazanie

swoich racji, można wyciągnąć wniosek, że odwołujący działał w sposób

świadomy, a nie lekkomyślny czy niedbały”.



Co ujawniać w JEDZ? (9)

„Zgodnie z ww. wyrokiem Wykonawca powinien poinformować
w dokumencie JEDZ zamawiającego o znaczących nieprawidłowościach
w realizacji wcześniejszych umów, które mogłyby skutkować jego
wykluczeniem na podstawie wskazanego przepisu tak, by umożliwić
zamawiającemu możliwość dokonania ich oceny z punktu widzenia podstaw
do wykluczenia z art. 109 ust. 1 pkt 7 Pzp.

Brak wskazania takich okoliczności w dokumencie JEDZ stanowił – zdaniem
Izby – o wprowadzeniu zamawiającego w błąd i uzasadniało wykluczenie
Wykonawcy z postępowania w oparciu o przepis art. 109 ust. 1 pkt 10 Pzp”.



Przesłanka wykluczenia w pzp
– istotne elementy



Art. 109 ust. 1 pkt 7
(fakultatywne wykluczenie) (2)

Wyrok KIO z 2 sierpnia 2021 r. (KIO 1988/21)

„(…) aby dopuszczalne było wykluczenie wykonawcy z postępowania,

określona w art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych

podstawa wykluczenia musi być przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu

lub dokumentach zamówienia (art. 109 ust. 2 ustawy Prawo zamówień

publicznych) (…)”.



Art. 109 ust. 1 pkt 7 (fakultatywne wykluczenie) (3)

„Podstawa wykluczenia obejmuje niewykonanie lub nienależyte wykonanie

umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji. Obojętne jest,

czy niewykonanie dotyczy umowy zawartej z zamawiającym prowadzącym

konkretne postępowanie, czy też umowy łączącej wykonawcę z innym

zamawiającym”.

„Nie każdy przypadek znaczącego niewykonania lub nienależytego wykonania

zobowiązania albo długotrwałego nienależytego wykonywania zobowiązania daje

podstawę do wykluczenia wykonawcy. Musi to być naruszenie istotnego

zobowiązania, które należy zasadniczo utożsamić z zobowiązaniem do spełnienia

świadczenia głównego”.

Prawo zamówień publicznych. Komentarz, red. H. Nowak, M. Winiarz, Warszawa 2021.



Art. 109 ust. 1 pkt 7
(fakultatywne wykluczenie) (4)

„W porównaniu z dotychczasowym art. 24 ust. 5 pkt 4 p.z.p. 2004

komentowany przepis ma rozszerzony zakres uzasadniający wykluczenie

wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia. Obejmuje bowiem nie

tylko niewykonanie lub nienależyte wykonanie w znacznym stopniu lub

zakresie wcześniejszej umowy, lecz także okoliczność długotrwałego

nienależytego wykonywania istotnego zobowiązania”.

A. Gawrońska-Baran, Art. 109 [w:] E. Wiktorowska, A. Wiktorowski, P. Wójcik,

A. Gawrońska-Baran, Prawo zamówień publicznych. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2022.



Art. 109 ust. 1 pkt 7 (fakultatywne wykluczenie) (5)

Wyrok KIO z 17 listopada 2021 r. (KIO 3025/21)

„Ustawodawca wskazał w normie art. 109 ust. 1 pkt 7 p.z.p. klauzule generalne, tak aby

wykonawcy nie byli wykluczani z postępowania z powodów błahych. Oznacza to konieczność

każdorazowego zbadania, jakiej części zamówienia nie wykonano w korelacji z brzmieniem

umowy, którą rozwiązano w powiązaniu z istotną potrzebą zakupową zamawiającego, która

miała zostać spełniona”.

„Nie można w oderwaniu od okoliczności konkretnego stosunku obligacyjnego stwierdzić,

że dany procent niewykonania umowy, czy dana ilość niedostarczonych urządzeń,

powoduje uznanie wykonawcy za nierzetelnego kontrahenta i konieczność eliminacji

z innych postępowań. Gdyby tak mogło być, to ustawodawca wskazałby taki poziom

w omawianych przepisach, a nie obligował badających zdolność podmiotową zamawiających

do dokonania oceny czy problem z wcześniejszą umową dotyczył znaczącego stopnia lub

znaczącego zakresu istotnego zobowiązania”.



Art. 109 ust. 1 pkt 7
(fakultatywne wykluczenie) (6)

Wyrok KIO z 19 maja 2022 r. (KIO 1199/22)

„Zatem, pomimo toczonego sporu z Odwołującym, Zamawiający finalnie zdecydował

się na rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po jego własnej stronie, a nie po

stronie wykonawcy. Powyższa okoliczność, w ocenie Izby, jest wystarczająca do

stwierdzenia, że przesłanka opisana w art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień

publicznych, nie spełniła się w całości (nie zaistniały wszystkie jej elementy) – co jest

konieczne do wykluczenia wykonawcy z postępowania – zatem nie zaistniały podstawy

do wykluczenia Odwołującego z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego.



Art. 109 ust. 1 pkt 7
(fakultatywne wykluczenie) (7)

Art. 109

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5 lub 7, zamawiający

może nie wykluczać wykonawcy, jeżeli wykluczenie byłoby w sposób

oczywisty nieproporcjonalne, w szczególności gdy kwota zaległych

podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest niewielka albo

sytuacja ekonomiczna lub finansowa wykonawcy, o którym mowa w ust. 1

pkt 4, jest wystarczająca do wykonania zamówienia.



Art. 109 ust. 1 pkt 7
(fakultatywne wykluczenie) (8)

„Drobne nieprawidłowości powinny jedynie w wyjątkowych okolicznościach

prowadzić do wykluczenia wykonawcy. Powtarzające się przypadki drobnych

nieprawidłowości mogą jednak wzbudzić wątpliwości co do wiarygodności

wykonawcy, co może uzasadniać jego wykluczenie”.

A contrario:

„Drobne naruszenia zobowiązania nie prowadzą do wykluczenia wykonawcy,

o ile się nie powtarzają”.

Prawo zamówień publicznych. Komentarz, red. H. Nowak, M. Winiarz, Warszawa 2021.



Okres wykluczenia wykonawcy 
z postępowania



Art. 111 pkt 4 (okres wykluczenia)

Wykluczenie wykonawcy następuje:

4) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5,

art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 9, na okres 3 lat od zaistnienia

zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;



Art. 111 pkt 4 (okres wykluczenia) (2)

Wyrok KIO z 18 marca 2022 r. (KIO 566/22)

„Art. 111 pkt 4 p.z.p. określa jednoznaczne ramy czasowe trzyletniego okresu

wykluczenia w przypadku zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 7

p.z.p. Przepis wskazuje na moment, w którym okres wykluczenia rozpoczyna swój

bieg, a którym jest zaistnienie zdarzenia będącego podstawą wykluczenia. Moment

końcowy określany jest zaś przez upływ trzech lat od zaistnienia zdarzenia będącego

podstawą wykluczenia. […]. Art. 111 pkt 4 p.z.p. wyznacza zatem konkretny punkt

czasowy, w którym okres wykluczenia kończy się, niezależnie od istnienia jakichkolwiek

innych okoliczności, w tym niezależnie od faktu, czy dany wykonawca w tym czasie

ubiega się o udzielenie zamówienia czy też nie. Upływ tego okresu jest okolicznością

obiektywną, która powoduje, że wykonawca nie może już zostać wykluczony

z postępowania za zdarzenie, którego okres wykluczenia dotyczył”.



Art. 111 pkt 4 (okres wykluczenia) (3)

Wyrok KIO z 18 marca 2022 r. (KIO 566/22)

„Z powyższych regulacji wynika, iż możliwość wykluczenia wykonawcy z postępowania

z uwagi na niewykonanie lub nienależyte wykonanie istotnego zobowiązania

umownego zależna jest nie tylko od zaistnienia okoliczności określonych w art. 109 ust.

1 pkt 7 ustawy Pzp (przesłanka pozytywna), ale również od braku upływu okresu

trzech lat od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia, na co

wskazuje art. 111 pkt 4 ustawy Pzp (przesłanka negatywna). Tylko i wyłącznie

kumulatywne spełnienie obu tych przesłanek warunkuje możliwość wykluczenia

wykonawcy z postępowania i odrzucenia jego oferty jako złożonej przez wykonawcę

podlegającego wykluczeniu”.



Przesłanki wyłączające wykluczenie wykonawcy 
z postępowania (self-cleaning)



Art. 110 ust. 1 i 2 (negatywne przesłanki wykluczenia 
wykonawcy z postępowania)

Co do zasady, „wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego

na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia” (ust. 1).

Wykluczeniu w okolicznościach określonych między innymi w art. 109 ust. 1

pkt 5 i 7 nie podlega wykonawca, jeśli udowodni zamawiającemu spełnienie

następujących przesłanek (warunek łącznego spełnienia przesłanek z art. 110

ust. 2):



Art. 110 ust. 1 i 2 (negatywne przesłanki wykluczenia 
wykonawcy z postępowania) (2)

… jeśli wykonawca łącznie:

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej

przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym

postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem,

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz

spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując

odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub

zamawiającym;



Art. 110 ust. 1 i 2 (negatywne przesłanki wykluczenia 
wykonawcy z postępowania) (3)

… jeśli wykonawca łącznie:

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla

zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu

postępowaniu, w szczególności:

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za

nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,

b) zreorganizował personel,

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania

przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań

za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.



Art. 110 ust. 1 i 2 (negatywne przesłanki wykluczenia 
wykonawcy z postępowania) (4)

3. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których

mowa w ust. 2, są wystarczające do wykazania jego rzetelności,

uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte

przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2, nie są wystarczające do

wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.



Wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy



Art. 57 ust 4 lit. g dyrektywy klasycznej (2014/24/UE)

Art. 57

4. Instytucje 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 poniższych sytuacji: (…)

g) jeżeli wykonawca wykazywał znaczące lub uporczywe niedociągnięcia

w spełnieniu istotnego wymogu w ramach wcześniejszej umowy

w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejszej umowy z podmiotem

zamawiającym lub wcześniejszą umową w sprawie koncesji, które

doprowadziły do wcześniejszego rozwiązania tej wcześniejszej umowy,

odszkodowań lub innych porównywalnych sankcji;



Art. 57 ust 4 lit. g dyrektywy klasycznej
(2014/24/UE) (2)

Wyrok KIO z 19 listopada 2021 r. (KIO 3078/21)

„(…) art. 57 ust. 4 lit. g dyrektywy 2014/24/UE w sprawie zamówień

publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (tzw. dyrektywy klasycznej),

którego implementację stanowi art. 109 ust. 1 pkt 7 p.z.p., przesądza, że

chodzi tu nie tylko o istotny wartościowo lub rzeczowo zakres nienależytego

lub niewykonania świadczenia wykonawcy w stosunku do zakresu

przewidzianego umową, ale również o niespełnienie przez wykonawcę

świadczenia, w sposób odpowiadający istotnym dla zamawiającego

wymogom wynikającym z tej umowy”.



art. 109 ust. 1 pkt 7 (fakultatywne wykluczenie) (9)

Art. 109

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może

wykluczyć wykonawcę: (…)

7) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub

zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale

nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej

umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co

doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy,

odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu

rękojmi za wady.



Wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy

Wyrok KIO z 23 października 2021 r. (KIO 1482/21)

„Odstąpienie od umowy czy naliczenie kar umownych są jednymi z elementów

konstrukcji przepisu art. 109 ust. 1 pkt 7 p.z.p. i to elementami wtórnymi oraz

wynikowymi. Najistotniejsze i konieczne do wykazania przez zamawiającego jest

niewykonanie lub nienależyte wykonanie w znacznym stopniu lub zakresie umowy

albo jej długotrwałe nienależyte wykonywanie w cywilistycznym rozumieniu tych

pojęć oraz jednoczesne wykazanie, że odnosi się ono do istotnej części umowy i że

odpowiedzialność za taki stan rzeczy ponosi wykonawca. Choć odstąpienie od

umowy jest oświadczeniem woli o charakterze prawnokształtującym nie oznacza, że

nie może ono być wadliwe lub bezskuteczne. Jak każde oświadczenie woli, którego

skuteczność zależy od spełnienia określonych warunków w znaczeniu klasycznym,

może być skutecznie kwestionowane przez jego adresata”.



Wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy

Wyrok TSUE z dnia 3 października 2019 r. w sprawie Delta Antrepriză de Construcţii
şi Montaj 93 SA v. Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA
(C-267/18)

Pkt 26:

„Uprawnienie do wykluczenia oferenta z postępowania w sprawie udzielenia

zamówienia, jakim dysponuje każda instytucja zamawiająca, ma w szczególności na

celu umożliwienie jej oceny uczciwości i rzetelności każdego z oferentów.

W szczególności fakultatywna podstawa wykluczenia wymieniona w (…), opiera się

na istotnym elemencie stosunku między zwycięskim oferentem a instytucją

zamawiającą, a mianowicie na wiarygodności zwycięskiego oferenta, na której

opiera się zaufanie, jakim obdarzyła go instytucja zamawiająca”.



Wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy (2)

Wyrok TSUE z dnia 3 października 2019 r. w sprawie Delta Antrepriză de Construcţii şi
Montaj 93 SA v. Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA
(C-267/18)

Pkt 27:

„Ustanowienie stosunku opartego na zaufaniu pomiędzy instytucją zamawiającą

a wybranym oferentem zakłada zatem, że owa instytucja zamawiająca nie jest

automatycznie związana oceną dokonaną w ramach wcześniejszego zamówienia

publicznego przez inną instytucję zamawiającą, w szczególności w celu umożliwienia jej

zwrócenia szczególnej uwagi na zasadę proporcjonalności w chwili stosowania

fakultatywnych podstaw wykluczenia. Zasada ta wymaga bowiem, aby instytucja

zamawiająca sama zbadała i oceniła stan faktyczny. W tym względzie, jak zauważył rzecznik

generalny pkt 32 opinii, z brzmienia art. 57 ust. 4 lit. g dyrektywy 2014/24 wynika, że

naruszenie popełnione przez oferenta musi być wystarczająco poważne, aby uzasadnić

rozwiązanie umowy z punktu widzenia zasady proporcjonalności”.



Wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy (3)

Wyrok TSUE z dnia 3 października 2019 r. w sprawie Delta Antrepriză de Construcţii
şi Montaj 93 SA v. Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA
(C-267/18)

Pkt 29:

„Do instytucji zamawiającej należy bowiem dokonanie własnej oceny zachowania

wykonawcy, którego dotyczy rozwiązanie umowy w sprawie wcześniejszego

zamówienia publicznego. W tym względzie instytucja ta musi zbadać z należytą

starannością i bezstronnością na podstawie wszystkich istotnych elementów,

w szczególności decyzji o rozwiązaniu umowy, z uwzględnieniem zasady

proporcjonalności, czy ów wykonawca jest jej zdaniem odpowiedzialny za znaczące

lub uporczywe niedociągnięcia popełnione przy wykonywaniu zobowiązania

ciążącego na nim w ramach wspomnianego zamówienia, ponieważ rzeczone

uchybienia mogą spowodować utratę zaufania do danego wykonawcy”.



Wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy (4)

„Wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy co do zasady stanowi sankcję za

niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. Taką funkcję w polskim

systemie prawa cywilnego tradycyjnie spełnia odstąpienie od umowy lub

nadzwyczajne wypowiedzenie (wypowiedzenie przed terminem) umowy”.

Wyrok KIO z 18 lutego 2022 r. (KIO 256/22)

„W ocenie Izby użyte w art. 109 ust. 1 pkt 7 sformułowanie «wypowiedzenie

umowy» należy rozumieć jako «jednostronne rozwiązanie umowy», nie wyłącznie

jako «jednostronne rozwiązanie umowy z zachowaniem terminu

wypowiedzenia»”.

Prawo zamówień publicznych. Komentarz, red. H. Nowak, M. Winiarz, Warszawa 2021.



Wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy (5)

„Nienależyte wykonanie umowy, stanowiące podstawę wykluczenia, powinno

skutkować odstąpieniem bądź wypowiedzeniem umowy przez zamawiającego.

Rozwiązanie umowy w jakikolwiek inny sposób, np. za porozumieniem stron, nie

będzie stanowiło podstawy wykluczenia wykonawcy. Rozwiązanie umowy za

porozumieniem stron, nawet w przypadku gdy spowodowane jest niewykonaniem

bądź nienależytym wykonaniem zamówienia, raczej nie powinno skutkować

wykluczeniem z postępowania. Obopólna zgoda stron na zakończenie umowy jest

bowiem pewnym rodzajem konsensusu i niekoniecznie musi oznaczać, że interesy

zamawiającego zostały naruszone wskutek działania wykonawcy”.

Prawo zamówień publicznych. Komentarz, red. M. Jaworska, Warszawa 2022.



ODSZKODOWANIE



Odszkodowanie a kara umowna

„Pojęcie «odszkodowanie» należy interpretować szeroko zgodnie z celem dyrektywy

klasycznej («lub inne porównywalne sankcje»). Przez odszkodowanie należy rozumieć nie

tylko tradycyjne odszkodowanie, ale także wszelkie jego surogaty, takie jak kara umowna

(art. 483 Kc)”.

Prawo zamówień publicznych. Komentarz, red. H. Nowak, M. Winiarz, Warszawa 2021.

Wyrok KIO z 19 listopada 2021 r. (KIO 3078/21)

„W ocenie składu orzekającego w pojęciu «odszkodowania» użytym w art. 109 ust. 1 pkt 7

p.z.p. mieścić się będą również ustalone w umowie w oparciu o art. 483 § 1 k.c. kary

umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego.

(…) Natomiast podkreślić należy, że nie każda kara umowna automatycznie będzie mieścić

się w katalogu sankcji wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 7 p.z.p., lecz jedynie kara mająca

charakter odszkodowawczy”.



Wykonanie zastępcze



Wykonanie zastępcze

„Polega na nabyciu rzeczy oznaczonych co do gatunku lub wykonaniu czynności,

co do których wykonania zobowiązany był dłużnik, przez wierzyciela, ale na

koszt pozostającego w zwłoce dłużnika (art. 479 i art. 480 Kc)”.

Prawo zamówień publicznych. Komentarz, red. H. Nowak, M. Winiarz, Warszawa 2021.

„Skorzystanie z niej (instytucji wykonania zastępczego) na etapie realizacji

umowy oznacza wystąpienie zwłoki w wykonaniu zobowiązania, powodującej

konieczność zlecenia jego wykonania, na koszt wykonawcy, innemu

podmiotowi. W takim wypadku omawiana przesłanka wykluczenia

zmaterializuje się”.

Prawo zamówień publicznych. Komentarz, red. M. Jaworska, Warszawa 2022.



Wykonanie zastępcze (2)

Wyrok KIO z 2 sierpnia 2021 r. (KIO 1988/21)

„Zamawiający na rozprawie wywodził, że wykonanie zastępcze polegające na

zleceniu prac związanych z koniecznością usunięcia wad i usterek, wynikających

z wcześniej realizowanej przez odwołującego umowy, mieści się w dyspozycji

przepisu art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. Z tym poglądem nie sposób się

zgodzić. (…). W konsekwencji nie można w niniejszej sprawie mówić

o wykonaniu zastępczym, o którym stanowi przepis art. 480 kodeksu

cywilnego”.



Realizacja uprawnień z tytułu rękojmi za wady



Realizacja uprawnień z tytułu rękojmi za wady

„Rękojmia za wady to ustawowa odpowiedzialność dłużnika za wady fizyczne lub

prawne przedmiotu świadczenia. Odpowiedzialność w ramach rękojmi opiera się na

zasadzie ryzyka; dłużnik nie może zwolnić się od niej, wykazując, że ani on, ani osoba,

za którą odpowiada, nie ponosi winy spowodowania wady przedmiotu świadczenia”.

„Realizacja uprawnień z tytułu rękojmi nie oznacza więc automatycznie, że

nienależyte wykonanie zobowiązania wynikało z przyczyn leżących po stronie

wykonawcy. Niemniej do wykonawcy należy na podstawie wymogów przejrzystości

i lojalności poinformowanie zamawiającego o swojej sytuacji oraz dostarczenie mu

wszystkich informacji mogących wykazać, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie

zobowiązania skutkujące realizacją uprawnień z tytułu rękojmi za wady nie wynikało

z przyczyn leżących po jego stronie”.

Prawo zamówień publicznych. Komentarz, red. H. Nowak, M. Winiarz, Warszawa 2021.



Realizacja uprawnień z tytułu rękojmi za wady (2)

„Skorzystanie z rękojmi za wady jest natomiast przypadkiem, w którym

zamawiający zgłasza wykonawcy wady rzeczy sprzedanej, wykonanego

obiektu budowlanego itd. Z pierwszej części komentowanego przepisu

wynika, że przesłanka wykluczenia zaistnieje, jeśli wykonawca nienależycie

wykonał zamówienie (skorzystanie z rękojmi nie będzie dotyczyło

przypadku niewykonania zamówienia lub długotrwałego nienależytego

wykonywania zamówienia, odnosi się bowiem do rzeczy przekazanej już

zamawiającemu, w której ten stwierdza wady)”.

Prawo zamówień publicznych. Komentarz, red. M. Jaworska, Warszawa 2022.



Realizacja uprawnień z tytułu rękojmi za wady (3)

„Zatem skorzystanie z rękojmi za wady w związku z uprzednio realizowaną przez

wykonawcę umową o zamówienie publiczne, spowoduje wykluczenie, tylko jeśli

nienależyte wykonanie, w związku z którym zgłoszono roszczenia rękojmi, nastąpi

w znacznym stopniu lub zakresie. Nie będą zatem podstawą wykluczenia

drobne, niewielkie naprawy przedmiotu zamówienia realizowane w ramach

rękojmi. Jednocześnie dyspozycją przepisu nie objęto roszczeń gwarancyjnych,

zatem jeśli naprawa wad przedmiotu zamówienia będzie realizowana na

podstawie udzielonej przez wykonawcę gwarancji, to nawet jeśli wady będą

znaczące, nie będzie to stanowiło przesłanki wykluczenia”.

Prawo zamówień publicznych. Komentarz, red. M. Jaworska, Warszawa 2022.



Realizacja uprawnień z tytułu rękojmi za wady (4)

„Zaznaczyć należy, że w praktyce, w przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia przez

zamawiającego od umowy o zamówienie z powodu jej nienależytej realizacji,

wykonawca z dużym prawdopodobieństwem będzie kwestionował skuteczność lub

zasadność odstąpienia bądź wypowiedzenia albo co najmniej przyczyny odstąpienia.

Podobnie będzie w przypadku skorzystania z wykonania zastępczego, jeśli zdaniem

wykonawcy nie wystąpiły ku temu przesłanki. Rodzi się zatem pytanie, czy powstały

między zamawiającym a wykonawcą na tym tle spór będzie miał wpływ na

zastosowanie tej przesłanki wykluczenia. Literalne brzmienie przepisu wskazywałoby

na konieczność wykluczenia w sytuacji, gdy doszło do odstąpienia, wypowiedzenia,

skorzystania z wykonania zastępczego lub rękojmi za wady, czyli gdy oświadczenie

zamawiającego, spowodowane jedną z powyższych sytuacji, dotarło skutecznie do

adresata”.

Prawo zamówień publicznych. Komentarz, red. M. Jaworska, Warszawa 2022.



Kwestionowanie przez wykonawcę
decyzji zamawiającego

„Kwestionowanie przez wykonawcę decyzji zamawiającego może zakończyć

się np. zawarciem ugody z zamawiającym lub wyrokiem sądu

niepotwierdzającym niewykonania lub nienależytego wykonania

zamówienia w znacznym stopniu lub zakresie. Przyjęcie stanowiska, że

wystąpienie sporu co do nienależytego wykonania zamówienia uniemożliwia

wykluczenie na ww. podstawie, mogłoby zatem prowadzić do wniosku, że

komentowany przepis w praktyce nie byłby możliwy do stosowania. Z drugiej

zaś strony stanowisko zamawiającego, w przypadku kiedy zostało

zakwestionowane przez wykonawcę na drodze sądowej, nie może być

uznane za ostateczne i przesądzające o nienależytej realizacji zamówienia”.

Prawo zamówień publicznych. Komentarz, red. M. Jaworska, Warszawa 2022.
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