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METODOLOGIA RAPORTU
• KOORDYNATOR:
• Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych

• PRZEDMIOT:
• regulacje wykluczenia wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

(wskazane w art. 57 ust. 4 lit. c), g), h) oraz i) Dyrektywy 2014/24/UE.)

• PRÓBA BADAWCZA:
• przepisy obowiązujące w 32 państwach członkowskich UE oraz EFTA

• METODA:
• badania ankietowe

• KLUCZOWE AKTY PRAWNE:
• dyrektywy 2014/24/UE oraz 2004/18/WE, a także relewantne przepisy PZP oraz państw UE i EFTA

STAN PRAWNY: aktualny na dzień 31 lipca 2019 roku

WNIOSKI #1
• NIEJEDNOZNACZNOŚĆ PRZEPISÓW:
• treść badanych przesłanek wykluczenia wykonawców budzi istotne wątpliwości

interpretacyjne, pomimo „literalnego” wdrożenia rozwiązań unijnych

• ZAUTOMATYZOWANA IMPLEMENTACJA:
• objęte analizą przepisy krajowe najczęściej były tworzone jako dosłowne odwzorowanie

regulacji unijnych

• MARGINALNE ZNACZENIE:
• W większości państw orzecznictwo dotyczące przesłanek wykluczenia jest znikome

• FAKULTATYWNY CHARAKTER:
• w większości państw omawianym przesłankom nadano charakter fakultatywny
• badanie ujawniło, że „fakultatywność” jest rozumiana odmiennie w poszczególnych

państwach

WNIOSKI #2
• „AUTONOMICZNOŚĆ”:
• w większości państw przesłanki mają charakter autonomiczny
• zdarzają się jednak państwa, w których istnieje możliwość zakwalifikowania określonych czynów jako
podlegających jednocześnie więcej niż jednej przesłance
• „PRZEDAWNIENIE”:
• w większości państw wykluczenie wykonawcy następuje, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia
zdarzenia będącego podstawą wykluczenia
• w niektórych państwach wykluczenie obejmuje jedynie postępowanie, w którym instytucja
zamawiająca wydała decyzję o wykluczeniu
• różne jest jednak podejście w odniesieniu do momentu, od którego należy liczyć okres wykluczenia
• SELF-CLEANING:
• w większości państw nie jest jasne w jaki sposób należy korzystać z instytucji samooczyszczenia
• podstawowa wątpliwość wyraża się w pytaniu: czy wykonawcy powinni korzystać z niej
wyprzedzająco (we wniosku / ofercie), czy też dopiero na wyraźne wezwanie instytucji zamawiającej
• ZNACZENIE SYTUACJI PROCESOWEJ WYKONAWCY:
• przyjmuje się, że pozostawanie w sporze sądowym dotyczącym zasadności przedwczesnego
rozwiązania umowy przez zamawiającego sama w sobie nie stanowi podstawy wykluczenia
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