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Początek okresu wykluczenia wykonawcy z zamówień
publicznych z powodu uczestnictwa w zmowie przetargowej

MICHAŁ DROZDOWICZ

Powyższy wyrok Trybunału1 zasługuje na uwagę i komentarz z kilku powodów. Stanowi jedną z pierwszych
wypowiedzi Trybunału co do zagadnień prawnych ze styku procedury o udzielenie zamówienia publicznego i po-
stępowania z zakresu ochrony konkurencji. Szczególnie interesujący jest wątek dotyczący początku biegu maksy-
malnego okresu wykluczenia wykonawcy z ubiegania się o zamówienie w sytuacji, w której organ ochrony kon-
kurencji stwierdził uczestnictwo wykonawcy w porozumieniu mającym na celu ograniczenie konkurencji. Przy-
jęta interpretacja jest niewątpliwie doniosła dla doktryny i praktyki zamówień publicznych. W szczególności Pre-
zes UOKiK w latach 2011–2019 wydał aż 55 decyzji w przedmiocie zmów przetargowych2. Od pewnego czasu
w strukturze organizacyjnej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta funkcjonuje z powodzeniem odrębny
Departament Przeciwdziałania Zmowom Przetargowym3. W opublikowanym niedawno Komunikacie Komisji Eu-
ropejskiej pt. „Zawiadomienie w sprawie narzędzi służących zwalczaniu zmów przetargowych oraz wytycznych
co do 159 podstaw wykluczenia związanych ze zmową4” wskazano, że w sytuacjach takich jak pandemia CO-
VID-19 potrzeby organów publicznych uzasadniają szybkie udzielanie licznych zamówień z zakresu opieki zdro-
wotnej zwiększających ryzyko zmowy5. W komunikacie tym postuluje się też zacieśnianie współpracy i wymiany
informacji między organami ochrony konkurencji a podmiotami zamówień publicznych6. W rezultacie mogą się
pojawiać coraz trudniejsze problemy prawne wynikające z wzajemnego oddziaływania reżimu zamówień publicz-
nych oraz ochrony konkurencji.

Zarys stanu faktycznego sprawy

Z uzasadnienia wyroku oraz opinii rzecznika generalnego wynika7, że okoliczności sprawy nie były specjalnie
skomplikowane. W dniu 4.11.2016 r. wykonawca (Vossloh Laeis GmbH) został wykluczony z systemu kwalifiko-
wania wykonawców, ponieważ 9.3.2016 r. został ukarany grzywną przez organ ochrony konkurencji Republiki
Federalnej Niemiec z tytułu kilkuletniego udziału w porozumieniu ograniczającym konkurencję (tzw. kartel szy-
nowy) działającym do wiosny 2011r.8. W związku z przedmiotowym kartelem wykonawca i zamawiający pozosta-
wali w sporze sądowym, zainicjowanym powództwem zamawiającego o naprawienie szkody wyrządzonej zmo-

1 Wyrok TSUE z 24.10.2018 r. Vossloh Laeis, C124/17, EU:C:2018:855; dalej jako: wyrok Vossloh. Wniosek o wydanie
orzeczenia prejudycjalnego dotyczył wykładni art. 57 ust. 4, 6 i 7 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE
z 26.2.2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz.U. 2014, L 94, s. 65; dalej jako:
dyrektywa lub dyrektywa 2014/24) w zw. z art. 80 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z 26.2.2014 r.
w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług
pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz.U. 2014, L 94, s. 243) – z uwagi na to, że zasadnicza argumentacja
Trybunału trafnie skoncentrowała się na dyrektywie 2014/24/EU, postanowienia dyrektywy sektorowej w niniejszym komen-
tarzu nie będą szerzej omawiane.
2 Prezentacja: Zwalczanie zmów przetargowych – rola Prezesa UOKiK, Warszawa-urząd Zamówień Publicznych,
15.5.2019 r, https://uzp.gov.pl.
3 Zob. https://uokik.gov.pl/UOKiK – Urząd – Struktura i kontakt – Departamenty.
4 Dz.U. UE 2021/C 91/01.
5 Zob. Komunikat KE, s. 3.
6  Ibidem, s. 6, 8–9.
7 Uzasadnienie wyroku nie zawiera wskazówek co do istotnej kwestii m.in. prawomocności decyzji organu ochrony konku-
rencji, stąd upoważnione było sięgnięcie do opinii rzecznika generalnego.
8 Zob. wyrok Vossloh, pkt 12–15 oraz opinia rzecznika generalnego Manuela Camposa Sáncheza-Bordony, pkt 13.
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wą. Wykonawca złożył ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a zamawiający, pismem z 15.6.2016 r.,
wyraził wątpliwości co do rzetelności wykonawcy w związku z jego udziałem w kartelu. W odpowiedzi na przed-
miotowe pismo wykonawca 16.6.2016 r. przedstawił „środki naprawcze” o charakterze organizacyjnym i kadro-
wym, jakie podjął, aby niezgodne z prawem porozumienia i nieuczciwe procedery w zakresie konkurencji się nie
powtórzyły. Ponadto wykonawca wyraził gotowość naprawienia zamawiającemu szkody wyrządzonej uczestnic-
twem w porozumieniu.

Jak wynika z opinii rzecznika generalnego, po wykryciu kartelu w 2011 r. wykonawca nie zwrócił się do za-
mawiającego ani nie podjął działań w celu wyczerpującego wyjaśnienia faktów. Wykonawca przestał zaprzeczać
udziałowi w tych praktykach w 2016 r. Wskazywał na podstawy swojego odwołania od decyzji o nałożeniu kary,
a także przedstawiał podjęte środki organizacyjne i kadrowe w celu wyjaśnienia faktów oraz zapobieżenia powtó-
rzeniu się takim praktykom w przyszłości. W toku postępowania przed organem ochrony konkurencji wykonaw-
ca został objęty tzw. łagodzeniem kar (tzw. leniency). Wykonawca odmówił przekazania zamawiającemu decy-
zji federalnego urzędu antykartelowego nakładającej grzywnę, której udostępnienia żądał zamawiający, aby móc
160 zbadać współpracę wykonawcy z organem ochrony konkurencji i z uwzględnieniem tej współpracy oceniać

naruszenie prawa. W ocenie wykonawcy jego współpraca z federalnym urzędem antykartelowym była wystarcza-
jąca dla wykazania działań naprawczych9.

Zamawiający, uznając wyjaśnienia przedstawione przez wykonawcę za niewystarczające dla skutecznego „sa-
mooczyszczenia”, powiadomił 4.11.2016 r. wykonawcę o wykluczeniu ze skutkiem natychmiastowym z postępo-
wania kwalifikacyjnego, na podstawie odpowiednich przepisów prawa niemieckiego10. Wykonawca odwołał się od
tej decyzji do Vergabekammer Südbayern (Izba ds. Zamówień Publicznych Południowej Bawarii), która wystąpiła
do Trybunału z wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym11.

Pytania prejudycjalne

Wniosek Izby obejmował cztery pytania, a komentowanego zagadnienia dotyczyły dwa z nich. Izba podnosiła,
że po pierwsze w przypadku fakultatywnych podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 57 ust. 4 dyrektywy
2014/24, maksymalny okres lub termin wykluczenia wynosi, zgodnie z art. 57 ust. 7 dyrektywy, trzy lata od daty
odnośnego zdarzenia, a w związku z tym nasuwało się pytanie, czy pod pojęciem „odnośnego zdarzenia” należy
rozumieć zaistnienie wymienionych w art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24 podstaw wykluczenia (tzw. podejście
obiektywne), czy też chodzi tu o moment, od którego instytucja zamawiająca dysponuje pewną i potwierdzoną
wiedzą o wystąpieniu podstawy wykluczenia (tzw. podejście subiektywne). Po drugie, czy zgodnie z powyższym
w przypadku wystąpienia podstawy wykluczenia z art. 57 ust. 4 lit. d dyrektywy 2014/24, wynikającej z udziału
wykonawcy w kartelu, odnośnym zdarzeniem w rozumieniu art. 57 ust. 7 dyrektywy jest zaprzestanie udziału
w kartelu lub też uzyskanie przez instytucję zamawiającą pewnej i potwierdzonej wiedzy o jego udziale w kartelu12.

Stanowisko Trybunału

Zdaniem Trybunału art. 57 ust. 7 dyrektywy 2014/24 należy interpretować w ten sposób, że gdy wykonawca
dopuścił się zachowania objętego podstawą wykluczenia określoną w art. 57 ust. 4 lit. d tej dyrektywy, za które
właściwy organ nałożył sankcję, maksymalny okres wykluczenia oblicza się od daty wydania decyzji tego organu.

Trybunał w lapidarnym uzasadnieniu starał się wykazać, że przyjęte rozwiązanie interpretacyjne znajduje opar-
cie w trosce o spójność z zasadami obliczania terminu przewidzianego 161 dla obowiązkowych podstaw wyklu-
czenia oraz dbałości o przewidywalność i pewność prawa. Trybunał – nawiązując do pkt 83–85 opinii rzecznika
generalnego – opowiedział się za poglądem, że wykazanie istnienia zachowań ograniczających konkurencję mo-
że zostać uznane dopiero po wydaniu decyzji zawierającej taką kwalifikację prawną okoliczności faktycznych.
W świetle uzasadnienia wyroku możliwość skorzystania przez wykonawcę z tzw. samooczyszczenia stanowiła
dodatkowy argument za przyjętym rozwiązaniem interpretacyjnym.

9 Zob. wyrok Vossloh pkt 14 uzasadnienia.
10  Ibidem, pkt 15 uzasadnienia.
11 Zob. opinia rzecznika generalnego, pkt 19.
12 Zob. wyrok Vossloh, pkt 17 uzasadnienia.
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Zastrzeżenia co do zasadności stanowiska Trybunału

Poważne wątpliwości nasuwają się na tle co najmniej kilku okoliczności prawnych.
Po pierwsze, jako problem zasadniczy pojawia się brak nawiązania w uzasadnieniu komentowanego wyro-

ku do zasady proporcjonalności. Preambuła13 oraz regulacja14 dyrektywy o fakultatywnych przesłankach wy-
kluczenia expressis verbis nawiązują do tej (ogólnej) zasady prawa Unii15. Również w literaturze16 i orzecz-
nictwie17 wyraźnie się ją uwzględnia w kontekście przesłanek wykluczenia. Jak się wydaje, ścisły związek
art. 57 ust. 7 z art. 57 ust. 4 lit. d oraz ust. 6 dyrektywy nie uzasadniał jej pominięcia przez Trybunał w argumen-
tacji18. Przyjęte podejście stawia tym większy znak zapytania, że wykładnia uwzględniająca zasadę proporcjonal-
ności nasuwała się w sposób naturalny w sprawie, w której postępowanie główne dotyczyło m.in. tego, czy wyko-
nawca powinien podlegać wykluczeniu na podstawie fakultatywnej przesłanki za czyn, którego zaprzestał ponad
pięć lat wcześniej. 162

Po drugie, jak wiadomo, w orzecznictwie19 i literaturze20 utrwalona jest interpretacja, że zasada proporcjonalno-
ści wymaga, by nie wykraczać poza to, co jest niezbędne dla osiągnięcia danego celu21. Wykluczenie wykonawcy
z powodu zmowy nie powinno być ujmowane jako kara za zachowanie przed postępowaniem lub w trakcie postę-
powania o udzielenie zamówienia: służy raczej zapewnieniu zgodności z zasadami równego traktowania i konku-
rencji w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, jak również zagwarantowaniu uczciwości, wiarygodności
i kompetencji przyszłego wykonawcy do wykonania zamówienia22. Z kolei zasada równego traktowania wymaga,
aby podobne sytuacje nie były traktowane w odmienny sposób, a odmienne sytuacje nie były traktowane jednako-
wo, chyba że takie traktowanie jest obiektywnie uzasadnione23. Koliduje z przywołanymi zasadami rozwiązanie

13 Zob. pkt 1, pkt 101 preambuły dyrektywy.
14 Zob. art. 1 ust. 1 art. 57 ust. 3 dyrektywy.
15 Zob. np. wyrok TSUE z 8.2.2018 r., Lloyd’s of London, C-144/17, ECLI:EU:C:2018:78, pkt 32 uzasadnienia, a także wy-
roki TSUE: z 19.5.2009 r., Assitur, C538/07, EU:C:2009:317, pkt 23–24; z 23.12.2009 r., Serrantoni i Consorzio stabile edi-
li, C376/08, EU:C:2009:808, pkt 33; z 22.10.2015 r., Impresa Edilux i SICEF, C425/14, EU:C:2015:721, pkt 29); A. Sołtysiń-
ska, Zasada proporcjonalności w odniesieniu do warunków wymaganych od konkurentów, PZP Nr 4/2015, s. 240; idem, Fa-
kultatywne podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na tle dyrektyw euro-
pejskich, PZP Nr 2/2016, s. 33.
16 Zob. np. W. Hartung i in., dyrektywa 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2015, kom.
do art. 57, pkt 17, pkt 19, Legalis oraz przywołane tam piśmiennictwo; H. Talago-Sławoj [w:] A. Sołtysińska, H. Talago-Sła-
woj, Komentarz do dyrektywy 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE [w:] Eu-
ropejskie prawo zamówień publicznych. Komentarz, wyd. III, Warszawa 2016, art. 57 pkt 14 oraz przywołane tam orzecz-
nictwo; R. Szostak, Wykluczenie nierzetelnego wykonawcy z ubiegania się o zamówienie publiczne w nowym ujęciu, PZP
Nr 1/2015, s. 110, Legalis; A. Kowalczyk, Praktyczne aspekty stosowania instytucji self-cleaningu w zamówieniach publicz-
nych, PZP Nr 4/2020, s. 141.
17 Zob. np. wyrok TSUE z 13.12.2012, Forspota, C-465/11, pkt 13–14 uzasadnienia oraz przywołane tam orzecznictwo,
a także wyroki przywołane w przyp. 17; wyrok z 26.9.2019 r., Vitali, C63/18, EU:C:2019:787, pkt 39 i przytoczone tam
orzecznictwo; wyrok TSUE z 3.10.2019, Delta Antrepriză de Construcţii şi Montaj 93 SA, C-267/18, pkt 27 z glosą Ż. Urba-
niak, PZP Nr 1/2020, s. 130.
18 Rzecznik generalny stwierdził nawet, że aby udzielić odpowiedzi sądowi odsyłającemu, nie było potrzeby przeprowadzania
szczegółowej analizy zasad dotyczących okresów wykluczenia przewidzianych w dyrektywie 2014/24, lecz wystarczyło od-
nieść się do konkretnej podstawy wykluczenia będącego przedmiotem sporu – zob. opinia rzecznika generalnego, pkt 77.
19 Wyrok TSUE z 8.2.2018, Lloyd’s of London, C-144/17, ECLI:EU:C:2018:78, pkt 32 uzasadnienia.
20 Zob. H. Talago-Sławoj, Zasada proporcjonalności w prawie oraz orzecznictwie europejskim. Część pierwsza, ZPDoradca
Nr 4/2019, s. 11; H. Talago-Sławoj, Zasada proporcjonalności w prawie oraz orzecznictwie europejskim. Część druga, ZPDo-
radca Nr 5/2019, s. 26, Legalis, np. I. Skubiszak-Kalinowska, Zasada proporcjonalności – przegląd orzecznictwa, ZPDorad-
ca Nr 10/2020, s. 30 i przywołane tam orzecznictwo oraz literatura; A. Wiktorowski [w:] A. Gawrońska-Baran, E. Wiktorow-
ska, P. Wójcik, A. Wiktorowski, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2021, art. 16 pkt 11, a także A. Gaw-
rońska-Baran [w:] E. Wiktorowska, A. Wiktorowski, P. Wójcik, A. Gawrońska-Baran, Prawo zamówień publicznych. Komen-
tarz, Warszawa 2021, art. 109 pkt 1, 17, 27, 31.
21 Zob. wyrok TSUE z 23.12.2009 r., Serrantoni i Consorzio stabile edili, C376/08, EU:C:2009:808 pkt 33; I. Skubiszak-Ka-
linowska, Zasada proporcjonalności – przegląd orzecznictwa, ZPDoradca Nr 10/2020, s. 30 i przywołane tam orzecznictwo
oraz literatura.
22 Zob. Komunikat KE, s. 12 z powołaniem się na motyw 101 dyrektywy 2014/24/EU.
23 Zob. wyrok TSUE z 6.6.2019 r., P.M., N.G.d.M., P.V.d.S. v. Ministerraad, C-264/18, ECLI:EU:C:2019:472, pkt 28 oraz
przywołane tam orzecznictwo.
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polegające na poszukiwaniu symetrii między obligatoryjnymi przesłankami wykluczenia a jedną z podstaw fakul-
tatywnych (pkt 37–38 uzasadnienia wyroku).

Trybunał wnioskował o początku biegu maksymalnego okresu wykluczania poprzez skorelowanie przepisów
o zmowie przetargowej z uregulowaniami dyrektywy o takich przestępstwach, jak: udział w organizacji przestęp-
czej24, korupcja25, przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną26, prania
pieniędzy lub finansowania terroryzmu27, pracy dzieci i innych form handlu ludźmi28. Powiązanie w tych sytuacja-
ch rozpoczęcia biegu maksymalnego okresu wykluczenia z wydaniem 163  prawomocnego wyroku karnego jest
nieodzowne, gdyż dopiero taki wyrok karny obala domniemanie niewinności. W przypadku porozumień mających
na celu ograniczenie konkurencji podobna relacja jurydyczna nie zachodzi. Ponadto jakkolwiek negatywnie nale-
ży oceniać zmowę przetargową, to nie charakteryzuje się ona tożsamym ciężarem gatunkowym co przestępstwa
wymienione w art. 57 ust. 1 dyrektywy. Wniosek ten wzmacnia systematyka samej dyrektywy, czyniąc ze zmowy
przetargowej fakultatywną, a nie obligatoryjną przesłankę wykluczenia. Ponieważ prawodawca unijny w samej
dyrektywie odmiennie uregulował obie sytuacje, to brak jest w niej podstaw, aby przesłanki te łączyć w drodze
analogii29.

Po trzecie, zaskakujące jest niedostrzeżenie przez Trybunał niektórych niekonsekwencji płynących z przyję-
tej interpretacji. Wykluczanie przez zamawiającego wykonawców z postępowania z powodów, o których mowa
w art. 57 ust. 4 lit. d dyrektywy, nie jest warunkowane jakąkolwiek uprzednią decyzją organu ochrony konkuren-
cji. Unormowania dyrektywy nie wykluczają sytuacji, w której organ ochrony konkurencji poweźmie wiadomość
o zmowie przetargowej w związku ze skutecznym wykluczeniem wykonawcy z postępowania przez zamawiające-
go30, a następnie przedmiotowe porozumienie zostanie „objęte” decyzją organu ochrony konkurencji. Możliwe, że
decyzja w tym przedmiocie zostanie wydana po upływie trzech lat od daty wykluczenia przez zamawiającego. Od
razu można dostrzec rysującą się prima facie sprzeczność w uznawaniu, jakoby maksymalny okres wykluczenia
nie rozpoczynał biegu w czasie, gdy do wykluczania z postępowań dochodziłoby lub powinno było dochodzić, a na
zamawiającym spoczywał obowiązek badania wiarygodnych przesłanek i podejmowania odpowiednich kroków
prawnych.

Jak wiadomo, również na poziomie wykładni prawa unijnego podkreśla się, że „wiarygodne przesłanki” mogą
obejmować zróżnicowane sytuacje faktyczne, w tym w ogóle niezwiązane z jakimkolwiek orzeczeniem31. Gdy-
by w przypadkach podobnych do opisanego wyżej automatycznie przyjmować interpretację Trybunału, to mak-
symalny okres wykluczania mógłby wynosić trzy lata liczone dopiero od daty zapadnięcia decyzji organu, mimo
że trzy lata przed jej wydaniem wykonawca, m.in. z powodu tej samej zmowy, bywał już wykluczany z przetar-
gów. W pewnych przypadkach mogłoby dochodzić do kumulacji trzyletnich okresów wykluczenia, co wyraźnie
kolidowałoby z treścią art. 57 ust. 7 dyrektywy, zasadą proporcjonalności oraz zakazem kilkukrotnego „karania”
za to samo.

Próba zapobiegnięcia tego typu niekonsekwencjom musiałaby się wiązać z założeniem interpretacyjnym, że
początek biegu okresu wykluczania zostaje zdeterminowany „formą” wykazania wiarygodnej przesłanki (inny
okres dotyczyłby decyzji i wyroków, a inny pozostałych postaci wiarygodnych przesłanek, np. podobieństwa lub

24 W świetle art. 57 ust. 1 lit. a dyrektywy chodzi o udział w organizacji przestępczej, zgodnie z definicją takiej organizacji
zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW.
25 W świetle art. 57 ust. 1 lit. b chodzi o korupcję, zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania ko-
rupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej i art. 2 ust. 1 decyzji ramo-
wej Rady 2003/568/WSiSW, jak również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej lub wykonaw-
cy.
26 Zgodnie z art. 57 ust. 1 lit. d dyrektywy chodzi o przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością
terrorystyczną, zgodnie z definicją zawartą odpowiednio w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady 2002/475/WSiSW, bądź podże-
gania do popełnienia przestępstwa, pomocnictwa, współsprawstwa lub usiłowania popełnienia przestępstwa, o których mowa
w art. 4 tej decyzji ramowej.
27 Stosownie do art. 57 ust. 1 lit. e dyrektywy chodzi o przestępstwo prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zgodnie
z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE.
28 Według art. 57 ust. 1 lit. f dyrektywy chodzi o pracę dzieci i inne formy handlu ludźmi, zgodnie z definicją zawartą w ar-
t. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE.
29 Na zastosowanie analogii wskazuje przywołany przez Trybunał pkt 83 opinii rzecznika generalnego: zob. opinia rzecznika
generalnego, pkt 82–83.
30 Zob. Komunikat KE, s. 9.
31 Zob. Komunikat KE, s. 4, 14–15.
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błędów 164 dokumentów ofert)32. Nietrafność tego założenia unaoczniałaby się jednak dość wyraźnie w tych sy-
tuacjach, w których nieostateczna decyzja organu ochrony konkurencji nie byłaby jedynym, ale jednym z kilku
elementów stanu faktycznego wykazywania zmowy. Mogłoby to też prowadzić do różnicowania sytuacji prawnej
wykonawców nie na podstawie tego, jakiego czynu się dopuścili (zmowa), ale na podstawie tego, przy pomocy
jakiego procesu dowodowego czyn im wykazano, czy też w zależności od tego, czy ich zachowanie zostało „na-
piętnowane” decyzją organu ochrony konkurencji, czy też „jedynie” skutecznym wykazaniem przez zamawiają-
cego wiarygodnych przesłanek.

Po czwarte, nie sposób pominąć wyraźnej treści art. 57 ust. 1 dyrektywy, zgodnie z którym popełnienie wska-
zanych poważnych przestępstw musi zostać stwierdzone wyrokiem, i to wyrokiem prawomocnym33. Gdyby wolą
prawodawcy unijnego było odwołanie się w kwestii początku biegu maksymalnego okresu wykluczenia, o którym
mowa w art. 57 ust. 7 dyrektywy, do prawomocnego wyroku lub „ostatecznej/wiążącej” decyzji, to nie czyniłby
wyraźnego rozróżnienia w treści tego przepisu między prawomocnym wyrokiem a „odnośnym zdarzeniem”.

Doniosłe względy funkcjonalne

Artykuł 57 ust. 4 lit. d w zw. z art. 57 ust. 7 dyrektywy nie nakazuje, aby zamawiający uprawniony był wyklu-
czać wykonawcę wyłącznie na podstawie prawomocnego wyroku, względnie „ostatecznej lub wiążącej” decyzji
administracyjnej: wystarczające pozostaje ustalenie na podstawie „wiarygodnych przesłanek” o zaistnieniu pew-
nego układu stosunków (zmowa przetargowa)34. Inaczej zatem niż w przypadku obligatoryjnych przesłanek wy-
kluczenia na plan pierwszy wysuwa się zdarzenie stwierdzane wiarygodnymi przesłankami („zmowa”), a nie ob-
jęcie zdarzenia jakimkolwiek orzeczeniem. Odmienne rozwiązanie interpretacyjne kolidowałoby nie tylko z wy-
raźnym przepisem art. 57 ust. 4 lit. d dyrektywy, ale byłoby też nieoperatywne, gdyż uzależniałoby czynności
zamawiającego od aktywności organu ochrony konkurencji. Wykonawca również nie miałby pewności co do swej
sytuacji prawnej do czasu zakończenia postępowania uregulowanego przepisami o ochronie konkurencji35. Nie
bez znaczenia dla przywołanej przez Trybunał kwestii przewidywalności oraz pewności prawa jest okoliczność,
że – jak wynika z opinii rzecznika generalnego ‒ w sprawie głównej upłynęło ponad pięć lat między ustaniem
165 porozumienia a decyzją organu ochrony konkurencji. Baza wyroków dostępna na stronie internetowej Urzędu

Ochrony Konkurencji i Konsumenta wskazuje, że w 2021 r. zapadały wyroki sądu II instancji dotyczące decyzji
Prezesa UOKiK w przedmiocie porozumień ograniczających konkurencję zaistniałych w latach: 200936, 201137,
2013 r.38, 2013–201539. Nie ulega wątpliwości, że tego typu postępowania są skomplikowane i czasochłonne, a peł-
ne wyjaśnienie okoliczności sprawy musi trwać, ale jakiekolwiek objęcie wykazanej przez zamawiającego zmowy
przetargowej postępowaniem organu ochrony konkurencji właściwie pozbawiałoby wykonawcę pewności co do
tego, kiedy rozpocznie się bieg okresu jego wykluczania i do kiedy niepożądana sytuacja prawna będzie się utrzy-
mywać. Wykonawca mógłby się stać „zakładnikiem” przebiegu postępowania antymonopolowego. Wbrew zatem
argumentacji z pkt 38 uzasadnienia wyroku w sprawie Vossloh przyjęte rozwiązanie interpretacyjne nie wzmacnia
przewidywalności i pewności prawa.

32 Co do możliwych przejawów zmowy zob. załącznik do Komunikatu KE „Wskazówki i porady w zakresie skutecznego
przeciwdziałania zmowom przetargowym”, pkt 3, s. 25 Komunikatu KE.
33 Ostatecznego i wiążącego orzeczenia sądowego lub decyzji administracyjnej wymaga również art. 57 ust. 2 dyrektywy,
który normuje pozostałe obligatoryjne przesłanki wykluczenia.
34 Zob. np. Komunikat KE s. 14–15.
35 Szczególnie w sytuacji, w której odmiennie ocenia sytuację niż organ ochrony konkurencji lub zajmuje inne stanowisko co
do pewnych porozumień niż pozostali uczestnicy postępowania. Za przykład takiego postępowania może służyć sprawa obję-
ta decyzją Prezesa UOKiK DOK-5/2020, zob. https://decyzje.uokik.gov.pl/bp/dec prez.nsf.
36 Zob. wyrok SA w Warszawie VII Aga 847/20 dotyczący Decyzji Prezesa UOKiK DOK-7/2009, https://decyzje.uokik.go-
v.pl/bp/wyroki.nsf.
37 Wyrok SA w Warszawie VII Aga 847/20 dotyczący Decyzji Prezesa UOKiK RLU 40/2013, https://decyzje.uokik.go-
v.pl/bp/wyroki.nsf.
38 Zob. wyrok SA w Warszawie VII Aga 352/20 dotyczący Decyzji Prezesa UOKiK DOK-2/2016, https://decyzje.uokik.go-
v.pl/bp/wyroki.nsf.
39 Zob. wyrok SA w Warszawie VII Aga 148/20/20 dotyczący Decyzji Prezesa UOKiK RKT-04/2017, a także wyrok SA
w Warszawie VII Aga 2084/18 dotyczący Decyzji Prezesa UOKiK nr RBG – 47/2014, https://decyzje.uokik.gov.pl/bp/wyro-
ki.nsf.
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Nie wzmacniają ich również względy związane z możliwością ustalenia daty zaistnienia zdarzenia, o którym
mowa w art. 57 ust. 7 dyrektywy. Lektura uzasadnienia wyroku Vossloh, jak również decyzji dostępnych na stronie
internetowej UOKiK prowadzi do wniosku, że ustalenie terminu przedmiotowego zdarzenia nie nastręcza więk-
szych trudności40.

Nieco ubocznie, na tle zasadniczej kwestii, nasuwa się uwaga, że uzasadnienie wyroku Vossloh nie wskazuje,
aby poddana decyzja organu ochrony konkurencji była „ostateczna lub wiążąca”. Natomiast opinia rzecznika ge-
neralnego zawiera sformułowanie, że wykonawca „odwołał się od decyzji o nałożeniu kary”41. Ewentualne zrów-
nywanie w skutkach decyzji nieostatecznej/niewiążącej z prawomocnym wyrokiem sądu co do popełnienia naj-
cięższych przestępstw również pozbawione jest podstaw, m.in. z uwagi na istotnie odmienny charakter prawny
judykatów. Naturalnie decyzja organu ochrony konkurencji, o ile jest ostateczna lub wiążąca, mogłaby stanowić
wiarygodną przesłankę do stwierdzenia zmowy, ale tylko w zakresie określonego w niej faktu zawarcia zmowy
we wskazanym w decyzji okresie (czasie).

Zakwestionować należy też argument wywiedziony z możliwości skorzystania przez wykonawcę z tzw. samo-
oczyszczenia. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, w których wykonawca kwestionuje ustalenia, wykładnię i kwalifika-
cję prawną organu ochrony konkurencji. 166 Zastosowanie art. 57 ust. 6 dyrektywy w zasadzie przesądzi o przy-
znaniu się przez wykonawcę do uczestnictwa w porozumieniu mającym na celu ograniczenie konkurencji, co może
rodzić dotkliwe sankcje na gruncie przepisów o ochronie konkurencji. Obiekcje budzi również uzasadnianie wy-
kładni restryktywnej dla wykonawców tym, że dyrektywa przewiduje możliwość podjęcia przez nich dodatkowych
wysiłków w celu zapobieżenia pewnym dolegliwym skutkom. Na plan pierwszy wysunąć należy bowiem to, aby
podmiot prawa w pierwszej kolejności nie był nieproporcjonalnie przymuszany do podejmowania dodatkowych
działań prawnych wskutek wykładni opóźniającej „zadawnianie” pewnych czynów.

Przepisy ustanawiane przez państwa członkowskie lub instytucje zamawiające w ramach wdrażania postano-
wień tej dyrektywy, takie jak przepisy mające na celu ustanowienie warunków wykonania art. 57 dyrektywy, nie
powinny wykraczać poza to, co jest konieczne dla osiągnięcia celów przewidzianych przez tę dyrektywę42.

Ocena implementacji art. 57 ust. 7 dyrektywy
2014/24 do prawa polskiego

Pozytywnie zatem należy ocenić sposób implementacji art. 57 ust. 7 dyrektywy 2014/24 do krajowego porząd-
ku prawnego i okoliczność, że polski ustawodawca, uchwalając nowe Prawo zamówień publicznych, nie zdecy-
dował się na zmianę regulacji w kierunku powiązania początku biegu okresu wykluczania z wydaniem decyzji
obejmującej porozumienie zawarte w celu ograniczenia konkurencji, a nie bezpośrednio z trwaniem zakazanej sy-
tuacji, wciąż zwanej ustawowo zdarzeniem. Według art. 111 pkt 4 PrZamPubl wykluczenie wykonawcy następuje
w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5, na okres 3 lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą
wykluczenia.

Wprawdzie w piśmiennictwie dostrzeżono wyrok w sprawie Vossloh43, ale ze względów przywołanych wyżej
ma on niewątpliwie ograniczone znaczenie dla wykładni i stosowania art. 111 pkt 4 PrZamPubl, przede wszystkim
ze względu na naruszenie zasady proporcjonalności, niekonsekwencje, które wynikają z przyjętej interpretacji,
oraz z uwagi na wadliwość wnioskowania o treści art. 57 ust. 7 poprzez odniesienie się do art. 57 ust. 1 dyrektywy.
Przywołane przepisy regulują sytuacje odmienne i nieporównywalne. Dopiero prawomocne orzeczenia odnośnie
do przestępstw, o których mowa w art. 57 ust. 1 dyrektywy, obalają domniemanie niewinności, a przestępstwa te
cechują się innym ciężarem gatunkowym niż zmowa przetargowa. 167

Charakterystyka postępowań antymonopolowych, czynności oraz rozstrzygnięć zapadających w ich toku w po-
stępowaniu głównym i ich jej wpływ na zamówienia publiczne nie były przedmiotem analizy Trybunału w sprawie
Vossloh. Aspekt ten przekracza również zakres niniejszego komentarza, ale – jak się wydaje – nie są to zagadnie-
nia całkowicie irrelewantne z punktu widzenia oceny, jak poszczególne państwa członkowskie określiły warunki

40 W przywołanych wcześniej decyzjach Prezesa UOKiK wskazuje się okres porozumienia mającego na celu ograniczenie
konkurencji.
41 Zob. opinia rzecznika, pkt 15.
42 Zob. wyroki TSUE z 7.7.2016 r., Ambisig, C46/15, EU:C:2016:530, pkt 40; z 8.2.2018 r., Lloyd’s of London, C144/17,
EU:C:2018:78, pkt 32 i przytoczone tam orzecznictwo.
43 Zob. M. Stachowiak [w:] W. Dzierżanowski, Ł. Jaźwiński, J. Jerzykowski, M. Kittel, M. Stachowiak, Prawo zamówień pu-
blicznych. Komentarz, Warszawa 2021, art. 111 pkt 3.
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wykonania art. 57 dyrektywy. Na przykład na gruncie prawa polskiego warto zasygnalizować, że Trybunał Kon-
stytucyjny m.in. w kontekście postępowań antymonopolowych stwierdzał, iż w ramach tego hybrydowego postę-
powania występują dwie fazy: pierwsza toczy się w ramach szczególnego postępowania administracyjnego (przed
Prezesem UOKiK) i skutkuje wydaniem decyzji, druga toczy się w ramach szczególnego (procesowego) postępo-
wania cywilnego i kończy się wydaniem wyroku przez sąd ochrony konkurencji i konsumentów44. Naczelny Sąd
Administracyjny sformułował z kolei pogląd, że pierwsza faza postępowania antymonopolowego stanowi w isto-
cie „przedinstancję” sądową45. W judykaturze przyjmowano, że postępowanie administracyjne prowadzone przez
Prezesa UOKiK „warunkuje jedynie dopuszczalność drogi sądowej”46. Część literatury postępowanie przed Pre-
zesem UOKiK rozpatruje jako postępowanie prejurysdykcyjne, które poprzedza właściwe postępowanie – już tym
razem jurysdykcyjne47 (samo postępowanie przed sądem ochrony konkurencji i konsumentów jest postępowaniem
pierwszoinstancyjnym48). W tych sytuacjach, przesądzające stwierdzenie zawarcia porozumienia ograniczającego
konkurencję (a zatem także takiego, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 PrZamPubl) może zatem, co do zasady,
nastąpić dopiero po potwierdzeniu przez właściwy sąd cywilny rozstrzygnięcia decyzji administracyjnej wydanej
przez Prezesa UOKiK – a zatem zakończeniu całego postępowania związanego z ochroną konkurencji49.

Kwestia mocy dowodowej decyzji organu ochrony konkurencji stwierdzającej zmowę przetargową jako środka
wykazania w danej sprawie „wiarygodnych przesłanek” stanowi odrębne zagadnienie50, które – jak się wydaje
– będzie podlegało indywidulanej ocenie w okolicznościach danej sprawy, ale uzasadnienie wyroku w sprawie
Vossloh nie dostarcza przekonujących argumentów jurydycznych za interpretacją, że „zdarzeniem”, 168 o którym
mowa w art. 111 pkt 4 PrZamPubl, w każdym przypadku jest data wydania decyzji organu ochrony konkurencji.

Podsumowanie

Interpretacja w sprawie Vossloh rodzi zasadnicze wątpliwości nie tylko w świetle wyraźnej treści
art. 57 ust. 7 w zw. z art. 57 ust. 4 lit. d i ust. 3 dyrektywy 2014/24, ale również wykładni systemowej, a także –
kluczowej w tym kontekście – zasady proporcjonalności. Przywołane przez Trybunał względy przewidywalności
i pewności prawa nie zostały poparte pogłębionymi rozważaniami, a niektóre ich aspekty mogą wręcz przemawiać
przeciwko interpretacji Trybunału. Przyjęte rozwiązanie interpretacyjne może prowadzić do faktycznego wydłu-
żania okresu wykluczania wykonawców ponad okres zakreślony dyrektywą. Dlatego wyrok Vossloh należy w tym
zakresie ocenić krytycznie, a sformułowaną tezę przyjmować z najwyższą ostrożnością.

Summary

Commencement of the period of a contractor’s exclusion from public procurement due to participating in bid-
rigging Commentary to the judgment of the Court of Justice of the EU of 24 October 2018 in case file No. C-124/17,
Vossloh Laeis

This court judgment deserves attention and comment for several reasons. It is one of the first statements by the
Court regarding legal issues in public procurement and competition law proceedings. The issue seems particularly
interesting, as it concerns the beginning of the maximum period of exclusion of a contractor from competing for
contracts in a situation where the competition authority has found that the contractor participated in a bid-rigging
arrangement. The adopted interpretation is undoubtedly significant for the doctrine and the practice of public pro-

44 Wyrok TK z 2.7.2003 r., K 25/01, Dz.U. Nr 119, poz. 1121; OTK ZU 6A/2003, poz. 60.
45 Postanowienie NSA z 11.2.2009 r., II GSK 749/08, Legalis.
46 Wyrok SA Warszawa z 15.5.2014 r., VI ACa 1356/13, zob. https://orzeczenia.waw.sa.gov.pl/con-
tent/$N/154500000003003 VI ACa 001356 2013 Uz 2014-05-15 002; K. Gajda-Roszczynialska, K. Weitz, Komentarz do
ustawy Ochrona konkurencji i konsumentów z 16.2.2007 r. (Dz.U. Nr 50, poz. 331). Opracowanie redakcyjne na podstawie:
Postępowanie sądowe w sprawach cywilnych z udziałem przedsiębiorców, pkt 6.2.4.4, pkt 15, Legalis.
47 Zob. Ł. Błaszczak, M. Bernatt [w:] T. Skoczny, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Warszawa
2014, kom. do art. 81, pkt I.6, Legalis.
48 Zob. uchwała SN z 6.8.2015 r., III SZP 3/15, OSNP Nr 3/2016, poz. 39.
49 W razie wniesienia odwołania od decyzji Prezesa UOKiK.
50 W kwestii znaczenia dowodowego rozstrzygnięć Prezesa UOKiK zob. np. R.R. Wasilewski, Postępowanie dowodowe przed
Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa 2020, rozdział VI.§2.II, Legalis.
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curement. In particular, between 2011 and 2019, the president of the Polish Competition Authority – UOKiK –
issued as many as 55 decisions on tender collusion. For some time, a separate Department for Counteracting Tender
Collusion was successfully operating within UOKiK’s organisational structure. In a recently published European
Commission Communication entitled “Notice on tools for fighting collusion in tenders and guidelines for exclu-
sion grounds related to collusion”, it is indicated that in situations such as the COVID-19 pandemic, the needs of
public authorities justify the prompt award of numerous healthcare contracts, thereby increasing 169 the risk of
collusion. This communication also called for increased cooperation and information exchange between competi-
tion authorities and public procurement entities. As a result, increasingly complex legal issues may arise from the
interaction between the public procurement and competition regimes. 170
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