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Krótki Poradnik procedury zamówienia publicznego
czyli o zachowaniu się w przypadku złożenia oświadczenie z art. 17
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. – „ustawa Pzp”)
o podleganiu wyłączeniu z postępowania.

Poradnik ma zastosowanie dla sytuacji, gdy osoba przygotowująca postępowanie w sprawie
zamówienia publicznego złożyła po terminie składania ofert oświadczenie z art. 17 ustawy Pzp, że podlega
wyłączeniu z postępowania.
W takiej sytuacji Kierownik zamawiającego przyjmuje oświadczenie i dla należytej staranności sprawdza
(lub powierza sprawdzenie), czy zaistniały przesłanki wykluczenia wykonawcy z podstawy prawnej art. 24 ust. 2
pkt 1 ustawy Pzp w związku z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp i z podstawy faktycznej, że Wykonawca wykonywał
bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania (chociaż czynił to bez zgody
i wiedzy Zamawiającego) lub posługiwał się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi
w dokonywaniu tych czynności.
Zamawiający, stwierdzając możliwość wykonywania przez Wykonawcę bezpośrednio czynności
związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania (chociaż czynił to bez zgody i wiedzy
Zamawiającego) lub posługiwania się przez Wykonawcę w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi
w dokonywaniu tych czynności, wyklucza Wykonawcę z podstawy prawnej i faktycznej opisanej jak wyżej.
Jeżeli Wykonawca uważa, że czynność wykluczenia jest niezgodna z przepisami ustawy Pzp, to ma
prawo skorzystania ze środków ochrony prawnej – odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej.
Należy nadmienić, że w przypadku wykluczenia, Wykonawcy przysługuje odwołanie bez względu na wartość
zamówienia.
W sytuacji, gdyby osoba przygotowująca postępowanie złożyła oświadczenie z art. 17, że podlega wyłączeniu
z postępowania nawet po wyborze najkorzystniejszej oferty, to powtarza się wszystkie czynności podjęte przez
osobę podlegającą wyłączeniu z wyjątkiem otwarcia ofert oraz innych czynności faktycznych niewpływających
na wynik postępowania.

Jeżeli jednak Wykonawca wykazywał będzie, że jego udział w postępowaniu nie utrudnia
uczciwej konkurencji, to wtedy wymagana jest staranna analiza przypadku z możliwością
uwzględnienia odwołania.

