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AKTUALNOŚCI

Rowerowa Polska rowerowej Europie – relacja ze 
spotkania 14 września 2021 r. 

Spotkanie było kontynuacją spotkania TOB 28 stycznia 
2020 r. pod hasłem Dokąd zmierza rower? 
Na początku ubiegłego roku dyskutowaliśmy tym, czy 
widoczna jest zmiana funkcji rowerów czy za tym idą 
zmiany funkcjonowaniu miasta. 

Czytaj więcej...

Wystartował konkursu CEF budżetem  
ponad 7 mld euro  

Ruszył nabór wniosków transportowych ramach 
CEF. Konkurs potrwa do 19 stycznia 2022 roku. Aby 
przybliżyć zakres warunki konkursu Komisja Europejska 
(KE) organizuje dni informacyjne (formule on-line)

Czytaj więcej...

Eksperci albańskiej administracji drogowej 
odwiedzili CUPT 

20-24 września odbyła się pierwsza wizyta studyjna 
albańskiej delegacji Polsce ramach współpracy 
bliźniaczej (twinning).

Czytaj więcej...

https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/2233-eksperci-albanskiej-administracji-drogowej-odwiedzili-cupt
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/2232-wystartowal-konkursu-cef-z-budzetem-ponad-7-mld-euro
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/2230-rowerowa-polska-w-rowerowej-europie-relacja-ze-spotkania-tob-14-wrzesnia-2021-r
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AKTUALNOŚCI

Transport multimodalny tematem 17 spotkania Cyklu 
dostępności CUPT – standard transportowy praktyce 

Temat multimodalności pojawił się już przy okazji spotkania 
organizowanego ramach cyklu. Jednak ze względu na szeroki 
zakres pojęcia, zdecydowaliśmy się poświęcić mu więcej 
czasu...

Czytaj więcej...

Nowy terminal promowy Gdyni otwarty! 

Publiczny terminal promowy Gdyni otwarty dla 
podróżujących osób towarów Unii Europejskiej po całym 
świecie. Fundusze Europejskie zainwestowane budowę 
terminala Porcie Gdynia to jeden kluczowych elementów do 
efektywnego funkcjonowania system transportowy ramach 
Unii Europejskiej.

Czytaj więcej...

Analiza wpływu COVID-19 na transport  
publiczny miastach   

Centrum Unijnych Projektów Transportowych wraz firmą 
Wolański sp. o. o. prowadzi formule hybrydowej badanie 
pn. „Analiza wpływu COVID-19 na transport publiczny 
miastach”. Badanie realizowane jest okresie wrzesień-
grudzień 2021 r.

Czytaj więcej...

https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/2234-nowy-terminal-promowy-w-gdyni-otwarty
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/2235-transport-multimodalny-tematem-17-spotkania-z-cyklu-o-dostepnosci-w-cupt-standard-transportowy-w-praktyce
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/2239-analiza-wplywu-covid-19-na-transport-publiczny-w-miastach
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Pierwszy Impuls Kolei Dolnośląskich  

5 października na Dworcu Głównym we Wrocławiu 
Koleje Dolnośląskie uruchomiły pierwszy sześciu 
zamówionych dofinansowanych POIiŚ pociągów 
hybrydowych.

Czytaj więcej...

Webinarium CUPT: Wsiadanie wysiadanie 
miejskiego transportu publicznego 

Centrum Unijnych Projektów Transportowych, 
ramach działań na rzecz wsparcia wnioskodawców 
beneficjentów przygotowaniu realizacji inwestycji 
finansowanych funduszy europejskich...

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Zobacz, jak zmieniamy Polską Kolej  
– publikacja dostępna 

Zachęcamy serdecznie do zapoznania się najnowszym 
wydaniem broszury „Zmieniamy Polską Kolej” 
przygotowanej przez nas we współpracy Ministerstwem 
Infrastruktury Urzędem Transportu Kolejowego.

https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/2243-pierwszy-impuls-kolei-dolnoslaskich
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/2244-webinarium-cupt-wsiadanie-i-wysiadanie-z-miejskiego-transportu-publicznego
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/2247-zobacz-jak-zmieniamy-polska-kolej-publikacja-dostepna
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AKTUALNOŚCI

Wiadukty i mosty kolejowe dofinansowaniem UE 

CUPT podpisało PKP PLK S.A. umowę na dofinansowanie 
projektu kolejowego ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura Środowisko.

Inwestycja, której dotyczy projekt poprawi stan techniczny 
obiektów inżynieryjnych na Dolnym Śląsku Podkarpaciu.

Czytaj więcej...

KE publikuje wytyczne zamknięcia programów 
operacyjnych  

Na swoich stronach internetowych Komisja Europejska 
opublikowała dokument, który przedstawia wytyczne 
zakresie zamknięcia programów operacyjnych.

Czytaj więcej...

Zintegrowany Model Ruchu jako narzędzie 
w planowaniu transportu – za nami kolejne spotkanie 
z cyklu Transportowego Obserwatorium Badawczego

19 października br. odbyło się spotkanie z cyklu 
Transportowego Obserwatorium Badawczego (TOB), gdzie 
już po raz kolejny pod lupę wzięliśmy Zintegrowany Model 
Ruchu – tym razem jako narzędzia w planowaniu transportu...

Czytaj więcej...

https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/2248-wiadukty-i-mosty-kolejowe-z-dofinansowaniem-z-ue
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/2249-ke-publikuje-wytyczne-zamkniecia-programow-operacyjnych
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/2251-zintegrowany-model-ruchu-jako-narzedzie-w-planowaniu-transportu-za-nami-kolejne-spotkanie-z-cyklu-transportowego-obserwatorium-badawczego
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AKTUALNOŚCI

Konkurs MFiPR: 100 milionów z Funduszy UE dla 
samorządów 

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zapowiada 
konkurs dla samorządów „Bezpieczny pieszy – 
doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół 
w zakresie edukacji komunikacyjnej”. Nabór wniosków 
przez CUPT ruszy już od nowego roku.

Czytaj więcej...

https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/2254-konkurs-mfipr-100-milionow-z-funduszy-ue-dla-samorzadow
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COVID-19: INFORMACJE DLA BENEFICJENTÓW

Stanowisko IZ POIiŚ oraz IK UP w sprawie kwalifikowalności wydatków rozliczanych 
w ramach projektów UE przez beneficjentów uzyskujących wsparcie z tzw. tarczy 
antykryzysowej (COVID-19).

W związku z otrzymaną korespondencją z Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (IZ POIiŚ) oraz Instytucji Koordynującej Umowę 
Partnerstwa (IK UP), poniżej przedstawiamy Państwu stanowisko w sprawie kwalifikowalności 
wydatków rozliczanych w ramach projektów UE przez beneficjentów uzyskujących wsparcie 
z tzw. tarczy antykryzysowej (COVID-19).

Czytaj więcej...

Zalecenia i wytyczne CUPT w związku z epidemią SARS-CoV-2.

CUPT walczy z pandemią COVID-19 – pomóż nam w tym i Ty! Wszyscy mamy wpływ na 
rozprzestrzenianie się epidemii, musimy tylko stosować się ściśle do konkretnych zaleceń. Ze 
względu na wspólne bezpieczeństwo pracowników, interesantów i gości CUPT zebraliśmy je 
w jednym miejscu. Przeczytaj, zapamiętaj i stosuj.

Czytaj więcej...

https://www.cupt.gov.pl/cupt/covid-19-dla-beneficjentow/1948-stanowisko-iz-poiis-oraz-ik-up-w-sprawie-kwalifikowalnosci-wydatkow-rozliczanych-w-ramach-projektow-ue-przez-beneficjentow-uzyskujacych-wsparcie-z-tzw-tarczy-antykryzysowej-covid-19
https://www.cupt.gov.pl/cupt/covid-19-dla-beneficjentow/1942-zalecenia-i-wytyczne-cupt-w-zwiazku-z-epidemia-sars-cov-2
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CUPT NA 14. MIĘDZYNARODOWYCH  
TARGACH TRAKO 21-24.09

TEMAT MIESIĄCA:

W tym roku, po raz już szósty jako wystawca, wzięliśmy udział w jednej z największych imprez 
branży kolejowej w Europie. Tegoroczna edycja Targów TRAKO przyciągnęła do gdańskiej hali 
Amber Expo 23 tys. odwiedzających i 500 wystawców z 39 krajów. Byli wśród nich usługodawcy, 
producenci taboru, przedstawiciele organizacji branżowych, administracji publicznej, świata 
naukowego, a także dziennikarze.

Tegoroczne Targi obfitowały w wydarzenia: debaty, panele, konferencje prasowe i wystawy. 
Przyglądano się kolejom w szerokim spektrum ich funkcjonowania: od infrastruktury, przez 
producentów, na przewoźnikach kończąc. Dużo było o innowacjach, ekologii i cyfryzacji, ale 
także o bezpieczeństwie na kolei. Jeden z naszych beneficjentów, Urząd Transportu Kolejowego 
zaprezentował słownik żargonu kolejowego i zadbał o ofertę dla najmłodszych. Ostatni dzień 
Targów był dniem Edukacji i Kariery. 

Na torach wystawienniczych dumnie prezentowały się najnowsze propozycje producentów 
taboru szynowego. Niektóre z nich, np. lokomotywa wodorowa bydgoskiej Pesy, ujrzały światło 
dzienne po raz pierwszy. Oprócz Pesy, nowoczesne maszyny pokazali inni polscy producenci: 
Newag i Fabryka Pojazdów Szynowych Cegielski. Siemens zaprezentował znaną już polskim 
przewoźnikom wielosystemową lokomotywę Vectron. 
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Lokomotywa wodorowa PESA zrobiła prawdziwą furorę. Lokomotywa manewrowa SM42 6Dn 
ma 4 osie i napędzana jest czterema silnikami o mocy 180 kW każdy. Za wytwarzanie energii 
odpowiedzialne są dwa ogniwa

Spółka Lotos Kolej zaprezentowała na targach Trako 2021 swój nowy pojazd – lokomotywę 
Vectron MS firmy Siemens Mobility. Jednostkę zakupiono za pośrednictwem CUPT przy 
wsparciu z funduszy Unii Europejskiej na realizację przewozów intermodalnych. Lokomotywa 
dysponuje mocą 6,4 MW, jest wyposażona w system ETCS zgodny z obecnie obowiązującymi 
specyfikacjami (Baseline 3) oraz rozwija maksymalną prędkość 160 km/h.
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Kalendarze spotkań naszych szefowych – p.o. Dyrektor CUPT  Joanny Lech i p.o Zastępcy 
Dyrektora, Sylwii Cieślak-Wilk, pękały w szwach. Panie Dyrektor wzięły także udział w części 
merytorycznej TRAKO.

Na naszym stoisku, tradycyjnie już współdzielonym z Ministerstwem Infrastruktury, Urzędem 
Transportu Kolejowego i Instytutem Kolejnictwa, eksperci CUPT udzielali informacji i odpowiadali 
m.in. na pytania na temat możliwości dofinansowania projektów z unijnej perspektywy 2021-
2027.

KOLEJ NA FUNDUSZE
Przez dekady o kolei w Polsce mówiło się w kontekście jej zapaści, ale obecnie coraz częściej 
kojarzona jest z nowoczesnością i komfortem. Zmiana ta nie byłaby możliwa bez ogromnej puli 
środków jaką przez ostatnie lata otrzymał sektor kolejowy W mijającej perspektywie finansowej 
2014-2020 na inwestycje infrastrukturalne w sektorze kolejowym beneficjenci otrzymali z EU 
ponad 37 mld zł.  Dzięki tym środkom powstały setki kilometrów linii kolejowych, zmienił się 
tabor, dworce zyskały nowoczesne oblicze, a także poprawił się poziom bezpieczeństwa na kolei.

W kontekście rozmów o wizji rozwoju kolei na TRAKO stale obecny był wątek finansowania 
inwestycji w nowej perspektywie finansowej 2021-2027. 

W ramach nowej perspektywy na inwestycje w polski transport kolejowy, w tym w tabor, 
będą dostępne miliardy złotych, zwłaszcza ze środków programu Fundusze Europejskie na 
Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) będącego kontynuacją Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko. Wsparcie z funduszy europejskich będzie można otrzymać w ramach 
programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW), oraz w ramach Instrumentu 
„Łącząc Europę -CEF. Bardzo duże środki na inwestycje w tabor kolejowy przewidziano 
też w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Łączna wartość tych instrumentów przekracza 
dwukrotnie poprzednią perspektywę unijną, więc w najbliższych latach można spodziewać się 
ogromnych inwestycji związanych z  transportem kolejowym. 

Pomimo szans i możliwości, jakie daje unijne finasowanie wiemy, że wdrażanie projektów ze 
środków UE to także wiele wyzwań, m.in. w zakresie realizacji umów z wykonawcami. Prawie 
15-letnie doświadczenia CUPT zdobyte w toku obsługi kilkuset projektów pozwala wierzyć, że 
wspólnie damy radę rozwiązać wszystkie problemy. Naszym beneficjentom służymy pomocą 
i radą w każdej sprawie związanej z projektem. Prowadzimy też szkolenia dla beneficjentów 
i potencjalnych wnioskodawców. 

Obecnie czekamy na zatwierdzenie dokumentów, które pozwolą nam na uruchomienie procedur 
związanych z przyznaniem dofinansowania w ramach nowej perspektywy.
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CUPT MA GŁOS
Joanna Lech, p.o. Dyrektora CUPT wzięła udział w debacie na temat perspektyw rozwoju kolei 
regionalnej, którą zorganizował największy przewoźnik pasażerski, POLREGIO. Spółka obchodziła 
na TRAKO swoje 20-lecie.

Z badań opinii publicznej, które zaprezentowano podczas targów wynika, że dla 60% odbiorców 
kolej regionalna jest istotnym środkiem transportu, a w przypadku osób, które mają dostęp do 
kolei regionalnych w okolicy zamieszkania, wskaźnik osiąga prawie 80%. Ww. badania pokazują, 
że inwestycje w kolej regionalną cieszą się dużym poparciem społecznym. To bardzo ważny 
sygnał dla samorządów, które chcą wozić mieszkańców komfortowo.

Polregio, m.in. dzięki środkom z UE może wystartować z wielkim programem wymiany polskiego 
taboru. W ramach tego programu na zakup lub modernizację 200 pociągów, a także na 
przebudowę punktów utrzymania taboru spółka planuje przeznaczyć 7 mld zł. Średnia wieku 
dużej części pojazdów to ok. 30 lat. Plany Polregio doskonale wpisują się w nową perspektywę 
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unijnego finansowania, jednak spółka będzie musiała się zmierzyć z konkurencją na rynku 
przewozów regionalnych.

Szefowa CUPT podczas debaty zaznaczyła, że równie ważne jak tabor są inwestycje liniowe. 
Zasygnalizowała, że rosnące ambicje marszałków województw w zakresie zarówno inwestycji 
liniowych jak i taborowych mogą przewyższać możliwości finansowania. 

Dużo emocji wzbudził wątek mechanizmów zamówieniowych. Joanna Lech przyznała, że 
w poprzednich latach nieelastyczne zapisy umów między zamawiającym a firmami powodowały 
dużo problemów i wyraziła nadzieję, że w nowej perspektywie uda się tego uniknąć. Nowe 
prawo zamówień publicznych uniemożliwia już naliczanie gigantycznych kar, co miało miejsce 
w przeszłości. 

Drugiego dnia targów Sylwia Cieślak Wilk, Zastępca Dyrektora CUPT zabrała głos w panelu 
dyskusyjnym Polskiej Izby Spedycji i Logistyki „Perspektywy rozwoju przewozów intermodalnych 
w Polsce, czynniki sprzyjające i zagrożenia”.

Jak podaje UTK, w ostatnich latach możemy obserwować stały trend wzrostowy na rynku 
przewozów intermodalnych. Polska, m.in. ze względu na swoje położenie na przecięciu dwóch 
spośród dziewięciu korytarzy transportowych z sieci TEN-T, ma duży potencjał rozwoju tej gałęzi 
transportu. Niezbędnym warunkiem, by potencjał ten mógł się zrealizować są inwestycje w tabor 
i infrastrukturę. Tu z pomocą przychodzą Fundusze UE, które już zasiliły projekty intermodalne 
pulą 1,24 mld złotych. Transport intermodalny jako bardziej przyjazny środowisku w kolejnych 
latach na pewno może liczyć na przychylność Komisji Europejskiej. 
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To pozytywy, ale paneliści nie pominęli także tematu barier.  Niewystarczająca przepustowość 
linii kolejowych, opóźnienia, niska konkurencyjność cenowa przewozów kolejowych w stosunku 
do transportu drogowego, trudności w rozładunku towarów ze względu na brak bocznic to tylko 
niektóre z nich. 

Na tych i innych wyzwaniach w kontekście finansowania w perspektywie 2021-2027 koncentruje 
się opracowany przez CUPT, we współpracy z interesariuszami, dokument „Kierunki rozwoju 
transportu intermodalnego do 2030 r. z perspektywą do 2040” (KRTI). Zgodnie z planami KRTI 
będzie przyjęte przez rząd.  

PERSPEKTYWA NA ROZWÓJ
Po spowodowanym pandemią wyhamowaniu kontaktów, TARGI były dla ludzi branży świetną 
okazją, by odnowić relacje biznesowe, pooglądać nowinki technologiczne, czerpać inspiracje 
i uzupełnić wiedzę. Duże zainteresowanie wydarzeniem to znak, że kolej jako najbardziej 
ekologiczny i najbezpieczniejszy środek transportu, zyskuje na popularności. Podczas 
tegorocznego TRAKO słowo „rozwój” odmieniano przez wszystkie przypadki, a imponujące 
prezentacje pozwalały przenieść się w przyszłość.

W wypowiedziach najważniejszych osób świata kolei pojawiały się też mniej optymistyczne 
wątki. Deficyty sieci, zaniedbany i słabo zelektryfikowany tabor, wykluczenie komunikacyjne wielu 
regionów. Kolej to nie tylko nowoczesność, ciągle jeszcze pokutują lata zaniedbań. Fundusze UE 
przyczyniają się do zniwelowania tych nierówności, ale zmiany zajmą lata. Mówiąc o problemach, 
nie można też pominąć wpływu pandemii na branżę przewozów pasażerskich.



BIULETYN INFORMACYJNY

14

Nie mamy wątpliwości jednak, że szeroko rozumiana branża kolejowa stoi u progu hossy, 
a nadzieje i oczekiwania inwestorów związane z nowym rozdaniem z UE są bardzo poważne. 

Czas na targach TRAKO spędziliśmy intensywnie i owocnie. Na pewno nie zabraknie nas na 
kolejnej edycji w 2023 r.

Do zobaczenia!
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Autorka: 

Aleksandra Lange, Naczelnik Wydziału ds. Komunikacji. 

Zdj.CUPT
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TRANSPORT PUBLICZNY W MIEŚCIE OCZAMI 
WÓZKOWICZKI I WÓZKOWICZA

Duża część osób z niepełnosprawnością chce w pełni uczestniczyć w życiu społecznym 
i zawodowym. By stało się to realne, konieczna jest możliwość swobodnego 
przemieszczania się z punktu A do punktu B, czyli transport publiczny dostępny dla 
osób z niepełnosprawnością ruchową. Fundusze unijne wydatkowane m.in. w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dla którego pełnimy funkcję Instytucji 
Pośredniczącej, umożliwiły eliminację wielu barier w transporcie publicznym. Dzięki nim 
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wiele osób w łatwiejszy sposób może spełniać swoje potrzeby społeczne i zawodowe. Mimo 
tego  nadal pojawiają się problemy, które wiele osób zniechęcają do podróży komunikacją 
miejską. O tym, co stanowi problem a także o zasadach savoir vivre rozmawiam z dwójką 
wózkowiczów – ekspertów Spółdzielni Socjalnej FADO. Wspólnie pracują, ale różni ich sposób, 
w jaki podróżują. 

Edyta Boratyńska-Karpiej: Zacznijmy od pytania ogólnego: jak często korzystacie z transportu 
publicznego?

Ewa Sobczak: Można powiedzieć, że bardzo często - przynajmniej 5 dni w tygodniu dwukrotnie, 
co daje co najmniej 10 przejazdów. W taki sposób się poruszam po mieście i dojeżdżam do pracy. 
Jeśli chodzi o jazdę pociągiem, to zdarza się to sporadycznie, w czasie podróży służbowych. 

Adam Mikołajczyk: Generalnie nie korzystam z transportu publicznego, jeżdżę samochodem, 
mogę to robić sam. Potrafię samodzielnie wsiąść do samochodu i włożyć do niego wózek 
inwalidzki, w związku z tym daje mi to pełną niezależność. Niestety transport publiczny ciągle nie 
jest w stanie mi tego zapewnić.

E.B-K: Jak z perspektywy czasu oceniasz podróż transportem publicznym? Jest lepiej czy 
gorzej?

E.S: Z biegiem lat jest lepiej, ponieważ wszystkie autobusy i niektóre tramwaje są dostępne dla 
osób poruszających się na wózku. Jeśli chodzi o kolej, to też zauważam progres, ponieważ są 
windy i platformy, które umożliwiają mi wjechanie do pociągu na wózku elektrycznym. Natomiast 
trzeba to zgłaszać z wyprzedzeniem i często zdarzają się sytuacje awaryjne, kiedy zawodzi sprzęt 
lub obsługa pociągu nie jest w stanie tego sprzętu obsłużyć.

E.B-K: Dlaczego poruszasz się po mieście tylko samochodem. Łódź jak każde miasto jest dość 
zakorkowana, nie szybciej byłoby tramwajem czy autobusem?

A.M: Jak już wspominałem, jeżdżę samochodem dlatego, że komunikacja miejska, być może 
jest szybsza niż samochód w zakorkowanym mieście, ale tylko w założeniu, że mogłaby mnie 
zawieźć z jednego miejsca do drugiego bez konieczności przesiadania się. Przesiadanie się 
jest bardzo dużym utrudnieniem. Należy pamiętać albo raczej należy wziąć pod uwagę, że 
w przypadku osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim, komunikacja miejska to nie tylko 
same pojazdy i przystanki, które już w wielu przypadkach spełniają standardy dostępności, ale 
również otoczenie przystanków – chodniki, punkty przesiadkowe, a tutaj ciągle jest bardzo dużo 
do zrobienia.
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E.B-K: Jakie bariery widzisz w transporcie publicznym?

A.M: Wydaje się, że największą barierą w transporcie publicznym, być może zabrzmi to 
przewrotnie, ale ciągle będą, czy też są ludzie. Ludzie, którzy odpowiadają za transport publiczny. 
Niestety, wiele projektów obejmujących transport publiczny jest dostępnych tylko na pierwszy 
rzut oka. Rozwiązania nie są konsultowane, czy też nie są oceniane przez osoby, które na co 
dzień miałyby z nich korzystać i tutaj możemy mnożyć przykłady: podjazdów, ramp, pochylni, 
wind i innych tego typu rozwiązań, które nie zostały dobrze zaimplementowane w infrastrukturę 
miejską. 

E.B-K: Co nadal sprawia Ci największą trudność w podróżach transportem publicznym po 
mieście?

E.S: Największą trudność sprawia mi poruszanie się tramwajem. Zdarza się, że przyjeżdża 
tramwaj niskopodłogowy, ale bez rozkładanej rampy. Wówczas motorniczy mówi, że nie 
może mnie zabrać. Jestem zmuszona czekać, aż przyjedzie tramwaj z rozkładaną klapą. Tak 
naprawdę jest to loteria, bo nie wiem, czy przyjedzie tramwaj niskopodłogowy czy nie, czy 
znów nie powtórzy się sytuacja sprzed chwili. Kolejną trudnością, która mnie spotyka, jest to, że 
niektórzy kierowcy czy motorniczowie nie reagują na mój sygnał, kiedy chcę wsiąść albo wysiąść 
z komunikacji miejskiej. W pociągach największy niepokój budzi niepewność. Kiedy czekam 
na pociąg nigdy nie mam pewności, jaki ten pociąg przyjedzie - czy z windą, czy z platformą 
rozkładaną i czy obsłudze pociągu uda się rozłożyć ten sprzęt.
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E.B-K: Jak należałoby Twoim zdaniem rozwiązać istniejące bariery? Co mogłoby usprawnić 
Twoją podróż?

E.S: Moim zdaniem problemy będą rozwiązane wtedy, kiedy będzie więcej tramwajów 
niskopodłogowych, dostosowanych, czyli z klapą, która umożliwi mi swobodne wjechanie do 
tramwaju. Ważne też żeby prowadzący pojazdy stali się bardziej chętni do pomocy. Natomiast 
jeśli chodzi o pociągi, to problem będzie rozwiązany wtedy, kiedy będzie więcej pociągów 
z zamontowaną windą. Ważne jest też częstsze szkolenie drużyn konduktorskich w zakresie 
rozkładania windy. Teraz mam wrażenie, że ćwiczą dopiero na tzw. „żywym organizmie” 
tzn. zapoznają się z urządzeniem dopiero jak pojawi się osoba poruszająca się na wózku -   
elektrycznym jak mój, czy aktywnym.

E.B-K: Jak oceniasz świadomość kierowców i motorniczych w kontekście obsługi osób ze 
szczególnymi potrzebami? 

E.S: Świadomość prowadzących pojazdy oceniam przeciętnie - niektórzy bardzo chętnie 
pomagają i są bardzo mili, niektórzy kompletnie ignorują, przynajmniej ja mam takie odczucia. Jeśli 
chodzi o konduktorów w pociągach, to są serdeczni, wyrażają chęć pomocy, ale gdy przychodzi 
do rozłożenia windy są niepewni tego co robią i wyglądają na przerażonych.
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E.B-K: Co musiałoby się zdarzyć, jak musiałby się zmienić transport w mieście, żebyś zaczął 
z niego korzystać?

A.M: Korzystałem z transportu publicznego przez bardzo krótką chwilę, kiedy jeszcze nie mogłem 
jeździć samochodem. Potem już nigdy nie korzystałem z transportu zbiorowego. Wyłączając 
sytuacje, w których byłem autorem rozwiązań transportowych. Mam cichą nadzieję, że nie 
będę musiał korzystać z transportu publicznego jeszcze przez długi czas. Mówię to oczywiście 
z przekąsem, ale z mojego punktu widzenia transport publiczny nie jest gotowy na osoby 
z niepełnosprawnościami, chociaż sam osobiście znam wiele osób takich jak Ewa, które nie mają 
innego wyjścia i korzystają z transportu miejskiego.

E.B-K: Ludzie zazwyczaj nie chcą pomagać, bo nie wiedzą jak. Czy moglibyście dać kilka 
wskazówek w tej kwestii?

E.S: Moim zdaniem najlepszą wskazówką jest zawsze pytanie. Chodzi o to, że trzeba zapytać 
daną osobę, w jaki sposób trzeba jej pomóc. Taka osoba będzie najlepiej wiedziała, w czym 
potrzebuje pomocy i poda wtedy kolejne wskazówki, etapy pomocy. To bardzo indywidualna 
kwestia, bo każdy ma inne potrzeby i preferencje. Przede wszystkim trzeba pytać.

A.M: Każdy człowiek jest inny i każda osoba z niepełnosprawnością jest inna, w związku z tym nie 
da się zrobić listy wskazówek dla całego środowiska. Jeśli chcemy pomóc, a powinniśmy chcieć 
pomagać, to musimy zapytać osobę, której chcemy pomóc, czy tej pomocy sobie życzy, czy tej 
pomocy potrzebuje i jeśli tak, to jak ta pomoc ma wyglądać. Każda osoba z niepełnosprawnością 
będzie potrafiła powiedzieć, jak należy jej pomóc i jak należy popchnąć wózek, za co należy 
przytrzymać, gdzie należy ustawić wózek. Rozmowa i uważne słuchanie jest tutaj jedynym 
dobrym rozwiązaniem. Nie należy narzucać się z pomocą, nie należy łapać za wózek znienacka, 
popychać go, uznając, że jest to pomoc. Może to czasami zadziałać dokładnie odwrotnie.

E.B-K: Dziękuję za rozmowę

Autorka:

Edyta Boratyńska-Karpiej, Ekspert, 

Departament Analiz Transportowych i Programowania

CUPT
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SELF- CLEANING, CZYLI JAK ODZYSKAĆ UTRACONĄ 
WIARYGODNOŚĆ?

W artykule podpowiemy, co wykonawca może zrobić, by uniknąć wykluczenia i nie wypaść 
z rynku zamówień publicznych. Kopalnią wiedzy w tym zakresie jest orzecznictwo krajowe 
i europejskie, do którego sięgnęliśmy. W ten sposób postaramy się przybliżyć ten ważny 
i niełatwy temat.

W CUPT nie tylko kontrolujemy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym 
dokonując czynności nakładania korekt finansowych, ale także doradzamy, jak tych korekt 
uniknąć i na co warto zwrócić uwagę konstruując warunki udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego.

Na łamach niniejszego Biuletynu wskazywaliśmy już niejednokrotnie na istotne orzecznictwo 
Krajowej Izby Odwoławczej, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz przepisy 
obowiązujące, w zakresie zamówień publicznych w innych państwach członkowskich UE.
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W tym artykule przyjrzymy się dostępnemu orzecznictwu i wskażemy na przykłady możliwych 
działań wykonawców, których celem jest uniknięcie wykluczenia z postępowania, poprzez 
dokonanie tzw. „samooczyszczenia” („self-cleaning”).

Jakie konkretne działania powinien podjąć wykonawca celem wykazania „samooczyszczenia”?

Jak w orzecznictwie TSUE oraz KIO została doprecyzowania kwestia „self – cleaning”?

A jak widzą temat „samooczyszczenia” inne państwa członkowskie UE w ich krajowych 
systemach zamówień publicznych oraz orzecznictwie sądowym?

Beneficjenci Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko powinni się zapoznać 
z najistotniejszym orzecznictwem, zarówno na poziomie krajowym, unijnym, jak i innych państw 
członkowskich, jeśli chcą w sposób poprawny przygotować specyfikacje istotnych warunków 
zamówienia. Wiedza ta pomoże im także w ocenie oceny wniosków albo ofert w postępowaniu 
przy podejmowaniu decyzji o wykluczeniu bądź uznaniu argumentów wykonawcy/ów 
o skutecznym dokonaniu „samooczyszczenia”.

SELF-CLEANING W PRAWIE UNIJNYM – DYREKTYWY 
I ORZECZNICTWO TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UNII 
EUROPEJSKIEJ
Instytucja „samooczyszczenia” (tzw. „self-cleaning”) została wskazana w art. 57 ust. 6 dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień 
publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE1, jak również została ujęta w dyrektywach tzw. 
„sektorowej2” oraz „koncesyjnej3”.

Zgodnie z  dyrektywą4 każdy wykonawca może przedstawić dowody na to, że podjęte przez 
niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej 
podstawy wykluczenia. Jeżeli takie dowody zostaną uznane za wystarczające, dany wykonawca 
nie zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia.

W tym celu wykonawca musi udowodnić, że zrekompensował wszelkie szkody spowodowane 
przestępstwem lub wykroczeniem lub zobowiązał się do ich rekompensaty  wyczerpująco 
wyjaśnił fakty i okoliczności, aktywnie współpracując z organami śledczymi, i podjął konkretne 
środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym 

1 Dz. Urz. UE L 94 z dnia 28 marca 2014 r., str. 65, z późn. zm.
2 Dz. Urz. UE L 94 z dnia 28 marca 2014 r., str. 243, z późn. zm.
3 Dz. Urz. UE L 94 z dnia 28 marca 2014 r., str. 1, z późn. zm.
4 art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE
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przestępstwom lub nieprawidłowemu postępowaniu. Środki podjęte przez wykonawców są 
oceniane z uwzględnieniem wagi i szczególnych okoliczności przestępstwa lub wykroczenia. Jeżeli 
środki zostaną uznane za niewystarczające, wykonawca otrzymuje uzasadnienie takiej decyzji.

Dodatkowo, jak czytamy w motywie 102 dyrektywy 2014/24, należy uwzględnić możliwość 
przyjęcia przez wykonawców środków dostosowawczych mających na celu naprawę 
skutków wszelkich przestępstw lub naruszeń oraz skuteczne zapobieganie dalszym 
przypadkom niewłaściwego zachowania. Środki takie mogą w szczególności obejmować 
działania personalne i organizacyjne, takie jak zerwanie wszelkich powiązań z osobami lub 
organizacjami odpowiedzialnymi za niewłaściwe zachowania, odpowiednie środki służące 
reorganizacji personelu, wdrożenie systemów sprawozdawczości i kontroli, utworzenie struktury 
audytu wewnętrznego monitorującego przestrzeganie i przyjęcie wewnętrznych zasad 
odpowiedzialności i odszkodowań.

Powyższe regulacje mogą budzić wśród instytucji zamawiających pytanie, jak w praktyce 
stosować te przepisy i jakie faktycznie działania wykonawców można uznać za prawidłowe 
„samooczyszczenie”.

Aby rozwiać te wątpliwości, warto zapoznać się z przykładami orzeczeń Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który dokonując wykładni przepisów dyrektyw 
zamówieniowych, niejednokrotnie tworzy wskazówki interpretacyjne dla zamawiających.
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PRZYKŁADY Z ORZECZNICTWA TRYBUNAŁU 
SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ, DOTYCZĄCE 
INSTYTUCJI „SELF – CLEANING”
C - 124/17 Vossloh Laeis

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 24 października 2018 r.5

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym6 dotyczył wykładni art. 80 dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE, w związku z art. 57 ust. 4, 6 i 7 dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE.

Wniosek ten został złożony w ramach sporu pomiędzy Vossloh Laeis GmbH a Stadtwerke 
München GmbH w przedmiocie wykluczenia tej pierwszej spółki z systemu kwalifikowania 
wprowadzonego przez tę drugą spółkę przy udzielaniu zamówień publicznych na dostawy 
elementów torów kolejowych.

Stan faktyczny:

Vossloh Laeis produkuje elementy torów kolejowych, w szczególności szyny i inne stalowe 
elementy konstrukcyjne niezbędne w obiektach infrastruktury kolejowej. W marcu 2016 r. 
Bundeskartellamt (federalny urząd antykartelowy, Niemcy) ukarał ją grzywną za udział do 2011 
r. w porozumieniach podlegających prawu w dziedzinie karteli dotyczących zwrotnic, stosując 
przy tym zasadę łagodzenia kar w celu uwzględnienia współpracy, którą Vossloh Laeis okazała, 
pomagając temu urzędowi w wyjaśnieniu swojego zachowania o znamionach zmowy. Stadtwerke 
München, która jest podmiotem, który mógł zostać poszkodowany w wyniku kartelu szynowego, 
wniosła powództwo cywilne o odszkodowanie przeciwko Vossloh Laeis.

Gdy Vossloh Laeis złożyła ofertę w innym postępowaniu o udzielenie zamówienia, Stadtwerke 
München, pismem z dnia 15 czerwca 2016 r., wyraziła wątpliwości co do rzetelności tego 
przedsiębiorstwa w związku z jego udziałem w kartelu szynowym. W odpowiedzi na to pismo 
Vossloh Laeis przedstawiła w dniu 16 czerwca 2016 r. „środki naprawcze” o charakterze 
organizacyjnym i kadrowym, jakie podjęła, aby niezgodne z prawem porozumienia i nieuczciwe 
procedery w zakresie konkurencji się nie powtórzyły. Ponadto Vossloh Laeis wyraziła gotowość 
naprawienia wyrządzonej Stadtwerke München swoim bezprawnym zachowaniem szkody.

5 Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 24 października 2018 r., Vossloh Laeis GmbH 
przeciwko Stadtwerke München GmbH, C-124/17, ECLI:EU:C:2018:855.

6 stanowiący podstawę do podobnego orzekania w analogicznych przypadkach
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Jednakże Vossloh Laeis odmówiła przekazania Stadtwerke München decyzji federalnego 
urzędu antykartelowego nakładającej grzywnę, której udostępnienia żądała instytucja 
zamawiająca, aby móc zbadać, a dzięki tej współpracy wyjaśnić popełnione przez tę spółkę 
naruszenie prawa dotyczącego karteli. W tym względzie Vossloh Laeis podniosła, że jej 
zdaniem współpraca z federalnym urzędem antykartelowym była wystarczająca dla jej działań 
naprawczych.

W tych okolicznościach Vergabekammer Südbayern (izba ds. zamówień publicznych Południowej 
Bawarii) postanowiła zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi 
pytaniami prejudycjalnymi:

1. Czy przepis prawa państwa członkowskiego, według którego warunkiem skuteczności 
wskazania przez wykonawcę podjętych środków naprawczych jest to, że wyczerpująco 
wyjaśnia on fakty i okoliczności związane z przestępstwem lub wykroczeniem oraz powstałą 
w wyniku tego szkodą, aktywnie współpracując nie tylko z organami śledczymi, lecz również 
z instytucją zamawiającą, jest zgodny z postanowieniami art. 80 dyrektywy 2014/25 
w związku z art. 57 ust. 6 akapit drugi dyrektywy 2014/24 ?

2. W przypadku odpowiedzi przeczącej na pytanie pierwsze: czy art. 57 ust. 6 akapit drugi 
dyrektywy 2014/24 należy w związku z tym interpretować w ten sposób, że dany podmiot 
gospodarczy dla uznania skuteczności podjętych przez niego środków naprawczych jest 
zobowiązany wobec instytucji zamawiającej do udzielenia wyjaśnień na temat stanu rzeczy 
w takim zakresie, aby instytucja ta mogła sama ocenić, czy podjęte środki (techniczne, 
organizacyjne i kadrowe, a także rekompensata szkody) są odpowiednie i wystarczające?

3. Dla dobrowolnych podstaw wykluczenia, które uregulowano w art. 57 ust. 4 dyrektywy 
2014/24, maksymalny okres lub termin dla wykluczenia wynosi zgodnie z art. 57 ust. 7 
dyrektywy 2014/24 trzy lata, licząc od odnośnego zdarzenia. Czy jako „odnośne zdarzenie” 
należy rozumieć zaistnienie wymienionych w art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24 podstaw 
wykluczenia, czy też chodzi tu o moment, od którego instytucja zamawiająca dysponuje 
pewną i potwierdzoną wiedzą o wystąpieniu podstawy wykluczenia?

4. Czy zgodnie z powyższym w przypadku spełnienia przesłanki wykluczającej wynikającej 
z art. 57 ust. 4 lit. d) dyrektywy 2014/24 poprzez udział wykonawcy w kartelu odnośnym 
zdarzeniem w rozumieniu art. 57 ust. 7 dyrektywy 2014/24 jest zaprzestanie udziału 
w kartelu, czy też uzyskanie przez instytucję zamawiającą pewnej i potwierdzonej wiedzy 
o jego udziale w kartelu?”
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Trybunał w następujący sposób odpowiedział na wyżej wymienione pytania:

Odpowiedź na pytania pierwsze i drugie powinna brzmieć: art. 80 dyrektywy 2014/25 w związku 
z art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24 należy interpretować w ten sposób, że nie stoi on na 
przeszkodzie obowiązywaniu przepisu prawa krajowego, który wymaga, aby wykonawca, 
chcąc wykazać swą rzetelność pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia, w pełni 
wyjaśnił fakty i okoliczności związane z popełnionym przestępstwem lub wykroczeniem, 
aktywnie współpracując nie tylko z organem prowadzącym dochodzenie, ale również 
z instytucją zamawiającą, w zakresie właściwym dla jej roli, by dowieść jej przywrócenia swojej 
rzetelności, pod warunkiem że ta współpraca będzie ograniczona do środków ściśle niezbędnych 
do tej oceny.

Odpowiedź na pytania trzecie i czwarte powinna brzmieć: 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), za które właściwy organ nałożył 
sankcję, maksymalny okres wykluczenia oblicza się od daty wydania decyzji tego organu.
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C-395/18 Tim SpA

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 30 stycznia 2020 r.7

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 57 ust. 4 i art. 71 ust. 6 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE i został złożony w ramach sporu pomiędzy 
Tim SpA – Direzione e coordinamento Vivendi SA (zwaną dalej „Tim”) a Consip SpA i Ministero 
dell’Economia e delle Finanze (Ministerstwem gospodarki i Finansów, Włochy) w przedmiocie 
wykluczenia Tim z otwartego postępowania przetargowego wszczętego przez Consip.

Stan faktyczny:

Poprzez ogłoszenie o przetargu opublikowane w dniu 3 sierpnia 2016 r. w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej Consip, centrala zakupów włoskiej administracji publicznej, wszczęła otwarte 
postępowanie przetargowe w celu udzielenia zamówienia na dostawę systemu łączności 
światłowodowej, zwanego „Wavelength Division Multiplexing (WDM)”, służącej wzajemnemu 
połączeniu danych kilku departamentów Ministerstwa Gospodarki i Finansów.

Tim przedstawiła ofertę, w której byli wymienieni trzej podwykonawcy, z których usług zamierzała 
skorzystać w przypadku udzielenia mu zamówienia, omawianego w postępowaniu głównym, 
załączając w stosunku do każdego z nich jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD).

W trakcie postępowania instytucja zamawiająca stwierdziła, że jeden z podwykonawców 
wymienionych przez Tim w ofercie nie spełniał przepisów dotyczących prawa pracy osób 
niepełnosprawnych. Consip wykluczył zatem Tim z postępowania na podstawie art. 80 ust. 5 lit. i) 
kodeksu zamówień publicznych.

Tim złożyła skargę do sądu odsyłającego, powołując się na niesprawiedliwy i nieproporcjonalny 
charakter jego wykluczenia. Zdaniem Tim z dyrektywy 2014/24 wynika, że stwierdzenie istnienia 
podstawy wykluczenia względem jednego z podwykonawców nie może prowadzić do sankcji 
cięższej niż samo zastąpienie tego podwykonawcy. Tim dodaje, że w każdym razie w celu 
wykonania zamówienia omawianego w postępowaniu głównym mogła skorzystać z usług 
dwóch innych podwykonawców, względem których nie stwierdzono istnienia żadnej podstawy 
wykluczenia, a ponieważ posłużenie się podwykonawstwem nie było nieodzowne dla wykonania 
tego zamówienia, Tim spełniała wszystkie konieczne warunki do tego, aby samej wykonać 
odnośne usługi.

7 Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 30 stycznia 2020 r., Tim SpA – Direzione e coordinamento 
Vivendi SA przeciwko Consip SpA, Ministero dell’Economia e delle Finanze, przy udziale: E-VIA 
SpA, ECLI:EU:C:2020:58
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W tych okolicznościach Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (regionalny sąd 
administracyjny dla Lacjum, Włochy) postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do 
Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:

1. Czy art. 57 i art. 71 ust. 6 dyrektywy [2014/24] stoją na przeszkodzie przepisowi krajowemu 
takiemu jak przepis […] art. 80 ust. 5 [kodeksu zamówień publicznych], przewidującemu 
wykluczenie oferenta w przypadku stwierdzenia w toku postępowania przetargowego 
występowania podstawy wykluczenia jednego z trzech podwykonawców wskazanych 
w ofercie, zamiast zobowiązania oferenta do zastąpienia wskazanego podwykonawcy?

2. Ewentualnie, na wypadek gdyby [Trybunał] uznał, że państwo członkowskie ma możliwość 
wykluczenia oferenta, czy zasada proporcjonalności ustanowiona w art. 5 TUE, przywołana 
w motywie 101 dyrektywy [2014/24] i wskazana przez [Trybunał] jako ogólna zasada 
prawa Unii, stoi na przeszkodzie przepisowi krajowemu takiemu jak przepis […] art. 80 ust. 
5 [kodeksu zamówień publicznych], przewidującemu w każdym przypadku stwierdzenia 
w toku postępowania przetargowego występowania podstawy wykluczenia dotyczącej 
wskazanego podwykonawcy wykluczenie wykonawcy będącego oferentem, nawet jeśli są inni 
niewykluczeni podwykonawcy spełniający wymagania niezbędne do wykonania usług, które 
mają zostać zlecone podwykonawcom, lub w przypadku gdy wykonawca będący oferentem 
oświadczy, że rezygnuje z podwykonawstwa, gdyż sam spełnia warunki dla wykonania 
usług?”.

Trybunał w następujący sposób odpowiedział na wyżej wymienione pytania:

Na postawione pytania trzeba odpowiedzieć, że art. 57 ust. 4 lit. a) dyrektywy 2014/24 nie 
sprzeciwia się przepisom krajowym, na podstawie których instytucja zamawiająca ma prawo, 
a nawet obowiązek wykluczyć wykonawcę, który złożył ofertę w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, w przypadku, gdy w odniesieniu do któregoś z podwykonawców wymienionych 
w ofercie tego wykonawcy zostanie stwierdzona podstawa wykluczenia przewidziana 
w tym przepisie. Z kolei przepis ten w związku z art. 57 ust. 6 tej dyrektywy oraz zasada 
proporcjonalności sprzeciwiają się uregulowaniu krajowemu przewidującemu automatyczny 
charakter takiego wykluczenia.
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C-387/19 RTS Infra

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 14 stycznia 2021 r.8

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 57 ust. 4, 6 i 7 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE. 

Wniosek ten został złożony w ramach sporu pomiędzy RTS infra BVBA i Aannemingsbedrijf 
Norré-Behaegel BVBA a Vlaams Gewest (regionem Flandria, Belgia) w przedmiocie decyzji tego 
ostatniego o wykluczeniu wspomnianych dwóch spółek z udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego.

Stan faktyczny:

Ogłoszeniem o zamówieniu opublikowanym w dniu 11 maja 2016 r. w Bulletin der 
Aanbestedingen (biuletynie zamówień publicznych) oraz w dniu 13 maja 2016 r. w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej afdeling Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen (wydział dróg i ruchu 
drogowego Flandrii Wschodniej, Belgia) Agentschap Wegen en Verkeer van het Vlaamse Gewest 
(agencji dróg i ruchu drogowego regionu Flandria, Belgia) wszczął postępowanie o udzielenie 
zamówienia publicznego na roboty budowlane, którego przedmiotem była modernizacja 
węzła Nieuwe Steeweg (N60) oraz dróg dojazdowych i wyjazdowych drogi E17 w De Pinte. 
W ogłoszeniu o zamówieniu przypomniano w szczególności podstawy wykluczenia, o których 
mowa w art. 61 ust. 1 i 2 dekretu królewskiego z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie udzielania 
zamówień publicznych w sektorach klasycznych, w brzmieniu mającym zastosowanie do sporu 
w postępowaniu głównym, wśród których znajdowały się „poważne wykroczenia zawodowe”.

W następstwie złożenia sześciu ofert, w tym ofert skarżących w postępowaniu głównym, 
decyzją z dnia 13 października 2016 r. Vlaams Gewest (region Flandria) wykluczył skarżące 
w postępowaniu głównym z udziału w przetargu i udzielił zamówienia przedsiębiorstwu, które 
złożyło prawidłową najniższą ofertę.

Vlaams Gewest (region Flandria) uzasadnił wykluczenie skarżących w postępowaniu głównym 
faktem, że w ramach realizacji wcześniejszych zamówień udzielonych przez tę samą instytucję 
zamawiającą co w sprawie w postępowaniu głównym popełniły one „poważne wykroczenia 
zawodowe”, które w większości były przedmiotem sankcji i dotyczyły istotnych aspektów 
wykonania zamówienia, w odniesieniu, do którego złożyły one obecnie oferty. W tym kontekście 
Vlaams Gewest (region Flandria) uznał, że poważne i powtarzające się uchybienia umowne 
skarżących w postępowaniu głównym budzą wątpliwości i niepewności co do ich zdolności do 
zapewnienia prawidłowego wykonania nowego zamówienia.

8 Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 14 stycznia 2021 r., RTS infra BVBA, 
Aannemingsbedrijf Norré-Behaegel BVBA przeciwko Vlaams Gewest, ECLI:EU:C:2021:13.
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W tych okolicznościach Raad van State (rada stanu, Belgia) postanowiła zawiesić postępowanie 
i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:

1. Czy art. 57 ust. 4 lit. c) i lit. g) w związku z art. 57 ust. 6 i 7 dyrektywy […] [2014/24] należy 
interpretować w ten sposób, że sprzeciwia się on takiemu stosowaniu, zgodnie z którym 
wykonawca jest zobowiązany do przedstawiania z własnej inicjatywy dowodów podjęcia 
środków w celu wykazania swojej rzetelności?

2. W razie udzielenia odpowiedzi twierdzącej: czy poddany takiej wykładni art. 57 ust. 4 lit. c) 
i g) w związku z art. 57 ust. 6 i 7 dyrektywy [2014/24] ma bezpośrednią skuteczność?”.

Trybunał w następujący sposób odpowiedział na wyżej wymienione pytania:

Art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24 należy interpretować w ten sposób, że stoi on na 
przeszkodzie praktyce państwa członkowskiego, zgodnie z którą wykonawca jest 
zobowiązany do przedstawienia w chwili składania wniosku o dopuszczenie do udziału 
lub oferty z własnej inicjatywy dowodu podjęcia środków naprawczych w celu wykazania 
swojej rzetelności pomimo istnienia względem niego fakultatywnej podstawy wykluczenia, 
o której mowa w art. 57 ust. 4 tej dyrektywy, w sytuacji gdy obowiązek taki nie wynika ani 
z mających zastosowanie przepisów krajowych, ani z dokumentacji zamówienia. Natomiast art. 
57 ust. 6 wspomnianej dyrektywy nie stoi na przeszkodzie takiemu obowiązkowi, jeżeli został on 
przewidziany w sposób jasny, precyzyjny i jednoznaczny w mających zastosowanie przepisach 
krajowych oraz gdy o jego istnieniu dany wykonawca został powiadomiony za pomocą 
dokumentacji zamówienia. Ponadto art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24 należy interpretować 
w ten sposób, iż jest on bezpośrednio skuteczny.
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SELF – CLEANING NA GRUNCIE PRAWA KRAJOWEGO 
– USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
I ORZECZNICTWO KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ
Na gruncie obecnie obowiązującej ustawy (od dnia 1 stycznia 2021 r.) Prawo zamówień 
publicznych kwestie „samooczyszczenia” reguluje art. 110 ust. 29, zgodnie z którym:

Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust.1 pkt 1, 2, 
5 i 6 lub art.109 ust.1pkt2‒10, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące 
przesłanki:

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;

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.

9 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze 
zm.)
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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.

Obecne brzmienie przepisów stanowi  zmianę wobec uregulowań art. 24 ust. 8 ustawy Pzp,  
obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2021 r. tj. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na 
podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5, może przedstawić dowody na to, że podjęte 
przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić 
naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie 
pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu 
faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, 
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub 
przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy.

Instytucja samooczyszczania została ukształtowana więc na gruncie nowego, obecnie 
obowiązującego Prawa zamówień publicznych bardziej rygorystycznie, wymaga bowiem od 
wykonawców łącznego spełnienia każdej z powyższych przesłanek. W tym zakresie jednakże 
przepis, w ocenie autora, nie może funkcjonować w oderwaniu od zasad zdrowego rozsądku 
i logiki, co oznacza że nie w każdym przypadku konieczne jest wykazanie spełnienia wszystkich 
przesłanek, ale jedynie tych, które odnoszą się do danego stanu faktycznego – dokonania 
samooczyszczenia w odniesieniu do danej przesłanki wykluczenia10.

Celem sprawdzenia, jak instytucja samooczyszczenia interpretowana była przez Krajową Izbę 
Odwoławczą, warto zapoznać się z przykładowymi wyrokami w niniejszym zakresie (na gruncie 
uprzednio obowiązującej ustawy Pzp, jednakże zachowujące wartość interpretacyjną dla 
zrozumienia nowych regulacji w ustawie Pzp).

Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej sygn. KIO 139/17 z dnia 3 lutego 2017 r.11: 

„Zamawiający słusznie uznał, że Konsorcjum nie wykazało, że w ramach tzw. samooczyszczenia 
podjęło wystarczające działania dla przywrócenia statusu rzetelnego wykonawcy. W pierwszej 
kolejności należy zauważyć, że warunkiem sine qua non takiej procedury jest uznanie 

10  Per analogiam: „Prawo zamówień publicznych”, Komentarz pod red. H. Nowaka i M. Winiarza, 
Urząd Zamówień Publicznych 2021, s. 414: „Jednocześnie szczegółowa analiza katalogu 
tych działań wskazuje, że powinny być one dostosowane do konkretnego naruszenia. Jeżeli 
przykładowo z nieprawidłowego postępowania wykonawcy nie wynikła żadna szkoda, 
działania nie będą obejmowały naprawienia szkody zgodnie z art. 110 ust. 2 pkt 1 Pzp”.

11 Wyrok KIO z dnia 3 lutego 2017 r. sygn. akt: KIO 139/17, www.uzp.gov.pl (ftp://ftp.uzp.gov.pl/
KIO/Wyroki/2017_0139.pdf).

http://www.uzp.gov.pl
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2017_0139.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2017_0139.pdf
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przez przyznanie przez wykonawcę faktu, że popełnił delikt, którego ma dotyczyć 
samooczyszczenie. Tymczasem Konsorcjum, zarówno w toku postępowania prowadzonego 
przez Zamawiającego, jak i przed Izbą, konsekwentnie kwestionował, że znalazło się w sytuacji, 
o której mowa w hipotezie art. 24 ust. 5 pkt 4 Pzp. Już z tego powodu oświadczenia podjętych 
działaniach dla przywrócenia rzetelności należy uznać za niewiarygodne”.

Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej sygn. KIO 444/18 z dnia 27 marca 2018 r.12:

Wszystkie środki podjęte przez wykonawcę w toku „self-cleaningu” jakie badane są przez 
zamawiającego przed wykluczeniem z postępowania nakierowane być muszą na naprawienie 
błędów, jakie w przekonaniu zamawiającego wykonawca popełnił w przeszłości, a nie błędów 
jakie wykonawca popełnił w swoim własnym przekonaniu, które to przekonanie (naturalnie 
często bardzo subiektywne) stoi w sprzeczności chociażby z odpowiednio udowodnioną treścią 
informacji o wykluczeniu z postępowania. Jeżeli więc nawet wykonawca wykaże, że powziął 
szereg środków czy to technicznych, organizacyjnych lub kadrowych, które nie eliminują 
naruszeń stwierdzonych przez zamawiającego na których oparł się wykluczając wykonawcę, 
nie sposób mówić o skutecznej procedurze „samooczyszczenia”, gdyż są one nieodpowiednie 
do zapobiegania dalszemu, nieprawidłowemu postepowaniu wykonawcy, jakie stanowi 
podstawę wykluczenia. 

Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 4 sierpnia 2020 r. sygn. KIO 1573/20 
z dnia 4 sierpnia 2020 r.13 

 „Jednym z możliwych środków pozwalających stwierdzić, że wykonawca podjął działania 
zaradcze w zakresie self-cleaningu, jest dobrowolna zapłata odszkodowania zamawiającemu. 

12 Wyrok KIO z dnia 27 marca 2018 r. sygn. akt: KIO 444/18, www.uzp.gov.pl
13 Wyrok KIO z dnia 4 sierpnia 2020 r. sygn. akt: KIO 1573/20, www.uzp.gov.pl

http://www.uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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SELF-CLEANING W INNYCH PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH 
UNII EUROPEJSKIEJ
Węgry

Podstawy prawne w krajowym systemie zamówień publicznych

Procedura self-clenanig została wdrożona do krajowego porządku prawnego w sekcji 64 ustawy 
CXLIII z 2015 r. o zamówieniach publicznych.

Przykłady z orzecznictwa, dotyczące tematu „samooczyszczenia”14 

1. Postanowienie Sądu Okręgowego w Budapeszcie (9.Kpk.720.052/2018/4)

Głównym celem wyjaśnienia (w kompleksowy sposób) faktów i okoliczności poprzez aktywną 
współpracę z kompetentnymi władzami jest zapewnienie, że firma uznała i potępiła własne 
naruszenia oraz aktywnie przyczyniła się do naprawy sytuacji i do przywrócenia naruszonych 
praw podmiotowych. 

2. Decyzja PPA (KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ - Public Procurement Authority) z dnia 28 
września 2016 r.  (Decyzja nr 1-04655/02/2016):

Urząd (PPA) w trakcie osądu bierze pod uwagę fakt współpracy ze strony firmy (wykonawcy), 
czy firma natychmiast zakończyła niedozwolone działania i nie kwestionowała swojego udziału 
w wyżej wymienionych działaniach. 

3. Decyzja PPA (Public Procurement Authority) z dnia 13 lipca 2016 r.:

Urząd (PPA) bierze również pod uwagę w trakcie oceny sytuacji, czy wykonawca rozpoczął 
niezbędne działania przed wydaniem ostatecznej decyzji przez PPA. Aktywną współpracę 
potwierdziłoby przekazanie danych (do PPA), co do których nie istnieje prawny obowiązek ich 
przekazania. 

14 Ibidem, s.30.
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Włochy

Podstawy prawne w krajowym systemie zamówień publicznych

Środki „self – cleaning” zostały określone we włoskim kodeksie zamówień publicznych” (art. 80 
ustęp 7-9)15.

Szczegóły w powyższym zakresie odnajdujemy także w wytycznych wydanych przez ANAC16 
(l’Autorità nazionale anticorruzione – organ odpowiedzialny m.in. za działania antykorupcyjne 
w Republice Włoskiej). tj. tzw. „Linne guida n. 6”.

Zgodnie z wyżej wymienionymi wytycznymi wykonawca celem niepodlegania wykluczeniu 
z postępowania może - mogą zostać uznane przez instytucję zamawiającą za odpowiednie:

1. przyjęcie środków, mających na celu zapewnienie odpowiednich zdolności zawodowych 
pracowników, również poprzez zapewnienie określonych działań szkoleniowych;

2. podejmowanie działań mających na celu poprawę jakości usług poprzez działania 
o charakterze organizacyjnym, strukturalnym;

3. zmiany w organach spółek;

4. przyjęcie i skuteczne wdrożenie odpowiednich modeli organizacji i zarządzania i powierzenie 
jednostce (obdarzonej m.in. autonomią w zakresie kontroli) zadania nadzoru nad 
funkcjonowaniem i przestrzeganiem ww. modeli, w tym zapewnienie ich aktualizacji;

5. wskazanie, że czyn (skutkujący wykluczeniem) został popełniony w wyłącznym interesie 
sprawcy lub przez oszukańcze omijanie zasad funkcjonowania organizacji (modelu 
zarządzania) albo że nie miał miejsca niewystarczający nadzór ze strony jednostki 
kontrolującej. 

15 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Gazzetta Ufficiale della Republica Italiana, GU Serie 
Generale n.91 del 19-04-2016 - Suppl. Ordinario n. 10).

16 Linee Guida ANAC n. 6.pdf (appaltiamo.eu), pkt. 7.3 str. 10.
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Przykłady z orzecznictwa, dotyczące tematu „samooczyszczenia”

1. Wyrok Sądu Administracyjnego w Mediolanie n. 811/202017 (TAR Lombardia – Milano)18

 - Instytucja Zamawiająca musi sprawdzić, czy wykonawca znajduje się w tej samej sytuacji 
organizacyjnej, w jakiej miało miejsce zaistniałe poważne wykroczenie zawodowe oraz czy 
i w jakim stopniu ta sytuacja uległa zmianie.

- Środki podjęte w celu samooczyszczenia nie działają wstecz.

2. Cons.Stato n. 598/201919 (Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta)20

W praktyce istotnym jest, aby: 

- osoby, sprawujące najważniejsze funkcje w firmie, zostały usunięte ze sprawowanych stanowisk 
w terminie składanych ofert;

- wpływ, potencjalnie wywierany przez osoby skazane za przestępstwa korupcyjne, został 
zatrzymany.

17 Dentons, „Guide to Self- Cleaning in European Public Procurement Procedures 2021”, Self 
Cleaning Procedures in Hungary, s.30.

18 Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), opublikowany 
14.05.2020 r. (N. 00811/2020 REG.PROV. COLL. N. 01650/2019 REG.RIC.), wyrok w jęz. 
włoskim dostępny na: giustizia-amministrativa.it.

19 Dentons, Guide to self-cleaning in European Public Procurement Procedure, Self – Cleaning 
Procedure in Italy, s.34.

20  Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta, N. 00598/2019REG.PROV.COLL. 
N. 06360/2018 REG.RIC., wyrok w jęz. włoskim dostępny na: giustizia-amministrativa.it.

http://giustizia-amministrativa.it.
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JAKIE DZIAŁANIA MOŻE PODJĄĆ WYKONAWCA CELEM 
WYKAZANIA SAMOOCZYSZCZENIA?
Działania, mające na celu dokonanie samooczyszczenia można podzielić na kilka grup.

Wyjaśnienie istotnych faktów i okoliczności

 ̵ zlecenie audytu zewnętrznego, przeprowadzonego przez biegłego rewidenta lub inne 
niezależne osoby (ekspertów z danej dziedziny/środowiska akademickie);

 ̵ wykonawca samodzielnie, z własnej inicjatywy współpracuje z właściwymi organami oraz 
zamawiającym;

 ̵ aktywna współpraca z organami śledczymi, z instytucjami, takimi jak: Centralne Biuro 
Antykorupcyjne, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Najwyższa Izba Kontroli, 
Państwowa Inspekcja Pracy, Inspekcja Ochrony Środowiska, Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów21.

21  „Prawo zamówień publicznych”, Komentarz pod red. H. Nowaka i M. Winiarza, Urząd 
Zamówień Publicznych 2021, s. 416.
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Naprawa wyrządzonych szkód

 ̵ przyjęcie w regułach działania wykonawcy wewnętrznych zasad odpowiedzialności 
i odszkodowań;

 ̵ uznanie długu w drodze umowy zawartej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, 

 ̵ w której strony ustalają, że istnieje pomiędzy nimi dług o określonej wysokości i terminie 
płatności np. poprzez zawarcie ugody;

 ̵ dostarczenie dowodu, że wykonawca zrekompensował wszelkie szkody spowodowane 
popełnionym przestępstwem lub wykroczeniem lub zobowiązał się do ich rekompensaty.22

Za wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. KIO 758/1523) 
stwierdzić należy, że sama zapłata kar umownych nie stanowi 
wystarczającej podstawy do skutecznego „samooczyszczenia”.

Jak podniesiono w powyższym wyroku: Sama kara umowna, stanowiąc swoistą, 
zryczałtowaną formę naprawienia szkody nie wymaga stwierdzenia i ustalenia 
wysokości szkody, jest więc od niej o tyle niezależna. Konsekwencją tego jest, że dopiero 
jednoznacznie, w sposób odpowiednio stabilny ustalona między stronami szkoda 
[przykładowo uznane roszczenie, porozumienie co do jej szkody, bezsporny fakt wystąpienia 
i wysokości szkody] powinna - w celu zwolnienia się z sankcji wykluczenia - pociągać za 
sobą obowiązek jej naprawienia lub zobowiązania się do jej naprawienia.

22 Ibidem, s. 415.
23 Wyrok KIO z dnia 1 czerwca 2015 r. sygn. akt: KIO 758/15, www.uzp.gov.pl

http://www.uzp.gov.pl
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Środki kadrowe

 ̵ rozwiązanie stosunku pracy, co do kadry kierowniczej oraz/lub pracowników, 
a w przypadku winy o mniejszej skali np. nagana/upomnienie, pozbawienie premii (wg 
wewnętrznych reguł miejsca pracy oraz zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy) np. zmiana 
dyrektora zarządzającego spółka, jeśli poprzedni dyrektor miał kryminalną przeszłość;

 ̵ w przypadku akcjonariuszy należy zapewnić, aby osoby te nie miały możliwości 
wywierania jakiegokolwiek bieżącego wpływu na zarządzanie spółką;

 ̵ zatrudnienie nowych specjalistów dedykowanych do prac w zespole wykonawcy, 
odpowiedzialnym za prawidłową realizację projektów analogicznych do rozwiązanej 
umowy;

 ̵ szczególną uwagę należy zwrócić na specjalistów (własnych lub outsourcing) 
dedykowanych tłumaczeniom technicznym, co przekłada się na proces składania ofert 
i realizację umów w zagranicznym środowisku (kontrakty dla instytucji zamawiających 
z innych państw);

 ̵ wzmocnienie system nadzoru nad pracownikami szeregowymi, który powiązany zostanie 
z systemem motywacyjnym, adresowanym w szerokim zakresie do osób sprawujących 
nadzór nad pracownikami szeregowymi.
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Środki strukturalne i organizacyjne

 ̵ wdrażanie tzw. systemów zarządzania zgodnością (compliance programs) oraz systemu 
whistleblowing, w tym ustanowienie kodeksów etyki  i postępowania oraz  stworzenie 
struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, 
wewnętrznych regulacji lub standardów;

 ̵ wewnętrzne szkolenia dla pracowników, prowadzone przez ekspertów z danej dziedziny, 
z zakresu prawa karnego i z zamówień publicznych, w tym w szczególności w zakresie 
zmów przetargowych, a także sformułowanie wiążących wytycznych firmy w zakresie 
zapobiegania nadużyciom, przewidujących również sankcje w przypadku naruszenia;

 ̵ wdrażane polityki antykorupcyjnej oraz szkolenia w tym zakresie;

 ̵ zerwanie wszelkich więzi z osobami lub organizacjami uczestniczącymi w nielegalnym 
postępowaniu;

 ̵ reorganizacja personelu poprzez jego rotację lub stosowanie zasady „dwóch par oczu”;

 ̵ wdrożenie systemu zarządzania jakością (np. zgodnego z normą ISO 9001) oraz systemu 
zarządzania środowiskowego (np. rejestracja w EMAS)24.

 ̵ zwiększenie (zakup wysoko wyspecjalizowanego sprzętu, celem wykorzystania przy 
realizacji kolejnych kontraktów) albo reorganizacja zaplecza organizacyjno-technicznego.

Należy pamiętać, że środki zapobiegawcze, które musi podjąć 
wykonawca, powinny mieścić się w ekonomicznie uzasadnionych 
ramach, wdrożenie wszystkich elementów nie zawsze będzie 
konieczne, ale w zależności od wagi przestępstwa i możliwości 
ekonomicznych przedsiębiorstwa wystarczające mogą być inne 
rodzaje środków indywidualnych25.

Należy uznać za niewystarczające powoływanie się na referencje 
uzyskane w związku z realizacją zamówienia w tym samym okresie, 
w którym wykonywano rozwiązaną umowę (KIO 353/16)26.

24  „Prawo zamówień publicznych”, Komentarz pod red. H. Nowaka i M. Winiarza, Urząd 
Zamówień Publicznych 2021, s. 418.

25 Beatriz Gómez Fariñas, „Las medidas de self-cleaning: un análisis desde la perspectiva del 
principio de proporcionalidad” http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1508673

26 Wyrok KIO dnia 23 marca 2016 r. sygn. akt: KIO 353/16, www.uzp.gov.pl

http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1508673
http://www.uzp.gov.pl
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Wykonawcy poprzez instytucję self-cleaning mogą odzyskać utraconą wiarygodność 
i ponownie ubiegać się o zamówienie/a publiczne. Zastosowanie skutecznego mechanizmu 
w tej materii niewątpliwie byłoby prostsze i mniej obciążone ryzykiem czasochłonnych procedur 
odwoławczych. W tym celu powinny istnieć w krajowym systemie prawnym jasne kryteria oceny, 
jakimi powinny kierować się instytucje zamawiające podejmując decyzje o wykluczeniu lub 
brak wykluczenia. Brak tych wytycznych skłania ku zapoznaniu się z modelami funkcjonowania 
innych państw członkowskich UE oraz z orzecznictwem na gruncie krajowym i unijnym, a które 
to elementy zostały zawarte w niniejszym artykule, celem wsparcia naszych Beneficjentów 
w procesie oceny wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Pomimo, że w innych państwach członkowskich istnieją wytyczne dot. instytucji self-clenaning, 
warto zastanowić się, czy nie lepszym rozwiązaniem byłoby wyznaczenie niezależnego ciała,  
np. w polskim systemie Urzędu Zamówień Publicznych które  ten oceniałoby adekwatność  
zastosowanych mechanizmów  „samooczyszczenia” do stanu faktycznego. 

Takie  rozwiązanie mogłoby zagwarantować bezstronność działania, jak i spójność 
podejmowanych decyzji w zmieniającym się otroczeniu prawnym i wobec rozbieżnych orzeczeń 
i interpretacji. 

Autor:

Przemysław Ostrowski,

Ekspert, Departament Kontroli Audytu
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FAKTY CUPT

Zaawansowanie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020   

i Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 - 2020 w CUPT

(stan na dzień 30.09.2021 r.)

Podpisane Umowy w podziale na branże (szt.)

33
umowy

INTERMODALNE 
POIiŚ

58
umów

MIEJSKIE 
POIiŚ

31
umów

MORSKIE 
I ŚRÓDLĄDOWE 

POIiŚ

9
umów

KOLEJOWE 
POPW

75
umów

KOLEJOWE 
POIiŚ

122
DROGOWE, BRD  

I LOTNICZE 
POIiŚ

umowy

Łącznie zawarto

328 umów
o dofinansowanie 

na łączną kwotę środków UE
POIiŚ POPW

77,2 mld PLN 1,68 mld PLN

DBF_intermodalne
DBF_drogowe, BRD i lotnicze
DBF_kolejowe
DBF_kolejowe popw
DBF_miejskie
DBF_morskie i śródlądowe
DBF_poiis
DBF_popw
DBF_umowy
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Wykorzystanie dostępnych środków UE (%)

POIiŚ

Dostępne 
środki UE

87 mld PLN

6
5

89

%

%

%

POZOSTAŁE ŚRODKI DO 
WYKORZYSTANIA

WNIOSKI 
W OCENIE

PODPISANE 
UMOWY

ZATWIERDZONE 
PŁATNOŚCI

W TYM 64%

POPW

Dostępne 
środki UE

1,71 mld PLN 1,6
98,4

%

%

POZOSTAŁE ŚRODKI DO 
WYKORZYSTANIA

PODPISANE 
UMOWY

ZATWIERDZONE 
PŁATNOŚCI

W TYM 80,6 %

DBF_dostępne środki UE (mld PLN)
DBF_pozostałe środki do wykorzystania (%)
DBF_podpisane umowy (%)
DBF_w tym zatwierdzone płatności
DBF_Dostępne środki UE
DBF_Pozostałe środki do wykorzystania
DBF_Wnioski w ocenie
DBF_Podpisane Umowy (UoD)
DBF_Zatwierdzone płatności
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Zatwierdzone płatności w poszczególnych branżach (%)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

POIiŚ

DROGOWE, BRD I LOTNICZE
74,6%

3,3%
13,2%
14,2%

17,1%
11,0%
10,8%

5,0%

52,5%
MIEJSKIE

0,0%
0,0%

5,5%
9,1%

14,0%
16,2%

7,7%

KOLEJOWE
44,6%

0,0%
3,7%

5,8%
7,2%

11,3%
11,9%

4,7%

MORSKIE, ŚRÓDLĄDOWE
50,2%

0,0%
0,1%
0,7%

2,6%
9,9%

21,4%
15,5%

INTERMODALNE
46,1%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

7,6%
17,7%

20,8%

POPW

KOLEJOWE
80,6%

0,0%
0,0%

2,4%

27,6%
25,9%

18,9%
5,8%

DBF_2015 drogowe, BRD i lotnicze
DBF_2015 miejskie
DBF_2015 kolejowe
DBF_2015 morskie i śródlądowe
DBF_2015 intermodalne
DBF_2015 kolejowe POPW
DBF_2016 drogowe, BRD i lotnicze
DBF_2016 miejskie
DBF_2016 kolejowe
DBF_2016 morskie i śródlądowe
DBF_2016 intermodalne
DBF_2016 kolejowe POPW
DBF_2017 drogowe, BRD i lotnicze
DBF_2017 miejskie
DBF_2017 kolejowe
DBF_2017 morskie i śródlądowe
DBF_2017 intermodalne
DBF_2017 kolejowe POPW
DBF_2019 drogowe, BRD i lotnicze
DBF_2019 miejskie
DBF_2019 kolejowe
DBF_2019 morskie i śródlądowe
DBF_2019 intermodalne
DBF_2019 kolejowe POPW
DBF_2018 drogowe, BRD i lotnicze
DBF_2018 miejskie
DBF_2018 kolejowe
DBF_2018 morskie i śródlądowe
DBF_2018 intermodalne
DBF_2018 kolejowe POPW
DBF_2020 drogowe, BRD i lotnicze
DBF_2021 drogowe, BRD i lotnicze
DBF_2020 miejskie
DBF_2021 miejskie
DBF_2020 kolejowe
DBF_2021 kolejowe
DBF_2020 morskie i śródlądowe
DBF_2021 morskie i śródlądowe
DBF_2020 intermodalne
DBF_2021 intermodalne
DBF_2020 kolejowe POPW
DBF_2021 kolejowe POPW
DBF_drogowe, BRD i lotnicze1
DBF_miejskie1
DBF_kolejowe1
DBF_morskie i śródlądowe1
DBF_intermodalne1
DBF_kolejowe POPW, w tym
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Zatwierdzone płatności globalnie - środki UE (mld PLN i %)

POIiŚ

Łącznie
54,2 MLD PLN

2015

1,6
mld PLN

2%

2016

7,2
mld PLN

10%

2017

8,7
mld PLN

20%

2018

10,9
mld PLN

33%

2019

9,8
mld PLN

44%

2020

10,8
mld PLN

57%

2021

5,2
mld PLN

63%

POPW

Łącznie

1,37 MLD PLN

2017

0,04
mld PLN

2,4%

2018

0,44
mld PLN

28,3%

2019

0,47
mld PLN

55,9%

2020

0,32
mld PLN

74,8%

0,10
mld PLN

80,6%

2021

DBF_2015 Zatwierdzone płatności
DBF_2015 % wykorzystania środków UE
DBF_2016 Zatwierdzone płatności
DBF_2016 % wykorzystania środków UE
DBF_2017 Zatwierdzone płatności
DBF_2017 % wykorzystania środków UE
DBF_2017 Zatwierdzone płatności1
DBF_2017 % wykorzystania środków UE1
DBF_2018 Zatwierdzone płatności
DBF_2018 % wykorzystania środków UE
DBF_2018 Zatwierdzone płatności1
DBF_2018 % wykorzystania środków UE1
DBF_2019 Zatwierdzone płatności
DBF_2019 % wykorzystania środków UE
DBF_2019 Zatwierdzone płatności1
DBF_2019 % wykorzystania środków UE1
DBF_2021 Zatwierdzone płatności
DBF_2021 % wykorzystania środków UE
DBF_2020 Zatwierdzone płatności
DBF_2020 % wykorzystania środków UE
DBF_2021 Zatwierdzone płatności1
DBF_2021 % wykorzystania środków UE1
DBF_2020 Zatwierdzone płatności1
DBF_2020 % wykorzystania środków UE1
DBF_Zatwierdzone płatności globalnie
DBF_POPW Zatwierdzone płatności globalnie
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86+8+6+D 96+4+D

100+0+0+D
100+0+0+D

97+3+D

Wykorzystanie środków UE 
Umowy i Wnioski w podziale na branże (%)

Podpisane umowy Wnioski w ocenie Pozostało do wykorzystania

POIiŚ

DROGOWE, BRD I LOTNICZE

94%87%

7%
6%

MIEJSKIE

96%96%

4%

88+3+9+D
KOLEJOWE

91%88%

3%
9%

MORSKIE, ŚRÓDLĄDOWE

100%100%

INTERMODALNE

100%100%

POPW

KOLEJOWE

98,4%98,4%

1,6%

DBF_Podpisane Umowy - kolejowe - do wykresu
DBF_- do wykresu
DBF_Pozostało do wykorzystania - kolejowe - do wykresu
DBF_Podpisane Umowy - drogowe, BRD i lotnicze - do wykresu
DBF_Wnioski w ocenie - drogowe, BRD i lotnicze - do wykresu
DBF_Pozostało do wykorzystania - drogowe, BRD i lotnicze - do wykresu
DBF_Podpisane Umowy - miejskie - do wykresu
DBF_Pozostało do wykorzystania - miejskie - do wykresu
DBF_Podpisane Umowy - intermodalne - do wykresu
DBF_Wnioski w ocenie - intermodalne - do wykresu
DBF_Pozostało do wykorzystania - intermodalne - do wykresu
DBF_Podpisane Umowy - intermodalne - do wykresu
DBF_Wnioski w ocenie - intermodalne - do wykresu
DBF_Pozostało do wykorzystania - intermodalne - do wykresu
DBF_Podpisane Umowy - Kolejowe POPW - do wykresu
DBF_Pozostało do wykorzystania - Kolejowe POPW - do wykresu
DBF_Umowy i Wnioski (łącznie) - drogowe, BRD i lotnicze
DBF_Umowy i Wnioski (łącznie) - miejskie
DBF_Umowy i Wnioski (łącznie) - kolejowe
DBF_Umowy i Wnioski (łącznie) - morskie i śródlądowe
DBF_Umowy i Wnioski (łącznie) - intermodalne
DBF_Umowy i Wnioski (łącznie) - Kolejowe POPW
DBF_Podpisane Umowy - drogowe, BRD i lotnicze
DBF_Podpisane Umowy - miejskie
DBF_Podpisane Umowy - kolejowe
DBF_Wnioski w ocenie - kolejowe
DBF_Podpisane Umowy - morskie i śródlądowe
DBF_Podpisane Umowy - Kolejowe POPW
DBF_Podpisane Umowy - intermodalne
DBF_Wnioski w ocenie - drogowe, BRD i lotnicze
DBF_Pozostało do wykorzystania - drogowe, BRD i lotnicze
DBF_Pozostało do wykorzystania - miejskie
DBF_Pozostało do wykorzystania - kolejowe
DBF_Pozostało do wykorzystania - Kolejowe POPW
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22+78+T

11+89+T86+14+T

40+60+T

Zaawansowanie Instrumentu „Łącząc Europę” – CEF w CUPT
(stan na dzień 30.09.2021 r.)

Podpisane GA w podziale na branże (szt.)*

5
2 GA 
KOPERTA 
NARODOWA

DROGOWE 
I MIEJSKIE

3 GA 
PULA 

OGÓLNA
18

4 GA 
KOPERTA 
NARODOWA

LOTNICZE, MORSKIE, 
RZECZNE I ŚRÓDLĄDOWE

14 GA 
PULA 

OGÓLNA

9
1 GA 
KOPERTA 
NARODOWA

INTERMODALNE 
I PALIWA ALTERNATYWNE

8 GA 
PULA 

OGÓLNA
28

24 GA 
KOPERTA 
NARODOWA

KOLEJOWE

4 GA 
PULA 

OGÓLNA

Łącznie zawarto

(Grant Agreement) 
na łączną kwotę środków UE

60 GA

4,29 mld EUR

* Dane nie obejmują dwóch projektów wyjętych spod nadzoru CUPT

DBF_lotnicze, morskie i rzeczne - koperta narodowa - do wykresu
DBF_lotnicze, morskie i rzeczne - do wykresu
DBF_intermodalne i paliwa alternatywne - koperta narodowa - do wykresu
DBF_intermodalne i paliwa alternatywne - pula ogólna - do wykresu
DBF_kolejowe - koperta narodowa - do wykresu
DBF_kolejowe - pula ogólna - do wykresu
DBF_drogowe i miejskie - koperta narodowa - do wykresu
DBF_drogowe i miejskie - pula ogólna - do wykresu
DBF_drogowe i miejskie - łącznie
DBF_kolejowe- łącznie
DBF_lotnicze, morskie i rzeczne- łącznie
DBF_intermodalne i paliwa alternatywne- łącznie
DBF_drogowe i miejskie - pula ogólna
DBF_kolejowe - pula ogólna
DBF_lotnicze, morskie i rzeczne - pula ogólna
DBF_intermodalne i paliwa alternatywne - pula ogólna
DBF_drogowe i miejskie - koperta narodowa
DBF_kolejowe - koperta narodowa
DBF_lotnicze, morskie i rzeczne - koperta narodowa
DBF_intermodalne i paliwa alternatywne - koperta narodowa
DBF_Liczba zawartych GA
DBF_Dofinansowanie na łączną kwotę środków UE (w mld EUR)
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Zatwierdzone płatności realizowane
za pośrednictwem CUPT (%*)

Łącznie

10,31 MLD PLN

2016

0,24%

2017

4,49%

2018

9,93%

2019

12,16%

2020

17,77%

2021

10,71%

*zmiany w wartościach procentowych w stosunku do poprzednich okresów są konsekwencją 
aktualizacji wysokości środków, na które podpisane zostały GA, a także wartości ostatecznie 
rozliczonych płatności

DBF_Zatwierdzone płatności globalne łącznie - koperta narodowa
DBF_2016
DBF_2017
DBF_2018
DBF_2019
DBF_2020
DBF_2021
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Liczba GA (sztuki) i wykorzystanie środków UE
w podziale na branże (%)*

Koperta narodowa Pula ogólna

40+60++D
DROGOWE I MIEJSKIE

12% 23

LOTNICZE, MORSKIE,  
RZECZNE I ŚRÓDLĄDOWE

22+78++D4%

4

14

79+21++D 12+88++D
KOLEJOWE

83%

INTERMODALNE I PALIWA 
ALTERNATYWNE

1%

4

824

1

* Dane nie obejmują dwóch projektów wyjętych spod nadzoru CUPT

DBF_drogowe i miejskie
DBF_lotnicze, morskie i rzeczne
DBF_kolejowe2
DBF_intermodalne i paliwa alternatywne
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18.11 Cykl O dostępności w CUPT – standard 
transportowy w praktyce: Spotkanie 
19 - Transport a różnorodność

25-26.11 FORUM - EU for smart mobility 

www.cupt.gov.pl

Szanowni Państwo, 

chcielibyśmy poznać Państwa opinie dotyczące funkcjonalności przekazywanych informacji. 

Prosimy o zgłaszanie sugestii, propozycji tematów, które Państwa 
zdaniem warto poruszyć na łamach biuletynu.

redakcja biulet ynu:  Centrum Unijnych Projek tów Transpor towych
Plac Europejsk i  2 ,  00-844 Warszawa

www.cupt .gov.pl

https://www.cupt.gov.pl/
https://www.cupt.gov.pl/
mailto:cupt%40cupt.gov.pl?subject=
https://www.youtube.com/channel/UCTThkAjtgmD8xUuMtj5uhqA?view_as=subscriber
https://twitter.com/CUPT_gov_pl
https://www.linkedin.com/company/cupt/

	Zakładki struktury
	Spotkanie było kontynuacją spotkania TOB 28 stycznia 2020 r. pod hasłem Dokąd zmierza rower?Na początku ubiegłego roku dyskutowaliśmy tym, czy widoczna jest zmiana funkcji rowerów czy za tym idą zmiany funkcjonowaniu miasta. 
	Ruszył nabór wniosków transportowych ramach CEF. Konkurs potrwa do 19 stycznia 2022 roku. Aby przybliżyć zakres warunki konkursu Komisja Europejska (KE) organizuje dni informacyjne (formule on-line)
	20-24 września odbyła się pierwsza wizyta studyjna albańskiej delegacji Polsce ramach współpracy bliźniaczej (twinning).
	Temat multimodalności pojawił się już przy okazji spotkania organizowanego ramach cyklu. Jednak ze względu na szeroki zakres pojęcia, zdecydowaliśmy się poświęcić mu więcej czasu...
	Publiczny terminal promowy Gdyni otwarty dla podróżujących osób towarów Unii Europejskiej po całym świecie. Fundusze Europejskie zainwestowane budowę terminala Porcie Gdynia to jeden kluczowych elementów do efektywnego funkcjonowania system transportowy ramach Unii Europejskiej.
	Centrum Unijnych Projektów Transportowych wraz firmą Wolański sp. o. o. prowadzi formule hybrydowej badanie pn. „Analiza wpływu COVID-19 na transport publiczny miastach”. Badanie realizowane jest okresie wrzesień-grudzień 2021 r.
	5 października na Dworcu Głównym we Wrocławiu Koleje Dolnośląskie uruchomiły pierwszy sześciu zamówionych dofinansowanych POIiŚ pociągów hybrydowych.
	Centrum Unijnych Projektów Transportowych, ramach działań na rzecz wsparcia wnioskodawców beneficjentów przygotowaniu realizacji inwestycji finansowanych funduszy europejskich...
	Zachęcamy serdecznie do zapoznania się najnowszym wydaniem broszury „Zmieniamy Polską Kolej” przygotowanej przez nas we współpracy Ministerstwem Infrastruktury Urzędem Transportu Kolejowego.
	CUPT podpisało PKP PLK S.A. umowę na dofinansowanie projektu kolejowego ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko.
	Inwestycja, której dotyczy projekt poprawi stan techniczny obiektów inżynieryjnych na Dolnym Śląsku Podkarpaciu.
	Na swoich stronach internetowych Komisja Europejska opublikowała dokument, który przedstawia wytyczne zakresie zamknięcia programów operacyjnych.
	19 października br. odbyło się spotkanie z cyklu Transportowego Obserwatorium Badawczego (TOB), gdzie już po raz kolejny pod lupę wzięliśmy Zintegrowany Model Ruchu – tym razem jako narzędzia w planowaniu transportu...
	Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zapowiada konkurs dla samorządów „Bezpieczny pieszy – doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej”. Nabór wniosków przez CUPT ruszy już od nowego roku.
	W tym roku, po raz już szósty jako wystawca, wzięliśmy udział w jednej z największych imprez branży kolejowej w Europie. Tegoroczna edycja Targów TRAKO przyciągnęła do gdańskiej hali Amber Expo 23 tys. odwiedzających i 500 wystawców z 39 krajów. Byli wśród nich usługodawcy, producenci taboru, przedstawiciele organizacji branżowych, administracji publicznej, świata naukowego, a także dziennikarze.
	Tegoroczne Targi obfitowały w wydarzenia: debaty, panele, konferencje prasowe i wystawy. Przyglądano się kolejom w szerokim spektrum ich funkcjonowania: od infrastruktury, przez producentów, na przewoźnikach kończąc. Dużo było o innowacjach, ekologii i cyfryzacji, ale także o bezpieczeństwie na kolei. Jeden z naszych beneficjentów, Urząd Transportu Kolejowego zaprezentował słownik żargonu kolejowego i zadbał o ofertę dla najmłodszych. Ostatni dzień Targów był dniem Edukacji i Kariery. 
	Na torach wystawienniczych dumnie prezentowały się najnowsze propozycje producentów taboru szynowego. Niektóre z nich, np. lokomotywa wodorowa bydgoskiej Pesy, ujrzały światło dzienne po raz pierwszy. Oprócz Pesy, nowoczesne maszyny pokazali inni polscy producenci: Newag i Fabryka Pojazdów Szynowych Cegielski. Siemens zaprezentował znaną już polskim przewoźnikom wielosystemową lokomotywę Vectron. 
	Lokomotywa wodorowa PESA zrobiła prawdziwą furorę. Lokomotywa manewrowa SM42 6Dn ma 4 osie i napędzana jest czterema silnikami o mocy 180 kW każdy. Za wytwarzanie energii odpowiedzialne są dwa ogniwa
	Spółka Lotos Kolej zaprezentowała na targach Trako 2021 swój nowy pojazd – lokomotywę Vectron MS firmy Siemens Mobility. Jednostkę zakupiono za pośrednictwem CUPT przy wsparciu z funduszy Unii Europejskiej na realizację przewozów intermodalnych. Lokomotywa dysponuje mocą 6,4 MW, jest wyposażona w system ETCS zgodny z obecnie obowiązującymi specyfikacjami (Baseline 3) oraz rozwija maksymalną prędkość 160 km/h.
	Kalendarze spotkań naszych szefowych – p.o. Dyrektor CUPT  Joanny Lech i p.o Zastępcy Dyrektora, Sylwii Cieślak-Wilk, pękały w szwach. Panie Dyrektor wzięły także udział w części merytorycznej TRAKO.
	Na naszym stoisku, tradycyjnie już współdzielonym z Ministerstwem Infrastruktury, Urzędem Transportu Kolejowego i Instytutem Kolejnictwa, eksperci CUPT udzielali informacji i odpowiadali m.in. na pytania na temat możliwości dofinansowania projektów z unijnej perspektywy 2021-2027.
	Przez dekady o kolei w Polsce mówiło się w kontekście jej zapaści, ale obecnie coraz częściej kojarzona jest z nowoczesnością i komfortem. Zmiana ta nie byłaby możliwa bez ogromnej puli środków jaką przez ostatnie lata otrzymał sektor kolejowy W mijającej perspektywie finansowej 2014-2020 na inwestycje infrastrukturalne w sektorze kolejowym beneficjenci otrzymali z EU ponad 37 mld zł.  Dzięki tym środkom powstały setki kilometrów linii kolejowych, zmienił się tabor, dworce zyskały nowoczesne oblicze, a takż
	W kontekście rozmów o wizji rozwoju kolei na TRAKO stale obecny był wątek finansowania inwestycji w nowej perspektywie finansowej 2021-2027. 
	W ramach nowej perspektywy na inwestycje w polski transport kolejowy, w tym w tabor, będą dostępne miliardy złotych, zwłaszcza ze środków programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) będącego kontynuacją Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wsparcie z funduszy europejskich będzie można otrzymać w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW), oraz w ramach Instrumentu „Łącząc Europę -CEF. Bardzo duże środki na inwestycje w tabor kolejowy prze
	Pomimo szans i możliwości, jakie daje unijne finasowanie wiemy, że wdrażanie projektów ze środków UE to także wiele wyzwań, m.in. w zakresie realizacji umów z wykonawcami. Prawie 15-letnie doświadczenia CUPT zdobyte w toku obsługi kilkuset projektów pozwala wierzyć, że wspólnie damy radę rozwiązać wszystkie problemy. Naszym beneficjentom służymy pomocą i radą w każdej sprawie związanej z projektem. Prowadzimy też szkolenia dla beneficjentów i potencjalnych wnioskodawców. 
	Obecnie czekamy na zatwierdzenie dokumentów, które pozwolą nam na uruchomienie procedur związanych z przyznaniem dofinansowania w ramach nowej perspektywy.
	Joanna Lech, p.o. Dyrektora CUPT wzięła udział w debacie na temat perspektyw rozwoju kolei regionalnej, którą zorganizował największy przewoźnik pasażerski, POLREGIO. Spółka obchodziła na TRAKO swoje 20-lecie.
	Z badań opinii publicznej, które zaprezentowano podczas targów wynika, że dla 60% odbiorców kolej regionalna jest istotnym środkiem transportu, a w przypadku osób, które mają dostęp do kolei regionalnych w okolicy zamieszkania, wskaźnik osiąga prawie 80%. Ww. badania pokazują, że inwestycje w kolej regionalną cieszą się dużym poparciem społecznym. To bardzo ważny sygnał dla samorządów, które chcą wozić mieszkańców komfortowo.
	Polregio, m.in. dzięki środkom z UE może wystartować z wielkim programem wymiany polskiego taboru. W ramach tego programu na zakup lub modernizację 200 pociągów, a także na przebudowę punktów utrzymania taboru spółka planuje przeznaczyć 7 mld zł. Średnia wieku dużej części pojazdów to ok. 30 lat. Plany Polregio doskonale wpisują się w nową perspektywę unijnego finansowania, jednak spółka będzie musiała się zmierzyć z konkurencją na rynku przewozów regionalnych.
	Szefowa CUPT podczas debaty zaznaczyła, że równie ważne jak tabor są inwestycje liniowe. Zasygnalizowała, że rosnące ambicje marszałków województw w zakresie zarówno inwestycji liniowych jak i taborowych mogą przewyższać możliwości finansowania. 
	Dużo emocji wzbudził wątek mechanizmów zamówieniowych. Joanna Lech przyznała, że w poprzednich latach nieelastyczne zapisy umów między zamawiającym a firmami powodowały dużo problemów i wyraziła nadzieję, że w nowej perspektywie uda się tego uniknąć. Nowe prawo zamówień publicznych uniemożliwia już naliczanie gigantycznych kar, co miało miejsce w przeszłości. 
	Drugiego dnia targów Sylwia Cieślak Wilk, Zastępca Dyrektora CUPT zabrała głos w panelu dyskusyjnym Polskiej Izby Spedycji i Logistyki „Perspektywy rozwoju przewozów intermodalnych w Polsce, czynniki sprzyjające i zagrożenia”.
	Jak podaje UTK, w ostatnich latach możemy obserwować stały trend wzrostowy na rynku przewozów intermodalnych. Polska, m.in. ze względu na swoje położenie na przecięciu dwóch spośród dziewięciu korytarzy transportowych z sieci TEN-T, ma duży potencjał rozwoju tej gałęzi transportu. Niezbędnym warunkiem, by potencjał ten mógł się zrealizować są inwestycje w tabor i infrastrukturę. Tu z pomocą przychodzą Fundusze UE, które już zasiliły projekty intermodalne pulą 1,24 mld złotych. Transport intermodalny jako ba
	To pozytywy, ale paneliści nie pominęli także tematu barier.  Niewystarczająca przepustowość linii kolejowych, opóźnienia, niska konkurencyjność cenowa przewozów kolejowych w stosunku do transportu drogowego, trudności w rozładunku towarów ze względu na brak bocznic to tylko niektóre z nich. 
	Na tych i innych wyzwaniach w kontekście finansowania w perspektywie 2021-2027 koncentruje się opracowany przez CUPT, we współpracy z interesariuszami, dokument „Kierunki rozwoju transportu intermodalnego do 2030 r. z perspektywą do 2040” (KRTI). Zgodnie z planami KRTI będzie przyjęte przez rząd.  
	Po spowodowanym pandemią wyhamowaniu kontaktów, TARGI były dla ludzi branży świetną okazją, by odnowić relacje biznesowe, pooglądać nowinki technologiczne, czerpać inspiracje i uzupełnić wiedzę. Duże zainteresowanie wydarzeniem to znak, że kolej jako najbardziej ekologiczny i najbezpieczniejszy środek transportu, zyskuje na popularności. Podczas tegorocznego TRAKO słowo „rozwój” odmieniano przez wszystkie przypadki, a imponujące prezentacje pozwalały przenieść się w przyszłość.
	W wypowiedziach najważniejszych osób świata kolei pojawiały się też mniej optymistyczne wątki. Deficyty sieci, zaniedbany i słabo zelektryfikowany tabor, wykluczenie komunikacyjne wielu regionów. Kolej to nie tylko nowoczesność, ciągle jeszcze pokutują lata zaniedbań. Fundusze UE przyczyniają się do zniwelowania tych nierówności, ale zmiany zajmą lata. Mówiąc o problemach, nie można też pominąć wpływu pandemii na branżę przewozów pasażerskich.
	Nie mamy wątpliwości jednak, że szeroko rozumiana branża kolejowa stoi u progu hossy, a nadzieje i oczekiwania inwestorów związane z nowym rozdaniem z UE są bardzo poważne. 
	Czas na targach TRAKO spędziliśmy intensywnie i owocnie. Na pewno nie zabraknie nas na kolejnej edycji w 2023 r.
	Do zobaczenia!
	Autorka: 
	Aleksandra Lange, Naczelnik Wydziału ds. Komunikacji. 
	Zdj.CUPT
	Duża część osób z niepełnosprawnością chce w pełni uczestniczyć w życiu społecznym i zawodowym. By stało się to realne, konieczna jest możliwość swobodnego przemieszczania się z punktu A do punktu B, czyli transport publiczny dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Fundusze unijne wydatkowane m.in. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dla którego pełnimy funkcję Instytucji Pośredniczącej, umożliwiły eliminację wielu barier w transporcie publicznym. Dzięki nim wiele osób w łat
	Ewa Sobczak: Można powiedzieć, że bardzo często - przynajmniej 5 dni w tygodniu dwukrotnie, co daje co najmniej 10 przejazdów. W taki sposób się poruszam po mieście i dojeżdżam do pracy. Jeśli chodzi o jazdę pociągiem, to zdarza się to sporadycznie, w czasie podróży służbowych. 
	Adam Mikołajczyk: Generalnie nie korzystam z transportu publicznego, jeżdżę samochodem, mogę to robić sam. Potrafię samodzielnie wsiąść do samochodu i włożyć do niego wózek inwalidzki, w związku z tym daje mi to pełną niezależność. Niestety transport publiczny ciągle nie jest w stanie mi tego zapewnić.
	E.S: Z biegiem lat jest lepiej, ponieważ wszystkie autobusy i niektóre tramwaje są dostępne dla osób poruszających się na wózku. Jeśli chodzi o kolej, to też zauważam progres, ponieważ są windy i platformy, które umożliwiają mi wjechanie do pociągu na wózku elektrycznym. Natomiast trzeba to zgłaszać z wyprzedzeniem i często zdarzają się sytuacje awaryjne, kiedy zawodzi sprzęt lub obsługa pociągu nie jest w stanie tego sprzętu obsłużyć.
	A.M: Jak już wspominałem, jeżdżę samochodem dlatego, że komunikacja miejska, być może jest szybsza niż samochód w zakorkowanym mieście, ale tylko w założeniu, że mogłaby mnie zawieźć z jednego miejsca do drugiego bez konieczności przesiadania się. Przesiadanie się jest bardzo dużym utrudnieniem. Należy pamiętać albo raczej należy wziąć pod uwagę, że w przypadku osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim, komunikacja miejska to nie tylko same pojazdy i przystanki, które już w wielu przypadkach spełniają sta
	A.M: Wydaje się, że największą barierą w transporcie publicznym, być może zabrzmi to przewrotnie, ale ciągle będą, czy też są ludzie. Ludzie, którzy odpowiadają za transport publiczny. Niestety, wiele projektów obejmujących transport publiczny jest dostępnych tylko na pierwszy rzut oka. Rozwiązania nie są konsultowane, czy też nie są oceniane przez osoby, które na co dzień miałyby z nich korzystać i tutaj możemy mnożyć przykłady: podjazdów, ramp, pochylni, wind i innych tego typu rozwiązań, które nie został
	E.S: Największą trudność sprawia mi poruszanie się tramwajem. Zdarza się, że przyjeżdża tramwaj niskopodłogowy, ale bez rozkładanej rampy. Wówczas motorniczy mówi, że nie może mnie zabrać. Jestem zmuszona czekać, aż przyjedzie tramwaj z rozkładaną klapą. Tak naprawdę jest to loteria, bo nie wiem, czy przyjedzie tramwaj niskopodłogowy czy nie, czy znów nie powtórzy się sytuacja sprzed chwili. Kolejną trudnością, która mnie spotyka, jest to, że niektórzy kierowcy czy motorniczowie nie reagują na mój sygnał, k
	E.S: Moim zdaniem problemy będą rozwiązane wtedy, kiedy będzie więcej tramwajów niskopodłogowych, dostosowanych, czyli z klapą, która umożliwi mi swobodne wjechanie do tramwaju. Ważne też żeby prowadzący pojazdy stali się bardziej chętni do pomocy. Natomiast jeśli chodzi o pociągi, to problem będzie rozwiązany wtedy, kiedy będzie więcej pociągów z zamontowaną windą. Ważne jest też częstsze szkolenie drużyn konduktorskich w zakresie rozkładania windy. Teraz mam wrażenie, że ćwiczą dopiero na tzw. „żywym orga
	E.S: Świadomość prowadzących pojazdy oceniam przeciętnie - niektórzy bardzo chętnie pomagają i są bardzo mili, niektórzy kompletnie ignorują, przynajmniej ja mam takie odczucia. Jeśli chodzi o konduktorów w pociągach, to są serdeczni, wyrażają chęć pomocy, ale gdy przychodzi do rozłożenia windy są niepewni tego co robią i wyglądają na przerażonych.
	A.M: Korzystałem z transportu publicznego przez bardzo krótką chwilę, kiedy jeszcze nie mogłem jeździć samochodem. Potem już nigdy nie korzystałem z transportu zbiorowego. Wyłączając sytuacje, w których byłem autorem rozwiązań transportowych. Mam cichą nadzieję, że nie będę musiał korzystać z transportu publicznego jeszcze przez długi czas. Mówię to oczywiście z przekąsem, ale z mojego punktu widzenia transport publiczny nie jest gotowy na osoby z niepełnosprawnościami, chociaż sam osobiście znam wiele osób
	E.S: Moim zdaniem najlepszą wskazówką jest zawsze pytanie. Chodzi o to, że trzeba zapytać daną osobę, w jaki sposób trzeba jej pomóc. Taka osoba będzie najlepiej wiedziała, w czym potrzebuje pomocy i poda wtedy kolejne wskazówki, etapy pomocy. To bardzo indywidualna kwestia, bo każdy ma inne potrzeby i preferencje. Przede wszystkim trzeba pytać.
	A.M: Każdy człowiek jest inny i każda osoba z niepełnosprawnością jest inna, w związku z tym nie da się zrobić listy wskazówek dla całego środowiska. Jeśli chcemy pomóc, a powinniśmy chcieć pomagać, to musimy zapytać osobę, której chcemy pomóc, czy tej pomocy sobie życzy, czy tej pomocy potrzebuje i jeśli tak, to jak ta pomoc ma wyglądać. Każda osoba z niepełnosprawnością będzie potrafiła powiedzieć, jak należy jej pomóc i jak należy popchnąć wózek, za co należy przytrzymać, gdzie należy ustawić wózek. Rozm
	W artykule podpowiemy, co wykonawca może zrobić, by uniknąć wykluczenia i nie wypaść z rynku zamówień publicznych. Kopalnią wiedzy w tym zakresie jest orzecznictwo krajowe i europejskie, do którego sięgnęliśmy. W ten sposób postaramy się przybliżyć ten ważny i niełatwy temat.
	W CUPT nie tylko kontrolujemy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym dokonując czynności nakładania korekt finansowych, ale także doradzamy, jak tych korekt uniknąć i na co warto zwrócić uwagę konstruując warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
	Na łamach niniejszego Biuletynu wskazywaliśmy już niejednokrotnie na istotne orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz przepisy obowiązujące, w zakresie zamówień publicznych w innych państwach członkowskich UE.
	W tym artykule przyjrzymy się dostępnemu orzecznictwu i wskażemy na przykłady możliwych działań wykonawców, których celem jest uniknięcie wykluczenia z postępowania, poprzez dokonanie tzw. „samooczyszczenia” („self-cleaning”).
	Jakie konkretne działania powinien podjąć wykonawca celem wykazania „samooczyszczenia”?
	Jak w orzecznictwie TSUE oraz KIO została doprecyzowania kwestia „self – cleaning”?
	A jak widzą temat „samooczyszczenia” inne państwa członkowskie UE w ich krajowych systemach zamówień publicznych oraz orzecznictwie sądowym?
	Beneficjenci Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko powinni się zapoznać z najistotniejszym orzecznictwem, zarówno na poziomie krajowym, unijnym, jak i innych państw członkowskich, jeśli chcą w sposób poprawny przygotować specyfikacje istotnych warunków zamówienia. Wiedza ta pomoże im także w ocenie oceny wniosków albo ofert w postępowaniu przy podejmowaniu decyzji o wykluczeniu bądź uznaniu argumentów wykonawcy/ów o skutecznym dokonaniu „samooczyszczenia”.
	Instytucja „samooczyszczenia” (tzw. „self-cleaning”) została wskazana w art. 57 ust. 6 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE, jak również została ujęta w dyrektywach tzw. „sektorowej” oraz „koncesyjnej”.
	Zgodnie z  dyrektywą każdy wykonawca może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia. 
	W tym celu wykonawca musi udowodnić, że zrekompensował wszelkie szkody spowodowane przestępstwem lub wykroczeniem lub zobowiązał się do ich rekompensaty  wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności, aktywnie współpracując z organami śledczymi, i podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub nieprawidłowemu postępowaniu. Środki podjęte przez wykonawców są oceniane z uwzględnieniem wagi i szczególnych okoliczności przestępstwa lub w
	Dodatkowo, jak czytamy w motywie 102 dyrektywy 2014/24, należy uwzględnić możliwość przyjęcia przez wykonawców środków dostosowawczych mających na celu naprawę skutków wszelkich przestępstw lub naruszeń oraz skuteczne zapobieganie dalszym przypadkom niewłaściwego zachowania. 
	Powyższe regulacje mogą budzić wśród instytucji zamawiających pytanie, jak w praktyce stosować te przepisy i jakie faktycznie działania wykonawców można uznać za prawidłowe „samooczyszczenie”.
	Aby rozwiać te wątpliwości, warto zapoznać się z przykładami orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który dokonując wykładni przepisów dyrektyw zamówieniowych, niejednokrotnie tworzy wskazówki interpretacyjne dla zamawiających.
	C - 124/17 Vossloh Laeis
	Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 24 października 2018 r.
	Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczył wykładni art. 80 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE, w związku z art. 57 ust. 4, 6 i 7 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE.
	Wniosek ten został złożony w ramach sporu pomiędzy Vossloh Laeis GmbH a Stadtwerke München GmbH w przedmiocie wykluczenia tej pierwszej spółki z systemu kwalifikowania wprowadzonego przez tę drugą spółkę przy udzielaniu zamówień publicznych na dostawy elementów torów kolejowych.
	Stan faktyczny:
	Vossloh Laeis produkuje elementy torów kolejowych, w szczególności szyny i inne stalowe elementy konstrukcyjne niezbędne w obiektach infrastruktury kolejowej. W marcu 2016 r. Bundeskartellamt (federalny urząd antykartelowy, Niemcy) ukarał ją grzywną za udział do 2011 r. w porozumieniach podlegających prawu w dziedzinie karteli dotyczących zwrotnic, stosując przy tym zasadę łagodzenia kar w celu uwzględnienia współpracy, którą Vossloh Laeis okazała, pomagając temu urzędowi w wyjaśnieniu swojego zachowania o 
	Gdy Vossloh Laeis złożyła ofertę w innym postępowaniu o udzielenie zamówienia, Stadtwerke München, pismem z dnia 15 czerwca 2016 r., wyraziła wątpliwości co do rzetelności tego przedsiębiorstwa w związku z jego udziałem w kartelu szynowym. W odpowiedzi na to pismo Vossloh Laeis przedstawiła w dniu 16 czerwca 2016 r. „środki naprawcze” o charakterze organizacyjnym i kadrowym, jakie podjęła, aby niezgodne z prawem porozumienia i nieuczciwe procedery w zakresie konkurencji się nie powtórzyły. Ponadto Vossloh L
	Jednakże Vossloh Laeis odmówiła przekazania Stadtwerke München decyzji federalnego urzędu antykartelowego nakładającej grzywnę, której udostępnienia żądała instytucja zamawiająca, aby móc zbadać, a dzięki tej współpracy wyjaśnić popełnione przez tę spółkę naruszenie prawa dotyczącego karteli. W tym względzie Vossloh Laeis podniosła, że jej zdaniem współpraca z federalnym urzędem antykartelowym była wystarczająca dla jej działań naprawczych.
	W tych okolicznościach Vergabekammer Südbayern (izba ds. zamówień publicznych Południowej Bawarii) postanowiła zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:
	Trybunał w następujący sposób odpowiedział na wyżej wymienione pytania:
	Odpowiedź na pytania pierwsze i drugie powinna brzmieć: art. 80 dyrektywy 2014/25 w związku z art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24 należy interpretować w ten sposób, że nie stoi on na przeszkodzie obowiązywaniu przepisu prawa krajowego, który wymaga, aby wykonawca, chcąc wykazać swą rzetelność pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia, w pełni wyjaśnił fakty i okoliczności związane z popełnionym przestępstwem lub wykroczeniem, aktywnie współpracując nie tylko z organem prowadzącym dochodzenie, ale równ
	Odpowiedź na pytania trzecie i czwarte powinna brzmieć: 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), za które właściwy organ nałożył sankcję, maksymalny okres wykluczenia oblicza się od daty wydania decyzji tego organu.
	C-395/18 Tim SpA
	Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 30 stycznia 2020 r.
	Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 57 ust. 4 i art. 71 ust. 6 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE i został złożony w ramach sporu pomiędzy Tim SpA – Direzione e coordinamento Vivendi SA (zwaną dalej „Tim”) a Consip SpA i Ministero dell’Economia e delle Finanze (Ministerstwem gospodarki i Finansów, Włochy) w przedmiocie wykluczenia Tim z otwartego postępowania przetargowego wszczętego przez Consip.
	Stan faktyczny:
	Poprzez ogłoszenie o przetargu opublikowane w dniu 3 sierpnia 2016 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Consip, centrala zakupów włoskiej administracji publicznej, wszczęła otwarte postępowanie przetargowe w celu udzielenia zamówienia na dostawę systemu łączności światłowodowej, zwanego „Wavelength Division Multiplexing (WDM)”, służącej wzajemnemu połączeniu danych kilku departamentów Ministerstwa Gospodarki i Finansów.
	Tim przedstawiła ofertę, w której byli wymienieni trzej podwykonawcy, z których usług zamierzała skorzystać w przypadku udzielenia mu zamówienia, omawianego w postępowaniu głównym, załączając w stosunku do każdego z nich jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD).
	W trakcie postępowania instytucja zamawiająca stwierdziła, że jeden z podwykonawców wymienionych przez Tim w ofercie nie spełniał przepisów dotyczących prawa pracy osób niepełnosprawnych. Consip wykluczył zatem Tim z postępowania na podstawie art. 80 ust. 5 lit. i) kodeksu zamówień publicznych.
	Tim złożyła skargę do sądu odsyłającego, powołując się na niesprawiedliwy i nieproporcjonalny charakter jego wykluczenia. Zdaniem Tim z dyrektywy 2014/24 wynika, że stwierdzenie istnienia podstawy wykluczenia względem jednego z podwykonawców nie może prowadzić do sankcji cięższej niż samo zastąpienie tego podwykonawcy. Tim dodaje, że w każdym razie w celu wykonania zamówienia omawianego w postępowaniu głównym mogła skorzystać z usług dwóch innych podwykonawców, względem których nie stwierdzono istnienia żad
	W tych okolicznościach Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (regionalny sąd administracyjny dla Lacjum, Włochy) postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:
	Trybunał w następujący sposób odpowiedział na wyżej wymienione pytania:
	Na postawione pytania trzeba odpowiedzieć, że art. 57 ust. 4 lit. a) dyrektywy 2014/24 nie sprzeciwia się przepisom krajowym, na podstawie których instytucja zamawiająca ma prawo, a nawet obowiązek wykluczyć wykonawcę, który złożył ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w przypadku, gdy w odniesieniu do któregoś z podwykonawców wymienionych w ofercie tego wykonawcy zostanie stwierdzona podstawa wykluczenia przewidziana w tym przepisie. Z kolei przepis ten w związku z art. 57 ust. 6 tej dyrektywy ora
	C-387/19 RTS Infra
	Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 14 stycznia 2021 r.
	Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 57 ust. 4, 6 i 7 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE. 
	Wniosek ten został złożony w ramach sporu pomiędzy RTS infra BVBA i Aannemingsbedrijf Norré-Behaegel BVBA a Vlaams Gewest (regionem Flandria, Belgia) w przedmiocie decyzji tego ostatniego o wykluczeniu wspomnianych dwóch spółek z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
	Stan faktyczny:
	Ogłoszeniem o zamówieniu opublikowanym w dniu 11 maja 2016 r. w Bulletin der Aanbestedingen (biuletynie zamówień publicznych) oraz w dniu 13 maja 2016 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej afdeling Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen (wydział dróg i ruchu drogowego Flandrii Wschodniej, Belgia) Agentschap Wegen en Verkeer van het Vlaamse Gewest (agencji dróg i ruchu drogowego regionu Flandria, Belgia) wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, którego przedmiotem była mod
	W następstwie złożenia sześciu ofert, w tym ofert skarżących w postępowaniu głównym, decyzją z dnia 13 października 2016 r. Vlaams Gewest (region Flandria) wykluczył skarżące w postępowaniu głównym z udziału w przetargu i udzielił zamówienia przedsiębiorstwu, które złożyło prawidłową najniższą ofertę.
	Vlaams Gewest (region Flandria) uzasadnił wykluczenie skarżących w postępowaniu głównym faktem, że w ramach realizacji wcześniejszych zamówień udzielonych przez tę samą instytucję zamawiającą co w sprawie w postępowaniu głównym popełniły one „poważne wykroczenia zawodowe”, które w większości były przedmiotem sankcji i dotyczyły istotnych aspektów wykonania zamówienia, w odniesieniu, do którego złożyły one obecnie oferty. W tym kontekście Vlaams Gewest (region Flandria) uznał, że poważne i powtarzające się u
	W tych okolicznościach Raad van State (rada stanu, Belgia) postanowiła zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:
	Trybunał w następujący sposób odpowiedział na wyżej wymienione pytania:
	Art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24 należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie praktyce państwa członkowskiego, zgodnie z którą wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia w chwili składania wniosku o dopuszczenie do udziału lub oferty z własnej inicjatywy dowodu podjęcia środków naprawczych w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia względem niego fakultatywnej podstawy wykluczenia, o której mowa w art. 57 ust. 4 tej dyrektywy, w sytuacji gdy obowiązek taki nie wynika ani z mając
	Na gruncie obecnie obowiązującej ustawy (od dnia 1 stycznia 2021 r.) Prawo zamówień publicznych kwestie „samooczyszczenia” reguluje art. 110 ust. 2, zgodnie z którym:
	Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust.1 pkt 1, 2, 5 i 6 lub art.109 ust.1pkt2‒10, jeżeli udowodni zamawiającemu, że 
	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.
	Obecne brzmienie przepisów stanowi  zmianę wobec uregulowań art. 24 ust. 8 ustawy Pzp,  obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2021 r. tj. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyc
	Instytucja samooczyszczania została ukształtowana więc na gruncie nowego, obecnie obowiązującego Prawa zamówień publicznych bardziej rygorystycznie, wymaga bowiem od wykonawców łącznego spełnienia każdej z powyższych przesłanek. W tym zakresie jednakże przepis, w ocenie autora, nie może funkcjonować w oderwaniu od zasad zdrowego rozsądku i logiki, co oznacza że nie w każdym przypadku konieczne jest wykazanie spełnienia wszystkich przesłanek, ale jedynie tych, które odnoszą się do danego stanu faktycznego – 
	Celem sprawdzenia, jak instytucja samooczyszczenia interpretowana była przez Krajową Izbę Odwoławczą, warto zapoznać się z przykładowymi wyrokami w niniejszym zakresie (na gruncie uprzednio obowiązującej ustawy Pzp, jednakże zachowujące wartość interpretacyjną dla zrozumienia nowych regulacji w ustawie Pzp).
	Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej sygn. KIO 139/17 z dnia 3 lutego 2017 r.: 
	„Zamawiający słusznie uznał, że Konsorcjum nie wykazało, że w ramach tzw. samooczyszczenia podjęło wystarczające działania dla przywrócenia statusu rzetelnego wykonawcy. W pierwszej kolejności należy zauważyć, że warunkiem sine qua non takiej procedury jest uznanie przez przyznanie przez wykonawcę faktu, że popełnił delikt, którego ma dotyczyć samooczyszczenie. Tymczasem Konsorcjum, zarówno w toku postępowania prowadzonego przez Zamawiającego, jak i przed Izbą, konsekwentnie kwestionował, że znalazło się w 
	Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej sygn. KIO 444/18 z dnia 27 marca 2018 r.:
	Wszystkie środki podjęte przez wykonawcę w toku „self-cleaningu” jakie badane są przez zamawiającego przed wykluczeniem z postępowania nakierowane być muszą na naprawienie błędów, jakie w przekonaniu zamawiającego wykonawca popełnił w przeszłości, a nie błędów jakie wykonawca popełnił w swoim własnym przekonaniu, które to przekonanie (naturalnie często bardzo subiektywne) stoi w sprzeczności chociażby z odpowiednio udowodnioną treścią informacji o wykluczeniu z postępowania. Jeżeli więc nawet wykonawca wyka
	Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 4 sierpnia 2020 r. sygn. KIO 1573/20 z dnia 4 sierpnia 2020 r. 
	 „Jednym z możliwych środków pozwalających stwierdzić, że wykonawca podjął działania zaradcze w zakresie self-cleaningu, jest dobrowolna zapłata odszkodowania zamawiającemu. 
	Węgry
	Podstawy prawne w krajowym systemie zamówień publicznych
	Procedura self-clenanig została wdrożona do krajowego porządku prawnego w sekcji 64 ustawy CXLIII z 2015 r. o zamówieniach publicznych.
	Przykłady z orzecznictwa, dotyczące tematu „samooczyszczenia”
	Głównym celem wyjaśnienia (w kompleksowy sposób) faktów i okoliczności poprzez aktywną współpracę z kompetentnymi władzami jest zapewnienie, że firma uznała i potępiła własne naruszenia oraz aktywnie przyczyniła się do naprawy sytuacji i do przywrócenia naruszonych praw podmiotowych. 
	Urząd (PPA) w trakcie osądu bierze pod uwagę fakt współpracy ze strony firmy (wykonawcy), czy firma natychmiast zakończyła niedozwolone działania i nie kwestionowała swojego udziału w wyżej wymienionych działaniach. 
	Urząd (PPA) bierze również pod uwagę w trakcie oceny sytuacji, czy wykonawca rozpoczął niezbędne działania przed wydaniem ostatecznej decyzji przez PPA. Aktywną współpracę potwierdziłoby przekazanie danych (do PPA), co do których nie istnieje prawny obowiązek ich przekazania. 
	Włochy
	Podstawy prawne w krajowym systemie zamówień publicznych
	Środki „self – cleaning” zostały określone we włoskim kodeksie zamówień publicznych” (art. 80 ustęp 7-9).
	Szczegóły w powyższym zakresie odnajdujemy także w wytycznych wydanych przez ANAC (l’Autorità nazionale anticorruzione – organ odpowiedzialny m.in. za działania antykorupcyjne w Republice Włoskiej). tj. tzw. „Linne guida n. 6”.
	Zgodnie z wyżej wymienionymi wytycznymi wykonawca celem niepodlegania wykluczeniu z postępowania może - mogą zostać uznane przez instytucję zamawiającą za odpowiednie:
	Przykłady z orzecznictwa, dotyczące tematu „samooczyszczenia”
	 - Instytucja Zamawiająca musi sprawdzić, czy wykonawca znajduje się w tej samej sytuacji organizacyjnej, w jakiej miało miejsce zaistniałe poważne wykroczenie zawodowe oraz czy i w jakim stopniu ta sytuacja uległa zmianie.
	- Środki podjęte w celu samooczyszczenia nie działają wstecz.
	W praktyce istotnym jest, aby: 
	- osoby, sprawujące najważniejsze funkcje w firmie, zostały usunięte ze sprawowanych stanowisk w terminie składanych ofert;
	- wpływ, potencjalnie wywierany przez osoby skazane za przestępstwa korupcyjne, został zatrzymany.
	Działania, mające na celu dokonanie samooczyszczenia można podzielić na kilka grup.
	Wykonawcy poprzez instytucję self-cleaning mogą odzyskać utraconą wiarygodność i ponownie ubiegać się o zamówienie/a publiczne. Zastosowanie skutecznego mechanizmu w tej materii niewątpliwie byłoby prostsze i mniej obciążone ryzykiem czasochłonnych procedur odwoławczych. W tym celu powinny istnieć w krajowym systemie prawnym jasne kryteria oceny, jakimi powinny kierować się instytucje zamawiające podejmując decyzje o wykluczeniu lub brak wykluczenia. Brak tych wytycznych skłania ku zapoznaniu się z modelami
	Pomimo, że w innych państwach członkowskich istnieją wytyczne dot. instytucji self-clenaning, warto zastanowić się, czy nie lepszym rozwiązaniem byłoby wyznaczenie niezależnego ciała,  np. w polskim systemie Urzędu Zamówień Publicznych które  ten oceniałoby adekwatność  zastosowanych mechanizmów  „samooczyszczenia” do stanu faktycznego. 
	Takie  rozwiązanie mogłoby zagwarantować bezstronność działania, jak i spójność podejmowanych decyzji w zmieniającym się otroczeniu prawnym i wobec rozbieżnych orzeczeń i interpretacji. 
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