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Rozdział II. Oświadczenia własne
wykonawcy w nowym stanie prawnym

Ustawa z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych, znowelizowana 22.6.2016 r.,
wprowadza zupełnie nowe rozwiązania w zakresie składania oświadczeń i dokumentów
przez wykonawców. Weryfikacja wykonawcy w postępowaniu, bez względu na jego war-
tość, co do zasady, opiera się na oświadczeniu własnym wykonawcy, stanowiącym po-
twierdzenie, że wykonawca:

1) nie podlega wykluczeniu;
2) spełnia warunki udziału w postępowaniu;
3) spełnia kryteria selekcji (procedury wieloetapowe).

Oświadczenia i dokumenty, które potwierdzają zawarte w oświadczeniu wstępnym in-
formacje, co do zasady, żądane są tylko od wykonawcy, którego oferta została oceniona
jako najkorzystniejsza. W myśl art. 59 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE, w chwili składania
wniosków o dopuszczenie do udziału lub ofert instytucje zamawiające przyjmują jedno-
lity europejski dokument zamówienia obejmujący zaktualizowane oświadczenie własne
jako dowód wstępny zastępujący zaświadczenia wydawane przez organy publiczne lub
osoby trzecie na potwierdzenie, że dany wykonawca spełnia wyżej wskazane warunki.

Naprzeciw tym założeniom wychodzi art. 25a ZamPublU. Zgodnie z jego treścią, oświad-
czenie własne wykonawcy składane jest w zakresie wskazanym przez zamawiającego
w ogłoszeniu lub SIWZ, z jednym zastrzeżeniem. Jeżeli wartość zamówienia jest równa
kwotom wynikającym z przepisów wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ZamPublU lub je
przekracza, wykonawca składa oświadczenie na formularzu jednolitego europejskiego
dokumentu zamówienia. Dokument ten, jak wcześniej wspomniano, jest formularzem
standardowym, jednakowo stosowanym w każdym z krajów członkowskich UE i nie pod-
lega zmianom. Co do zasady, ma ułatwiać dostęp do procedur zamówień publicznych
wykonawcom, którzy chcą ubiegać się o kontrakty w różnych krajach wspólnoty, jak rów-
nież ułatwić ich ocenę zamawiającym, którzy mają do czynienia z wykonawcami zagra-
nicznymi. Kwestie związane z jednolitym europejskim dokumentem zamówienia regu-
luje rozporządzenie wykonawcze Komisji Europejskiej (UE) 2016/7 z 5.1.2016 r. usta-
nawiające standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
(Dz.Urz. UE L 3 z 2016 r., s. 16).
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1. Regulacje rozporządzenia Komisji Europejskiej
Na mocy delegacji z art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE i art. 80 ust. 3 dyrek-
tywy 2014/25/UE Komisja Europejska wydała rozporządzenie wykonawcze 2016/7
z 5.1.2016 r. ustanawiające standardowy formularz jednolitego europejskiego doku-
mentu zamówienia. Wzięła przy tym pod uwagę, że:

1) głównym celem dyrektyw jest zmniejszenie obciążeń administracyjnych w sto-
sunku do instytucji zamawiających i wykonawców, w tym małych i średnich przed-
siębiorstw;

2) redakcja dokumentu powinna wyeliminować potrzebę przedstawiania znacznej
liczby zaświadczeń lub innych dokumentów odnoszących się do kryteriów wyklu-
czenia i kwalifikacji;

3) dokument ma przynieść uproszczenia zarówno dla wykonawców, jak i zamawiają-
cych, zastępując różne, rozbieżne krajowe oświadczenia własnym jednym standar-
dowym formularzem ustanowionym na szczeblu europejskim.

Termin wejścia w życie rozporządzenia w całości wyznaczono (najpóźniej) na dzień
18.4.2016 r. i jest ono bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Rozporządzenie ma dwa załączniki:
1) instrukcje;
2) standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

Rozporządzenie dotyczy tylko postępowań prowadzonych w procedurze przekraczającej
kwoty wynikające z przepisów wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ZamPublU. W postę-
powaniach o wartości nieprzekraczającej tych progów państwom członkowskim przypi-
sano prawo do uregulowania lub pozostawienia decyzji instytucjom zamawiającym, czy
jednolity dokument stosować również w tych postępowaniach, które nie podlegają reżi-
mowi dyrektyw.

Ważne

Zgodnie z polskimi regulacjami, jednolity europejski dokument zamówienia składany jest tylko
w procedurach właściwych dla wartości zamówień przekraczających progi kwotowe wynikające
z przepisów wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ZamPublU lub równych tym kwotom. W postę-
powaniach o wartości niższej wykonawcy stosują oświadczenie w zakresie wskazanym przez za-
mawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ.

2. Jednolity europejski dokument zamówienia
Regulacje dyrektyw, a w ślad za nimi ZamPublU, przewidują weryfikację podmiotową
przy użyciu standardowego formularza w odniesieniu do:

1) wykonawców, w tym w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia – jednolity dokument składa każdy z wykonawców;

2) podmiotów trzecich, na których zdolnościach polega wykonawca, wykazując speł-
nianie warunków udziału w postępowaniu w odniesieniu do:
a) zakresu, w jakim wykonawca korzysta z zasobów podmiotu trzeciego,
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b) podstaw wykluczenia podmiotu;
3) podwykonawców, którym wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części za-

mówienia w odniesieniu do podstaw wykluczenia podwykonawcy.

Wypełniony jednolity dokument składa się:
1) wraz z ofertą – w trybach jednoetapowych (przetarg nieograniczony);
2) wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – w trybach wie-

loetapowych (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkuren-
cyjny, partnerstwo innowacyjne).

Standardowy formularz jest podzielony na sześć części:
1) część I – Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz insty-

tucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego;
2) część II – Informacje dotyczące wykonawcy:

a) sekcja A: informacje na temat wykonawcy,
b) sekcja B: informacje na temat przedstawicieli wykonawcy,
c) sekcja C: informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów,
d) sekcja D: informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności wyko-

nawca nie polega;
3) część III – Podstawy wykluczenia:

a) sekcja A: podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo,
b) sekcja B: podstawy związane z płatnością podatków lub składek na ubezpie-

czenie społeczne,
c) sekcja C: podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub

wykroczeniem zawodowym,
d) sekcja D: inne podstawy wykluczenia, które mogą być przewidziane w prze-

pisach krajowych państwa członkowskiego instytucji zamawiającej lub pod-
miotu zamawiającego;

4) część IV – Kryteria kwalifikacji:
a) sekcja A: ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji
albo (w zależności od decyzji zamawiającego wykonawca wypełnia albo oświad-
czenie ogólne albo oświadczenia w stosunku do każdej ze zdolności):
a) sekcja A: kompetencje,
b) sekcja B: sytuacja ekonomiczna i finansowa,
c) sekcja C: zdolność techniczna i zawodowa,
d) sekcja D: systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego;

5) część V – ograniczenie liczby kwalifikujących się kandydatów;
6) część VI – oświadczenia końcowe.

2.1. Narzędzie elektroniczne – opis

Komisja Europejska opracowała i udostępniła narzędzie, które umożliwia zamawiają-
cym i wykonawcom utworzenie, wypełnienie i ponowne wykorzystanie standardowego
formularza JEDZ/ESPD w wersji elektronicznej (eESPD). Serwis eESPD został udostęp-
niony przez Komisję Europejską pod adresem http://ec.europa.eu/growth/espd i istnieje
do niego dostęp zarówno w języku polskim, jak i w językach pozostałych państw człon-
kowskich. Serwis ten jest niezwykle prostym i przyjaznym narzędziem i nie trzeba oba-
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wiać się jego użycia. Wygenerowanie jednolitego dokumentu jest szybkie i nieskompli-
kowane, w większości polega na zaznaczeniu odpowiednich pól formularza. Zauważenia
wymaga wyższość omawianego narzędzia elektronicznego nad opracowywaniem pliku
jednolitego formularza w wersji edytowalnej, przede wszystkim ze względu na oszczęd-
ność czasu i ułatwienia dla obu stron postępowania. Podkreślenia wymaga, że wyko-
nawca może wybrać dowolny język z dostępnej listy i w ten sposób uniknąć konieczności
tłumaczenia dokumentu. Ostatecznie zmniejszenie obciążeń administracyjnych i uprosz-
czenie procedury jest jednym z nadrzędnych celów dyrektyw.

W celu zachęcenia i ułatwienia zamawiających do korzystania z serwisu eESPD w dniu
10.8.2016 r. UZP zamieścił na swojej stronie internetowej (https://www.uzp.gov.pl/
baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia/linki-i-zalaczniki/elektroni
czne-narzedzie-do-wypelniania-jedzespd) instrukcję korzystania z serwisu „Elektro-
niczne narzędzie do wypełniania JEDZ/ESPD (eESPD)”.

Instrukcja korzystania z serwisu

„Elektroniczne narzędzie do wypełniania JEDZ/ESPD (eESPD)”

Zamawiający po zaznaczeniu pola „Jestem instytucją zamawiającą” ma możliwość:
1) utworzenia nowego formularza JEDZ/ESPD,
2) ponownego wykorzystania JEDZ/ESPD utworzonego wcześniej albo
3) przejrzenia elektronicznego JEDZ/ESPD otrzymanego wraz z ofertą albo wnioskiem od

wykonawcy.

Jeśli zamawiający chce utworzyć nowy formularz JEDZ/ESPD dla postępowania wszczynanego
ogłoszeniem w Dz.Urz. UE serii S, wystarczy, że wprowadzi w odpowiednim polu numer opu-
blikowanego ogłoszenia. Może do tego celu również użyć tymczasowego numeru identyfika-
cyjnego otrzymanego w automatycznej odpowiedzi mailowej z Urzędu Publikacji po przekaza-
niu ogłoszenia do publikacji. Tymczasowy numer identyfikacyjny może być wykorzystany zaraz
po przekazaniu ogłoszenia, nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu nie zostało jeszcze opubliko-
wane. Jeśli zamawiający do utworzenia nowego formularza JEDZ/ESPD wykorzysta tymcza-
sowy numer identyfikacyjny otrzymany z Urzędu Publikacji lub numer ogłoszenia, część I for-
mularza zostanie wypełniona automatycznie. Dodatkowo w formularzu pojawi się link do ogło-
szenia o zamówieniu opublikowanego w Dz.Urz. UE serii S. W sytuacji gdy postępowanie nie
jest wszczynane publikacją ogłoszenia o zamówieniu w Dz.Urz. UE serii S, zamawiający samo-
dzielnie wypełnia tę część formularza, wpisując podstawowe informacje dotyczące prowadzo-
nego postępowania o udzielenie zamówienia.

W kolejnych krokach zamawiający ma możliwość:
1) zaznaczenia fakultatywnych podstaw wykluczenia, z których zamierza skorzystać w da-

nym postępowaniu. Obecnie wszystkie podstawy wykluczenia, które na gruncie dyrek-
tywy nie mają charakteru obowiązkowego (część III sekcja C formularza), są domyślnie
zaznaczone. Rolą zamawiającego jest pozostawienie w formularzu tylko tych podstaw,
z których zamierza skorzystać, oraz tych, które na gruncie prawa krajowego mają cha-
rakter obowiązkowy. Na gruncie znowelizowanej ustawy – Prawo zamówień publicznych
taki charakter mają:
a) naruszenie obowiązków w dziedzinie prawa ochrony środowiska, prawa socjalnego

i prawa pracy,
b) porozumienia z innymi wykonawcami mające na celu zakłócenie konkurencji,
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c) bezpośrednie lub pośrednie zaangażowanie w przygotowanie postępowania
o udzielenie zamówienia oraz

d) wprowadzenie w błąd, zatajenie informacji lub niemożność przedstawienia wyma-
ganych dokumentów lub uzyskanie poufnych informacji na temat postępowania;

2) zaznaczenia, czy stosowane będą krajowe podstawy wykluczenia, inne niż przewidziane
dyrektywami. Jako że na gruncie znowelizowanej ZamPublU część obowiązkowych pod-
staw wykluczenia ma charakter czysto krajowy, polscy zamawiający muszą zaznaczyć to
pole;

3) wskazania, jakie warunki udziału w postępowaniu (kryteria kwalifikacji) znajdą zasto-
sowanie;

4) wydrukowania albo wyeksportowania formularza JEDZ/ESPD w formacie xml.

Zamawiający powinien zapisać wygenerowany w serwisie eESPD plik xml na dysku lokalnym
czy innym nośniku danych, gdyż pliki nie są przechowywane w serwisie udostępnianym przez
Komisję. Utworzony w ten sposób plik xml powinien być następnie przekazany wykonawcom
razem z pozostałymi dokumentami zamówienia.

Wykonawca również może skorzystać z serwisu eESPD w celu wypełnienia formularza utwo-
rzonego przez zamawiającego, ponownego wykorzystania formularza utworzonego wcześniej
lub samodzielnego utworzenia nowego formularza. Po zaznaczeniu pola „Jestem wykonawcą”
wykonawca ma możliwość:

1) zaimportowania otrzymanego formularza JEDZ/ESPD;
2) połączenia dwóch formularzy JEDZ/ESPD, tj. formularza przygotowanego przez zama-

wiającego dla danego postępowania oraz formularza wykorzystanego we wcześniejszym
postępowaniu;

3) stworzenia nowego JEDZ/ESPD (opcja Create response).

Formularz wstępnie przygotowany przez zamawiającego zawiera tylko pola wskazane przez
zamawiającego. W przypadku gdy wykonawca korzysta z możliwości samodzielnego utworze-
nia nowego formularza JEDZ/ESPD, aktywne są wszystkie pola formularza. Należy je wypełnić
w zakresie stosownym do wymagań określonych przez zamawiającego w konkretnym postępo-
waniu. Przy wszystkich podstawach wykluczenia domyślnie zaznaczona jest odpowiedź prze-
cząca. Po zaznaczeniu odpowiedzi twierdzącej wykonawca ma możliwość podania szczegółów,
a także opisania ewentualnych środków zaradczych podjętych w ramach tzw. samooczyszcze-
nia.

Po wypełnieniu formularza wykonawca ma możliwość jego wydrukowania lub wyeksportowa-
nia w formacie xml. Wygenerowany w serwisie eESPD plik xml powinien, podobnie jak ma
to miejsce w przypadku pliku tworzonego przez zamawiającego, zostać zapisany przez wyko-
nawcę na dysku lokalnym lub innym nośniku danych, ponieważ pliki nie są przechowywane
w serwisie eESPD.

Tak przygotowany formularz, po jego podpisaniu, może zostać przekazany zamawiającemu.

Zamawiający, który otrzyma formularz JEDZ/ESPD przygotowany przez wykonawcę w postaci
pliku xml, może go odczytać przy pomocy narzędzia eESPD.

2.2. ESPD – praktyczne wskazówki

Korzystanie z narzędzia elektronicznego jest bardzo proste i wychodzi naprzeciw elektro-
nizacji zamówień publicznych. Chcąc efektywnie z niego skorzystać, zamawiający musi
wiedzieć przede wszystkim, którego z numerów ogłoszenia użyć, aby system „załado-
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wał” dane o konkretnym zamówieniu. W ramach potwierdzenia otrzymania ogłoszenia
o zamówieniu, które zamawiający przekazał do publikacji, system Ted – tenders electronic
daily generuje automatyczną wiadomość o następującej treści:

Ogłoszenie otrzymano

Ogłoszenie otrzymano i nadano mu tymczasowy numer referencyjny 2016-123456
(16-778899-000). Prosimy o powoływanie się na ten numer w całej przyszłej korespon-
dencji dotyczącej ogłoszenia przed jego publikacją.

Podsumowanie ogłoszenia

Wysłane przez Nazwa instytucji zamawiającej

Data otrzymania Sep 19, 2016 3:25:50 PM

Tymczasowy nr referencyjny 2016-123456 (16-778899-000)

Numer, który musi zostać wprowadzony do narzędzia ESPD to numer wskazany w na-
wiasie, w opisanym przypadku (16-778899-000).

Używając tego numeru, system przeniesie do ESPD tylko i wyłącznie dane:
1) na temat instytucji zamawiającej;
2) dotyczące nazwy postępowania.

Nie zostaną przekopiowane żadne warunki udziału w postępowaniu. Zresztą wydaje
się to bezcelowe z tego względu, że brak jest w elektronicznym JEDZ miejsca na te za-
pisy. Wykonawca składa oświadczenie na podstawie i w odniesieniu do informacji za-
wartych w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ. Zamawiający sam wskazuje, które wa-
runki udziału w postępowaniu zastosuje, np.: „sytuacja ekonomiczna i finansowa”, na-
tomiast nie wprowadza ich szczegółowego opisu. Ogranicza się jedynie do zaznaczenia
pola, co będzie przedmiotem badania, np. średni roczny przychód, ubezpieczenie z ty-
tułu ryzyka zawodowego, inne wymogi ekonomiczne lub finansowe (w tym przypadku
przede wszystkim posiadane środki lub zdolność kredytowa wykonawcy).

W zakresie natomiast przesłanek wykluczenia, które zamawiający chce zastosować
w swoim postępowaniu, należy zwrócić uwagę, że system automatycznie zaznacza
wszystkie podstawy wykluczenia. Jeżeli zamawiający zdecyduje, że nie chce badać wy-
konawcy pod kątem danej fakultatywnej przesłanki, wówczas zobowiązany jest ją odzna-
czyć. Co istotne, narzędzie przewiduje opcję, w której zamawiający może przenieść się
na widok wykonawcy. W ten sposób można upewnić się, czy podany zakres wykluczenia
jest tożsamy z tym, który jest w ogłoszeniu.

Wykonawca, wypełniając dokument przygotowany za pomocą narzędzia ESPD, będzie
miał uwidocznione tylko te fragmenty, które zaznaczy zamawiający. Podkreślenia wy-
maga przy tym, że w stosunku do podstaw wykluczenia, które jako obligatoryjne są prze-
widziane w dyrektywie (w Polsce zakres obligatoryjnego wykluczenia jest szerszy), za-
mawiający nie ma możliwości ich odznaczenia. Wszystkie zaznaczone są automatycznie.

Przygotowany dla wykonawcy JEDZ zamawiający powinien zapisać jako plik i udostępnić
na stronie internetowej, jako załącznik do SIWZ.
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Wykonawca pobierze ten plik i będzie mógł go odczytać tylko za pomocą narzędzia ESPD.
Będzie miał uwidocznione tylko pola, które przygotował zamawiający. W zakresie pod-
staw wykluczenia wykonawca z kolei będzie już miał automatycznie zaznaczone przez
system pole „NIE” – nie zachodzą podstawy do wykluczenia z udziału w postępowaniu.
W sytuacji więc, gdy taka podstawa zaistnieje, wykonawca zobowiązany jest odpowied-
nio zaznaczyć pole „TAK”, a system rozwinie kolejne obszary, w których wykonawca bę-
dzie mógł opisać dokładnie okoliczności towarzyszące zaistniałej podstawie wyklucze-
nia i następnie wskazać odpowiednio dokonany w tym zakresie ewentualnie dokonany
„self – cleaning”.

W myśl wskazówek UZP, przygotowany za pomocą ESPD dokument powinien zostać pod-
pisany. Taka opcja nie została przewidziana w narzędziu. Pole przeznaczone na podpis
osoby składającej JEDZ nie jest polem edytowalnym. Wobec powyższego wydaje się, że
najbezpieczniejszą póki co drogą będzie wydrukowanie wygenerowanego pliku, złożenie
na nim podpisu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy
oraz przekazanie w formie pisemnej zamawiającemu. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy za-
mawiający dopuszcza składanie oświadczenia w formie elektronicznej. Przyjąć jednak
należy, że takie oświadczenie musi zostać opatrzone bezpiecznym podpisem elektro-
nicznym. Forma składania JEDZ została szerzej omówiona w Rozdziale VI. Do czasu
jednak pojawienia się wiążących interpretacji dotyczących formy składania tego doku-
mentu zaleca się przekazywanie go zamawiającemu w formie pisemnej, dla której równo-
ważne jest opatrzenie dokumentu bezpiecznym podpisem elektronicznym. Podkreślenia
wymaga, że elektroniczna forma składania dokumentów nie jest popularna w polskim
systemie zamówień publicznych, stąd też zamawiający, który otrzyma dokument opa-
trzony bezpiecznym podpisem elektronicznym, zwyczajnie może nie umieć sobie z nim
poradzić. Ponadto, przy założeniu, że zamawiający nie dopuścił składania ofert lub wnio-
sków w formie elektronicznej, wątpliwym jest też termin jego złożenia w takiej właśnie
formie. Niejasnym jest bowiem, czy ma zostać złożony w dacie i godzinie składania ofert,
czy też może zostać złożony przed tą datą.

We wzorze standardowego formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówie-
nia dopisano pomocne w celu jego wypełnienia wskazówki. Jednocześnie korzystano
ze wstępnej instrukcji zamieszczonej w opracowaniu „Instrukcja wypełniania JEDZ/
ESPD” dostępnej na stronach Urzędu Zamówień Publicznych od 5.8.2016 r., starając się
nie powielać informacji, ponieważ wspomniana instrukcja jest na bieżąco aktualizowana
przez UZP (jest dokumentem dynamicznym).

2.3. Wzór standardowego formularza jednolitego europejskiego
dokumentu zamówienia

Poniżej przedstawiamy standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia.

UWAGA: uwagi od Autorki dotyczące wypełniania tego dokumentu są w jego treści
wyróżnione pochyłą czcionką i podkreśleniem.
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Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytu-
cji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubie-
gania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informa-
cje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworze-
nia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie
elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia1.
Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia2 w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

Dz.Urz. UE S numer [], data [], strona [],

Numer ogłoszenia w Dz.U. S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.Urz., instytucja
zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jedno-
znaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia:

W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie
jest wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfiko-
wanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie kra-
jowym): [...]

Informacje na temat postępowania o udzielenie zamówienia

Tę część wypełnia instytucja zamawiająca. Jeżeli zamawiający skorzysta z serwisu eESPD,
dane zostaną zaimportowane automatycznie. Jeżeli zamówienie nie jest wszczynane ogło-
szeniem o zamówieniu – wykonawca wypełnia samodzielnie.

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem,
że wyżej wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu do-
kumentowi zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego doku-
mentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca.

1 Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostaw-
com usług elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony
jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia.
2 W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zapro-
szenie do ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu.
W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako za-
proszenie do ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu
kwalifikowania.
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Tożsamość zamawiającego3 Odpowiedź:

Nazwa: [ ]

Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument? Odpowiedź:

Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia4: [ ]

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję
zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli doty-
czy)5:

[ ]

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego doku-
mentu zamówienia powinien wypełnić wykonawca.

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy

Tę część wypełnia tylko i wyłącznie wykonawca

A: Informacje na temat wykonawcy

Identyfikacja: Odpowiedź:

Nazwa: [ ]

Numer VAT, jeżeli dotyczy:
Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać
inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wyma-
gany i ma zastosowanie.

[ ]
[ ]

Polski wykonawca wskazuje w zależności od formy pro-
wadzonej działalności gospodarczej NIP lub REGON
albo PESEL, jeżeli jest osobą fizyczną nieprowadzącą
działalności gospodarczej).

Adres pocztowy: [..........]

Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów6:
Telefon:
Adres e-mail:
Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy):

[..........]
[..........]
[..........]
[..........]

Informacje ogólne: Odpowiedź:

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź
małym lub średnim przedsiębiorstwem?

[] Tak [] Nie

Artykuł 2 zalecenia Komisji z 6.5.2003 r. dotyczą-
cego definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich
(Dz.Urz. UE L 124 z 2003 r., s. 36).
Na kategorię przedsiębiorstw mikro, małych i średnich
(MŚP) składają się przedsiębiorstwa, które zatrudniają

3 Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia
proszę podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających.
4 Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia.
5 Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia.
6 Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne.
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mniej niż 250 osób, i których obroty roczne nie przekra-
czają 50 mln EUR, i/lub których roczna suma bilansowa
nie przekracza 43 mln euro.
W kategorii MŚP małe przedsiębiorstwo jest zdefinio-
wane jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż
50 osób, którego obroty roczne i/lub roczna suma bi-
lansowa nie przekracza 10 mln euro.
W kategorii MŚP przedsiębiorstwo mikro jest zdefinio-
wane jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż
10 osób, którego obroty roczne i/lub roczna suma bi-
lansowa nie przekracza 2 mln euro.

Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest zastrze-
żone7: czy wykonawca jest zakładem pracy chronio-
nej, „przedsiębiorstwem społecznym”8 lub czy będzie
realizował zamówienie w ramach programów zatrud-
nienia chronionego?

Jeżeli tak, jaki jest odpowiedni odsetek pracowników
niepełnosprawnych lub defaworyzowanych?
Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której
kategorii lub których kategorii pracowników niepeł-
nosprawnych lub defaworyzowanych należą dani pra-
cownicy.

Zamawiający, zgodnie z art. 22 ust. 2 ZamPublU, może
zastrzec, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać
się wyłącznie zakłady pracy chronionej lub inni wyko-
nawcy spełniający podane tam kryteria w zakresie spo-
łecznej i zawodowej integracji osób będących człon-
kami grup społecznie marginalizowanych.
[] Tak [] Nie
[..........]

[..........]

Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do urzę-
dowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub po-
siada równoważne zaświadczenie [np. w ramach kra-
jowego systemu (wstępnego) kwalifikowania]?

[] Tak [] Nie [] Nie dotyczy
Nie dotyczy regulacji obowiązujących w Polsce

Jeżeli tak:
Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmen-
tach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w odpowiednich
przypadkach, sekcji C niniejszej części, uzupełnić
część V (w stosownych przypadkach) oraz w każ-
dym przypadku wypełnić i podpisać część VI.

a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia
i odpowiedni numer rejestracyjny lub numer zaświad-
czenia, jeżeli dotyczy:

a) [..........]

b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania
zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej,
proszę podać:

b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, do-
kładne dane referencyjne dokumentacji):
[..........][..........][..........][..........]

c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące pod-
stawę wpisu do wykazu lub wydania zaświadcze-
nia oraz, w stosownych przypadkach, klasyfikację
nadaną w urzędowym wykazie9:

c) [..........]

d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie
obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji?

d) [] Tak [] Nie

7 Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5.
8 Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnospraw-
nych lub defaworyzowanych.
9 Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu.
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Jeżeli nie: Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące
informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub D,
w zależności od przypadku.
WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w stosownym
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia:

e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić za-
świadczenie odnoszące się do płatności składek
na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedsta-
wić informacje, które umożliwią instytucji zamawiają-
cej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego
zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej
krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkow-
skim?

e) [] Tak [] Nie

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie
elektronicznej, proszę wskazać:

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, do-
kładne dane referencyjne dokumentacji):
[..........][..........][..........][..........]

Rodzaj uczestnictwa: Odpowiedź:

Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzie-
lenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami10?

[] Tak [] Nie
Oświadczenie wypełnianie tylko w przypadku konsor-
cjum

Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie doku-
menty zamówienia.

Jeżeli tak:

a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider,
odpowiedzialny za określone zadania itd.):

a): [..........]

b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorą-
cych wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie za-
mówienia:

b): [..........]

c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej
udział:

c): [..........]
Należy wymienić skład konsorcjum, wskazując, kto
jest liderem, a kto partnerem oraz ewentualną nazwę
grupy przyjętą na te potrzeby.

Części Odpowiedź:

W stosownych przypadkach wskazanie części zamó-
wienia, w odniesieniu do której (których) wykonawca
zamierza złożyć ofertę.

[ ]

B: Informacje na temat przedstawicieli wykonawcy

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y)
osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowa-
nia o udzielenie zamówienia:

10 Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu.
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Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile ist-
nieją:

Odpowiedź:
W istocie należy wskazać osoby uprawnione do pod-
pisania oferty i JEDZ (Prezes, Członek Zarządu, Pro-
kurent lub Pełnomocnik). Umocowanie może wynikać
z dokumentów rejestrowych lub z udzielonego pełno-
mocnictwa.
Zgodnie z opinią UZP, zawartą w Instrukcji Wypełnia-
nia JEDZ, dostępną na stronie www.uzp.gov.pl, za-
mieszczoną w dniu 5.8.2016 r.: W przypadku szczegó-
łowego określenia w tej rubryce zakresu udzielonego
pełnomocnictwa i złożenia w tym zakresie oświadcze-
nia woli w treści JEDZ, a także prawidłowego (zgod-
nie z zasadami reprezentacji) podpisania dokumentu
JEDZ, nie jest konieczne tworzenie i dołączanie do
oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postę-
powaniu odrębnego dokumentu pełnomocnictwa. Je-
żeli dane zawarte w tej pozycji mają jedynie walor in-
formacyjny, a pełnomocnictwo zostało udzielone od-
rębnie, pełnomocnictwo powinno zostać załączone do
oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postę-
powaniu.

Imię i nazwisko,
wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wyma-
gane:

[..........],
[..........]

Stanowisko/Działający(-a) jako: [..........]

Adres pocztowy: [..........]

Telefon: [..........]

Adres e-mail: [..........]

W razie potrzeby proszę podać szczegółowe infor-
macje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, za-
kresu, celu itd.):

[..........]

C: Informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów

Zależność od innych podmiotów: Odpowiedź:

Czy wykonawca polega na zdolności innych podmio-
tów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określo-
nych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryte-
riów i zasad określonych poniżej w części V?

[] Tak [] Nie
Zasady polegania na zdolności podmiotów trzecich zo-
stały określone w rozdziale III pkt 1 niniejszego opra-
cowania.

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny for-
mularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane
w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane
podmioty.

Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb tech-
nicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególno-
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ści tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty
budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budow-
lanych.

O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć
– dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V11.

D: Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie polega

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku, gdy instytucja zamawiająca lub pod-
miot zamawiający wprost tego zażąda.)

Podwykonawstwo: Odpowiedź:

Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim pod-
wykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia?

[] Tak [] Nie
Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz
proponowanych podwykonawców:
[..........]
Zgodnie z art. 36b ust. 1 ZamPublU, zamawiający żąda
także wskazania przez wykonawcę części zamówienia,
których wykonanie zamierza powierzyć podwykonaw-
com i podania przez wykonawcę firm podwykonaw-
ców. Szczegółowe informacje w zakresie podwykonaw-
stwa określone zostały w rozdziale 3 pkt 2 niniejszego
opracowania.

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia
tych informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić –
dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – in-
formacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III.

Część III: Podstawy wykluczenia

W zakresie podstaw wykluczenia rozróżnia się podstawy obligatoryjne oraz fakultatywne.
W polskim porządku prawnym obligatoryjne przesłanki wykluczenia wykonawcy ustalono
w zakresie szerszym aniżeli obligatoryjne, wynikające z dyrektyw. Korzystając z serwisu
eESPD, obligatoryjne podstawy wykluczenia wykonawcy (wynikające z dyrektywy) są za-
znaczone „na sztywno”. Pozostałe – właściwe w polskim porządku prawnym oraz ewentu-
alne fakultatywne, jeżeli zamawiający będzie je stosował w postępowaniu, należy odznaczyć
(są zaznaczone automatycznie w formularzu).

Wykonawca, wypełniając przekazany mu przez zamawiającego formularz za pośrednic-
twem systemu eESPD, z automatu zastanie wypełnione pola „nie” w zakresie każdej z pod-
staw wykluczenia. Jeżeli zachodzi w stosunku do niego podstawa wykluczenia i znaczy „tak”,
wówczas pojawi się pole przeznaczone do zawarcia informacji na temat „self cleaningu”. Sze-
rzej w tym zakresie zob. rozdział V pkt 4 niniejszego opracowania.

11 Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3.
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A: Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia:

1) udział w organizacji przestępczej12;

2) korupcja13;

3) nadużycie finansowe14;

4) przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną15;

5) pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu16;

6) praca dzieci i inne formy handlu ludźmi17.

Podstawy związane z wyrokami skazującymi za prze-
stępstwo na podstawie przepisów krajowych stano-
wiących wdrożenie podstaw określonych w art. 57
ust. 1 wspomnianej dyrektywy:

Odpowiedź:
Przepis art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE został
wdrożony w treści art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ZamPublU,
z tym że katalog przestępstw przewidzianych w tych
przepisach ZamPublU jest szerszy w stosunku do wy-
nikającego z treści art. 57 ust. 1 dyrektywy. Dlatego
w tym miejscu wykonawca składa oświadczenie je-
dynie w zakresie katalogu przestępstw, których doty-
czą podstawy ustawowe z art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14
ZamPublU, a które jednocześnie stanowią implemen-
tację art. 57 ust. 1 dyrektywy, tj.:
1) udział w organizacji przestępczej – na gruncie
prawa krajowego – art. 258 KK,
2) korupcja – na gruncie prawa krajowego art. 228–
230a lub 250a KK bądź art. 46 lub 48 SportU,
3) nadużycie finansowe – przestępstwa skarbowe,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. c ZamPublU,
4) przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa zwią-
zane z działalnością terrorystyczną, czyli przestęp-

12 Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z 24.10.2008 r. w sprawie
zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.Urz. WE L 300 z 2008 r., s. 42).
13 Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Eu-
ropejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997 r., s. 1) i w art. 2
ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z 22.7.2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze pry-
watnym (Dz.Urz. WE L 192 z 2003 r., s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefinio-
waną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy.
14 W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich
(Dz.Urz. WE C 316 z 1995 r., s. 48).
15 Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z 13.6.2002 r. w sprawie zwalczania
terroryzmu (Dz.Urz. WE L 164 z 2002 r., s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do
popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o któ-
rych mowa w art. 4 tej decyzji ramowej.
16 Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z 26.10.2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz
finansowania terroryzmu (Dz.Urz. WE L 309 z 2005 r., s. 15).
17 Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z 5.4.2011 r.
w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decy-
zję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.Urz. UE L 101 z 2011 r., s. 1).
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stwa o charakterze terrorystycznym, o których mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. b ZamPublU,
5) pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu –
art. 299 lub 165a KK,
6) praca dzieci i inne formy handlu ludźmi – na gruncie
prawa krajowego art. 189a KK.
Pozostałe podstawy wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 13
i 14 ZamPublU, które nie stanowią wdrożenia art. 57
ust. 1 dyrektywy i logiczne wydaje się, że powinny
być traktowane jako podstawy o charakterze krajowym
i w konsekwencji być uwzględnione w Sekcji D tej czę-
ści.
Chodzi o:
1) przestępstwa przeciwko środowisku wymienione
w art. 181–188 KK,
2) przestępstwa przeciwko prawom osób wykonują-
cych pracę zarobkową z art. 218–221 KK,
3) przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub 10 Prac-
CudzRPU,
4) przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumen-
tów wymienione w art. 270−277 KK,
5) przestępstwa przeciwko mieniu z art. 278–295 KK,
6) przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu
wymienione w przepisach art. 296–307 KK – z wyjąt-
kiem art. 299 KK (pranie pieniędzy).
Żądanie ich uwzględnienia w informacjach doty-
czących przesłanek fakultatywnych – odpowiednio
z art. 24 ust. 5 pkt 5–7 ZamPublU, zgodnie z koncepcją
UZP wyrażoną w przywołanej na wstępie instrukcji wy-
pełniania wydaje się niekonsekwentne, bowiem w isto-
cie wymaga od zamawiającego obowiązkowego zasto-
sowania fakultatywnych podstaw wykluczenia, a taka
sytuacja nie jest zgodna z regulacjami ZmPublU.

Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź ja-
kiejkolwiek osoby będącej członkiem organów admi-
nistracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wyko-
nawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wyko-
nawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia
decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny
wyrok z jednego z wyżej wymienionych powodów,
orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym
okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku
nadal obowiązuje?

[] Tak [] Nie
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w for-
mie elektronicznej, proszę wskazać: (adres interne-
towy, wydający urząd lub organ, dokładne dane refe-
rencyjne dokumentacji):
[..........][..........][..........][..........]18

Dotyczy podstawy z art. 24 ust. 1 pkt 14 ZamPublU.

Jeżeli tak, proszę podać19:
a) datę wyroku, określić, których spośród punktów
1−6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) skazania;
b) wskazać, kto został skazany [ ];
c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio usta-
lone w wyroku:

a) data: [ ], punkt(-y): [ ], powód(-ody): [ ]

b) [..........]
c) długość okresu wykluczenia [..........]
oraz punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy.
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w for-
mie elektronicznej, proszę wskazać: (adres interne-

18 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
19 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
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towy, wydający urząd lub organ, dokładne dane refe-
rencyjne dokumentacji): [..................][..................]
[..........][..........]20

W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął
środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo
istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia21 („sa-
mooczyszczenie”)?

[] Tak [] Nie
Dotyczy zastosowania „self cleaningu”

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki22: [..........]
Dotyczy zastosowania „self cleaningu”.

B: Podstawy związane z płatnością podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne

Płatność podatków lub składek
na ubezpieczenie społeczne:

Odpowiedź:

Czy wykonawca wywiązał się
ze wszystkich obowiązków doty-
czących płatności podatków lub
składek na ubezpieczenie spo-
łeczne, zarówno w państwie, w któ-
rym ma siedzibę, jak i w państwie
członkowskim instytucji zamawia-
jącej lub podmiotu zamawiającego,
jeżeli jest ono inne niż państwo sie-
dziby?

[] Tak [] Nie
Dotyczy podstawy z art. 24 ust. 1 pkt 15 ZamPublU
Dotyczy podstawy z art. 24 ust. 5 pkt 8 ZamPublU
Uwaga, proszę zwrócić uwagę na konstrukcję pytania „Czy wykonawca
wywiązał się z obowiązków...?”.

Podatki
Składki

na ubezpieczenia społeczne

Jeżeli nie, proszę wskazać:

a) państwo lub państwo członkow-
skie, którego to dotyczy;

a) [..........] a) [..........]

b) jakiej kwoty to dotyczy? b) [..........] b) [..........]

c) w jaki sposób zostało ustalone
to naruszenie obowiązków:

1) w trybie decyzji sądowej lub ad-
ministracyjnej:

c1) [] Tak [] Nie c1) [] Tak [] Nie

Czy ta decyzja jest ostateczna
i wiążąca?

– [] Tak [] Nie – [] Tak [] Nie

– Proszę podać datę wyroku lub de-
cyzji.

– [..........] – [..........]

– W przypadku wyroku, o ile zo-
stała w nim bezpośrednio okre-
ślona, długość okresu wyklucze-
nia:

– [..........] – [..........]

20 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
21 Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE.
22 Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.),
objaśnienie powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.
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2) w inny sposób? Proszę sprecy-
zować, w jaki:

c2) [..........] c2) [..........]

d) Czy wykonawca spełnił lub spełni
swoje obowiązki, dokonując płat-
ności należnych podatków lub skła-
dek na ubezpieczenie społeczne,
lub też zawierając wiążące porozu-
mienia w celu spłaty tych należ-
ności, obejmujące w stosownych
przypadkach narosłe odsetki lub
grzywny?

d) [] Tak [] Nie
Jeżeli tak, proszę podać szcze-
gółowe informacje na ten temat:
[..........]

d) [] Tak [] Nie
Jeżeli tak, proszę podać szcze-
gółowe informacje na ten temat:
[..........]

Jeżeli odnośna dokumentacja do-
tycząca płatności podatków lub
składek na ubezpieczenie spo-
łeczne jest dostępna w formie elek-
tronicznej, proszę wskazać:

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referen-
cyjne dokumentacji)23:[..........][..........][..........]

C: Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami za-
wodowymi24

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wy-
kluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym
ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład
stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka róż-
nych postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.

Informacje dotyczące ewentualnej
niewypłacalności, konfliktu interesów

lub wykroczeń zawodowych
Odpowiedź:

[] Tak [] Nie
Dotyczy podstawy z art. 24 ust. 5 pkt 5, 6, 7 ZamPublU.

Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył
swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska,
prawa socjalnego i prawa pracy25?

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu
wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia od-
powiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszcze-
nie”)?
[] Tak [] Nie
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [..... ]

Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących
sytuacji:
a) zbankrutował; lub
b) prowadzone jest wobec niego postępowanie upa-
dłościowe lub likwidacyjne; lub
c) zawarł układ z wierzycielami; lub

[] Tak [] Nie

Dotyczy podstawy z art. 24 ust. 5 pkt 1 ZamPublU.

UWAGA
Polskie regulacje nie przewidują możliwości wyklucze-
nia wykonawcy, którego działalność gospodarcza jest
zwieszona.

23 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
24 Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE.
25 O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w do-
kumentach zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.
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d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikają-
cej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych
przepisach ustawowych i wykonawczych26; lub
e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub
f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona?

Jeżeli tak:

– Proszę podać szczegółowe informacje:
– Proszę podać powody, które pomimo powyższej sy-
tuacji umożliwiają realizację zamówienia, z uwzględ-
nieniem mających zastosowanie przepisów krajo-
wych i środków dotyczących kontynuowania działalno-
ści gospodarczej27.

– [..........]
– [..........]

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie
elektronicznej, proszę wskazać:

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, do-
kładne dane referencyjne dokumentacji):
[..........][..........][..........]

[] Tak [] Nie

[..........]
Dotyczy podstawy z art. 24 ust. 5 pkt 2 ZamPublU

Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia
zawodowego28?
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje
na ten temat:

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu
samooczyszczenia? [] Tak [] Nie
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [..... ]

[] Tak [] Nie

[..........]
Dotyczy podstawy z art. 24 ust. 1 pkt 20 ZamPublU

Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami poro-
zumienia mające na celu zakłócenie konkurencji?
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje
na ten temat:

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu
samooczyszczenia? [] Tak [] Nie
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [..... ]

Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie intere-
sów29 spowodowanym jego udziałem w postępowa-
niu o udzielenie zamówienia?

[] Tak [] Nie

Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje
na ten temat:

[..........]
Dotyczy podstawy z art. 24 ust. 5 pkt 3 ZamPublU

Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wy-
konawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub
podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny spo-
sób zaangażowany(-e) w przygotowanie postępowa-
nia o udzielenie zamówienia?

[] Tak [] Nie

26 Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia.
27 Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienio-
nych w lit. a)–f) stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości od-
stępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie.
28 W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach
zamówienia.
29 Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.
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Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje
na ten temat:

[..........]
Dotyczy podstawy z art. 24 ust. 1 pkt 19 ZamPublU

Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której
wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicz-
nego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawia-
jącym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji
została rozwiązana przed czasem, lub w której na-
łożone zostało odszkodowanie bądź inne porówny-
walne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową?

[] Tak [] Nie
Dotyczy podstawy z art. 24 ust. 5 pkt 4 ZamPublU

Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje
na ten temat:

[..........]
Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu
samooczyszczenia? [] Tak [] Nie
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [..... ]

Czy wykonawca może potwierdzić, że:
a) nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd
przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfi-
kacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji
spełnienia kryteriów kwalifikacji;
b) nie zataił tych informacji;
c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty
potwierdzające wymagane przez instytucję zamawia-
jącą lub podmiot zamawiający; oraz
d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny spo-
sób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez
instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający,
pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu
nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić
wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć
istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwa-
lifikacji lub udzielenia zamówienia?

[] Tak [] Nie
Dotyczy podstawy z art. 24 ust. 1 pkt 16, 17, 18
ZamPublU

D: Inne podstawy wykluczenia, które mogą być przewidziane w przepisach krajowych
państwa członkowskiego instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

Podstawy wykluczenia
o charakterze wyłącznie krajowym

Odpowiedź:

Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia
o charakterze wyłącznie krajowym określone w sto-
sownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia?

[] Tak [] Nie
Dotyczy podstawy z art. 24 ust. 1 pkt 21 ZamPublU
Dotyczy podstawy z art. 24 ust. 1 pkt 22 ZamPublU
Przyjąć należy, że dotyczy podstaw z art. 24 ust. 1
pkt 13 i 14 ZamPublU w zakresie:
1) przestępstwa przeciwko środowisku wymienione
w art. 181–188 KK;
2) przestępstwa przeciwko prawom osób wykonują-
cych pracę zarobkową z art. 218–221 KK;
3) przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub 10 Prac-
CudzRPU;
4) przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumen-
tów wymienione w art. 270–277 KK;
5) przestępstwa przeciwko mieniu
z art. 278–295 KK;
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6) przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu
wymienione w przepisach art. 296–307 KK – z wyjąt-
kiem art. 299 KK (pranie pieniędzy).
Nie dotyczy podstawy z art. 24 ust. 1 pkt 23 ZamPublU
(grupa kapitałowa – to oświadczenie wykonawca
składa po ujawnieniu informacji o wykonawcach, któ-
rzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postę-
powaniu lub oferty).

Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym ogło-
szeniu lub w dokumentach zamówienia jest dostępna
w formie elektronicznej, proszę wskazać:

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, do-
kładne dane referencyjne dokumentacji):
[..........][..........][..........]30

W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek
z podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie kra-
jowym, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu
samooczyszczenia?

[] Tak [] Nie

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [..........]

Część IV: Kryteria kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja lub sekcje A–D w niniejszej części) wy-
konawca oświadcza, że:

Oświadczenie o spełnianiu warunków składa wykonawca. Jeżeli wykonawca polega na za-
sobach podmiotów trzecich w celu wykazania spełniania warunków, wówczas część IV po-
winna zostać wypełniona przez podmiot udostępniający zasoby, odpowiednio w zakresie
tego udostępnienia.

α: Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji

Zamawiający może zdecydować o tym, aby ograniczyć wymagane informacje na temat kry-
teriów kwalifikacji do jednego pytania, na które odpowiedź brzmi TAK lub NIE – czy wy-
konawca spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu. Dopiero w następstwie tego
oświadczenia zbadać wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza,
poprzez zażądanie złożenia oświadczeń lub dokumentów. W takim przypadku wykonawca
poprzestaje na wypełnieniu tylko tej sekcji w części IV.

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku, gdy instytucja zamawiająca
lub podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamó-
wienia, o których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia
sekcji w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV:

Spełnienie wszystkich wymaganych
kryteriów kwalifikacji

Odpowiedź

Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: [] Tak [] Nie

30 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.


