ZESTAWIENIE OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW
POTWIERDZAJĄCYCH BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA1
w postępowaniach o udzielenie zamówienia, których wartość zamówienia
jest mniejsza od progów unijnych2

OBLIGATORYJNE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp3:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału
w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw
wykluczenia.

OŚWIADCZENIE:

Przepisy ustawy Pzp nie przewidują sformalizowanej treści oświadczenia, o którym mowa w art. 25a
ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, dotyczącego podstaw wykluczenia w postępowaniach poniżej progów
unijnych, dlatego zamawiający samodzielnie mogą przygotować treść tego oświadczenia.
Na stronie www.uzp.gov.pl w zakładce Repozytorium wiedzy/Wzorcowe dokumenty/wzory oświadczeń i
dokumentów z zakresu znowelizowanych przepisów ustawy Pzp, dostępny jest przykładowy wzór oświadczenia
dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania.

DOKUMENT:

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia4, dalej jako
„rozporządzenie ws. dokumentów” nie przewiduje dokumentów dotyczących tej konkretnie przesłanki
wykluczenia. Regulacja ta związana jest z innymi przesłankami, dla których ustawodawca przewidział
odpowiednie dokumenty.

art. 24 ust. 1 pkt 13 ustawy Pzp:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za
przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca
2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769).

OŚWIADCZENIE:

Przepisy ustawy Pzp nie przewidują sformalizowanej treści oświadczenia, o którym mowa w art. 25a
ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, dotyczącego podstaw wykluczenia w postępowaniach poniżej progów
unijnych, dlatego zamawiający samodzielnie mogą przygotować treść tego oświadczenia.
Na stronie www.uzp.gov.pl w zakładce Repozytorium wiedzy/Wzorcowe dokumenty/wzory oświadczeń
i dokumentów z zakresu znowelizowanych przepisów ustawy Pzp, dostępny jest przykładowy wzór oświadczenia
dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania.

1

Dotyczy postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych po dniu wejścia w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie
ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Dokument przygotowany według stanu prawnego na dzień 31 stycznia
2018 r.
2
Kwoty określone rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
3
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)
4
Dz. U. z 2016 r., poz. 1126
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DOKUMENT:

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 ustawy Pzp,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (§ 5 pkt 1 rozporządzenie ws. dokumentów).

art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub
nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13.

OŚWIADCZENIE:
Przepisy ustawy Pzp nie przewidują sformalizowanej treści oświadczenia, o którym mowa w art. 25a
ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, dotyczącego podstaw wykluczenia w postępowaniach poniżej progów
unijnych, dlatego zamawiający samodzielnie mogą przygotować treść tego oświadczenia.
Na stronie www.uzp.gov.pl w zakładce Repozytorium wiedzy/Wzorcowe dokumenty/wzory oświadczeń
i dokumentów z zakresu znowelizowanych przepisów ustawy Pzp, dostępny jest przykładowy wzór oświadczenia
dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania.

DOKUMENT:

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (§ 5 pkt 1 rozporządzenia ws. dokumentów).

art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub
ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

OŚWIADCZENIE:

Przepisy ustawy Pzp nie przewidują sformalizowanej treści oświadczenia, o którym mowa w art. 25a
ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, dotyczącego podstaw wykluczenia w postępowaniach poniżej progów
unijnych, dlatego zamawiający samodzielnie mogą przygotować treść tego oświadczenia.
Na stronie www.uzp.gov.pl w zakładce Repozytorium wiedzy/Wzorcowe dokumenty/wzory oświadczeń
i dokumentów z zakresu znowelizowanych przepisów ustawy Pzp, dostępny jest przykładowy wzór oświadczenia
dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania.

DOKUMENT:
Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów
potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami
lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (§ 5 pkt 5 rozporządzenia
ws. dokumentów).
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art. 24 ust. 1 pkt 16 ustawy Pzp:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego
niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki
udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub który zataił te
informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów.

OŚWIADCZENIE:
Przepisy ustawy Pzp nie przewidują sformalizowanej treści oświadczenia, o którym mowa w art. 25a
ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, dotyczącego podstaw wykluczenia w postępowaniach poniżej progów
unijnych, dlatego zamawiający samodzielnie mogą przygotować treść tego oświadczenia.
Na stronie www.uzp.gov.pl w zakładce Repozytorium wiedzy/Wzorcowe dokumenty/wzory oświadczeń
i dokumentów z zakresu znowelizowanych przepisów ustawy Pzp, dostępny jest przykładowy wzór oświadczenia
dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania.

DOKUMENT:
Rozporządzenie ws. dokumentów nie przewiduje dokumentów dotyczących tej przesłanki wykluczenia.

art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił
informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

OŚWIADCZENIE:

Przepisy ustawy Pzp nie przewidują sformalizowanej treści oświadczenia, o którym mowa w art. 25a
ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, dotyczącego podstaw wykluczenia w postępowaniach poniżej progów
unijnych, dlatego zamawiający samodzielnie mogą przygotować treść tego oświadczenia.

Na stronie www.uzp.gov.pl w zakładce Repozytorium wiedzy/Wzorcowe dokumenty/wzory oświadczeń
i dokumentów z zakresu znowelizowanych przepisów ustawy Pzp, dostępny jest przykładowy wzór
oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania.

DOKUMENT:
Rozporządzenie ws. dokumentów nie przewiduje dokumentów dotyczących tej przesłanki wykluczenia.

art. 24 ust. 1 pkt 18 ustawy Pzp

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na
czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

OŚWIADCZENIE:

Przepisy ustawy Pzp nie przewidują sformalizowanej treści oświadczenia, o którym mowa w art. 25a
ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, dotyczącego podstaw wykluczenia w postępowaniach poniżej progów
unijnych, dlatego zamawiający samodzielnie mogą przygotować treść tego oświadczenia.
Na stronie www.uzp.gov.pl w zakładce Repozytorium wiedzy/Wzorcowe dokumenty/wzory oświadczeń
i dokumentów z zakresu znowelizowanych przepisów ustawy Pzp, dostępny jest przykładowy wzór oświadczenia
dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania.

DOKUMENT:
Rozporządzenie ws. dokumentów nie przewiduje dokumentów dotyczących tej przesłanki wykluczenia.
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art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania
o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło,
agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane
tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału
w postępowaniu.

OŚWIADCZENIE:

Przepisy ustawy Pzp nie przewidują sformalizowanej treści oświadczenia, o którym mowa w art. 25a
ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, dotyczącego podstaw wykluczenia w postępowaniach poniżej progów
unijnych, dlatego zamawiający samodzielnie mogą przygotować treść tego oświadczenia.
Na stronie www.uzp.gov.pl w zakładce Repozytorium wiedzy/Wzorcowe dokumenty/wzory oświadczeń
i dokumentów z zakresu znowelizowanych przepisów ustawy Pzp, dostępny jest przykładowy wzór oświadczenia
dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania.

DOKUMENT:
Rozporządzenie ws. dokumentów nie przewiduje dokumentów dotyczących tej przesłanki wykluczenia.

art. 24 ust. 1 pkt 20 ustawy Pzp:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające
na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie
wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych.

OŚWIADCZENIE:

Przepisy ustawy Pzp nie przewidują sformalizowanej treści oświadczenia, o którym mowa w art. 25a
ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, dotyczącego podstaw wykluczenia w postępowaniach poniżej progów
unijnych, dlatego zamawiający samodzielnie mogą przygotować treść tego oświadczenia.
Na stronie www.uzp.gov.pl
w zakładce Repozytorium wiedzy/Wzorcowe dokumenty/wzory oświadczeń
i dokumentów z zakresu znowelizowanych przepisów ustawy Pzp, dostępny jest przykładowy wzór oświadczenia
dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania.

DOKUMENT:
Rozporządzenie ws. dokumentów nie przewiduje dokumentów dotyczących tej przesłanki wykluczenia.

art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł
zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544).

OŚWIADCZENIE:

Przepisy ustawy Pzp nie przewidują sformalizowanej treści oświadczenia, o którym mowa w art. 25a
ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, dotyczącego podstaw wykluczenia w postępowaniach poniżej progów
unijnych, dlatego zamawiający samodzielnie mogą przygotować treść tego oświadczenia.

Na stronie www.uzp.gov.pl

w zakładce Repozytorium wiedzy/Wzorcowe dokumenty/wzory oświadczeń
i dokumentów z zakresu znowelizowanych przepisów ustawy Pzp, dostępny jest przykładowy wzór oświadczenia
dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania.

DOKUMENT:
Informacja z Krajowego Rejestru Karnego wystawiona w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21
ustawy Pzp wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (§ 5 pkt 1 rozporządzenia ws. dokumentów).
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art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego
zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne.

OŚWIADCZENIE:
Przepisy ustawy Pzp nie przewidują sformalizowanej treści oświadczenia, o którym mowa w art. 25a
ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, dotyczącego podstaw wykluczenia w postępowaniach poniżej progów
unijnych, dlatego zamawiający samodzielnie mogą przygotować treść tego oświadczenia.
Na stronie www.uzp.gov.pl
w zakładce Repozytorium wiedzy/Wzorcowe dokumenty/wzory oświadczeń
i dokumentów z zakresu znowelizowanych przepisów ustawy Pzp, dostępny jest przykładowy wzór oświadczenia
dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania.

DOKUMENT:

Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne (§ 5 pkt 6 rozporządzenia ws. dokumentów).

art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej,
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634),
złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące
między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wyłącznie oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, które zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia
przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1 ustawy Pzp,
albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.
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FAKULTATYWNE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA5

art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp:

Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację,
w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu
upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28
lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.).

OŚWIADCZENIE:

Przepisy ustawy Pzp nie przewidują sformalizowanej treści oświadczenia, o którym mowa w art. 25a
ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, dotyczącego podstaw wykluczenia w postępowaniach poniżej progów
unijnych, dlatego zamawiający samodzielnie mogą przygotować treść tego oświadczenia.
Na stronie www.uzp.gov.pl
w zakładce Repozytorium wiedzy/Wzorcowe dokumenty/wzory oświadczeń
i dokumentów z zakresu znowelizowanych przepisów ustawy Pzp, dostępny jest przykładowy wzór oświadczenia
dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania.

DOKUMENT:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp (§ 5 pkt 4 rozporządzenia
ws. dokumentów).
Dotyczy odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (dla podmiotów wpisanych do KRS) lub odpisu z Centralnej
Ewidencji Działalności Gospodarczej (dla podmiotów wpisanych do CEDIG). Wskazane rejestry są
ogólnodostępnymi i bezpłatnymi bazami danych, zatem zamawiający pobiera samodzielnie informacje z tych baz
danych.

art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp:

Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie
naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania
lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
stosownych środków dowodowych.

OŚWIADCZENIE:

Przepisy ustawy Pzp nie przewidują sformalizowanej treści oświadczenia, o którym mowa w art. 25a
ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, dotyczącego podstaw wykluczenia w postępowaniach poniżej progów
unijnych, dlatego zamawiający samodzielnie mogą przygotować treść tego oświadczenia.
Na stronie www.uzp.gov.pl w zakładce Repozytorium wiedzy/Wzorcowe dokumenty/wzory oświadczeń
i dokumentów z zakresu znowelizowanych przepisów ustawy Pzp, dostępny jest przykładowy wzór oświadczenia
dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania.

DOKUMENT:
Rozporządzenie ws. dokumentów nie przewiduje dokumentów dotyczących tej przesłanki wykluczenia.

5

Jeżeli zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy Pzp, zobowiązany jest wskazać
przesłanki wykluczenia w ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszeniu do negocjacji
(art. 24 ust. 6 ustawy Pzp).
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art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp:

Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę jeżeli wykonawca lub osoby, o których
mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4
z:
a) zamawiającym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
c) członkami komisji przetargowej,
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a
- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy
z udziału w postępowaniu.

OŚWIADCZENIE:

Przepisy ustawy Pzp nie przewidują sformalizowanej treści oświadczenia, o którym mowa w art. 25a
ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, dotyczącego podstaw wykluczenia w postępowaniach poniżej progów
unijnych, dlatego zamawiający samodzielnie mogą przygotować treść tego oświadczenia.
Na stronie www.uzp.gov.pl w zakładce Repozytorium wiedzy/Wzorcowe dokumenty/wzory oświadczeń
i dokumentów z zakresu znowelizowanych przepisów ustawy Pzp, dostępny jest przykładowy wzór oświadczenia
dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania.

DOKUMENT:
Rozporządzenie ws. dokumentów nie przewiduje dokumentów dotyczących tej przesłanki wykluczenia.

art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp:

Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę który, z przyczyn leżących po jego stronie,
nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę
koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub
zasądzenia odszkodowania.

OŚWIADCZENIE:
Przepisy ustawy Pzp nie przewidują sformalizowanej treści oświadczenia, o którym mowa w art. 25a
ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, dotyczącego podstaw wykluczenia w postępowaniach poniżej progów
unijnych, dlatego zamawiający samodzielnie mogą przygotować treść tego oświadczenia.
Na stronie www.uzp.gov.pl w zakładce Repozytorium wiedzy/Wzorcowe dokumenty/wzory oświadczeń
i dokumentów z zakresu znowelizowanych przepisów ustawy Pzp, dostępny jest przykładowy wzór oświadczenia
dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania.

DOKUMENT:
Rozporządzenie ws. dokumentów nie przewiduje dokumentów dotyczących tej przesłanki wykluczenia.

art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp:

Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego
prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego
popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych.

OŚWIADCZENIE:

Przepisy ustawy Pzp nie przewidują sformalizowanej treści oświadczenia, o którym mowa w art. 25a
ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, dotyczącego podstaw wykluczenia w postępowaniach poniżej progów
unijnych, dlatego zamawiający samodzielnie mogą przygotować treść tego oświadczenia.
Na stronie www.uzp.gov.pl w zakładce Repozytorium wiedzy/Wzorcowe dokumenty/wzory oświadczeń
i dokumentów z zakresu znowelizowanych przepisów ustawy Pzp, dostępny jest przykładowy wzór oświadczenia
dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania.

DOKUMENT:

(1) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu,
w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (§ 5 pkt 1 rozporządzenia ws. dokumentów);
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(2) Oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za
wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp (§ 5 pkt 7 rozporządzenia ws. dokumentów).

art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp:

Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę jeżeli urzędującego członka jego organu
zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5.

OŚWIADCZENIE:

Przepisy ustawy Pzp nie przewidują sformalizowanej treści oświadczenia, o którym mowa w art. 25a
ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, dotyczącego podstaw wykluczenia w postępowaniach poniżej progów
unijnych, dlatego zamawiający samodzielnie mogą przygotować treść tego oświadczenia.
Na stronie www.uzp.gov.pl w zakładce Repozytorium wiedzy/Wzorcowe dokumenty/wzory oświadczeń
i dokumentów z zakresu znowelizowanych przepisów ustawy Pzp, dostępny jest przykładowy wzór oświadczenia
dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania.

DOKUMENT:
(1) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu,
w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (§ 5 pkt 1 rozporządzenia ws. dokumentów).
(2) Oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za
wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp (§ 5 pkt 7 rozporządzenia ws. dokumentów).

art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp:

Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę wobec którego wydano ostateczną decyzję
administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o
zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych.

OŚWIADCZENIE:

Przepisy ustawy Pzp nie przewidują sformalizowanej treści oświadczenia, o którym mowa w art. 25a
ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, dotyczącego podstaw wykluczenia w postępowaniach poniżej progów
unijnych, dlatego zamawiający samodzielnie mogą przygotować treść tego oświadczenia.
Na stronie www.uzp.gov.pl w zakładce Repozytorium wiedzy/Wzorcowe dokumenty/wzory oświadczeń
i dokumentów z zakresu znowelizowanych przepisów ustawy Pzp, dostępny jest przykładowy wzór oświadczenia
dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania.

DOKUMENT:
Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej
o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub
przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp (§ 5 pkt 8 rozporządzenia ws. dokumentów).
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art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp:

Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę który naruszył obowiązki dotyczące płatności
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał
płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

OŚWIADCZENIE:

Przepisy ustawy Pzp nie przewidują sformalizowanej treści oświadczenia, o którym mowa w art. 25a
ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, dotyczącego podstaw wykluczenia w postępowaniach poniżej progów
unijnych, dlatego zamawiający samodzielnie mogą przygotować treść tego oświadczenia.
Na stronie www.uzp.gov.pl w zakładce Repozytorium wiedzy/Wzorcowe dokumenty/wzory oświadczeń
i dokumentów z zakresu znowelizowanych przepisów ustawy Pzp, dostępny jest przykładowy wzór oświadczenia
dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania.

DOKUMENT:

(1) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub inny dokument
potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (§ 5 pkt 2 rozporządzenia
ws. dokumentów);
(2) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione/y nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym
organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. (§ 5 pkt 3 rozporządzenia
ws. dokumentów);
(3) Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których
mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 716) (§ 5 pkt 9 rozporządzenia ws. dokumentów).
UWAGI:
 Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać
od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia
postępowania. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające: 1) spełnianie warunków udziału w
postępowaniu lub kryteria selekcji, 2) spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane
wymagań określonych przez zamawiającego, 3) brak podstaw wykluczenia – zamawiający wskazuje w
ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszeniu do składania
ofert.
 Stosownie do treści art. 26 ust. 2 jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający może wezwać wykonawcę, którego
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
 Wymóg żądania określonych dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia powinien być
przez zamawiającego określony na początku postępowania w ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji
istotnych warunków zamówienia lub w zaproszeniu do składania ofert. Aby zamawiający na etapie
czynności badania wykonawców co do dowodowego potwierdzenia wykazania braku podstaw
wykluczenia mógł powyższe zweryfikować, może żądać takich dokumentów. Jeśli zaś taki wymóg określi
w ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w zaproszeniu do składania
ofert, weryfikując dowodowo brak podstaw do wykluczenia w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, powinien
wobec wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona zażądać przedłożenia takich dokumentów.
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Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,
o których mowa brak podstaw wykluczenia, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty
dotyczące tego wykonawcy i są one aktualne lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych
i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Odnośnie formy oświadczeń i dokumentów:
 Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega
wykonawca za zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców składa się
w oryginale. Dokumenty inne niż ww. oświadczenia składa się w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio: wykonawca,
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich
dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie
elektronicznej.
 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów
o których mowa w Rozporządzeniu ws. dokumentów innych niż oświadczenia wyłącznie wtedy, gdy
złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski.
Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 9 ust. 3 ustawy
Pzp, tj. zgodę na złożenie dokumentów również w jednym z języków powszechnie używanych w handlu
międzynarodowym lub języku kraju, w którym zamówienie jest udzielane.
 W przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 1 Rozporządzenia ws. dokumentów tj. w przypadku
samodzielnego pobrania przez zamawiającego z ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych
wskazanych przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, zamawiający może żądać od wykonawcy
przedstawienia tłumaczenia na język polski ww. dokumentów.
Wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów:
Oświadczenie
 Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące przesłanek
wykluczenia z postępowania, odnoszące się do wykonawcy oraz podmiotu, na którego zasoby powołuje
się wykonawca (przykładowy wzór na stronie www.uzp.gov.pl)
Dokumenty
 Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1–9 rozporządzenia ws. dokumentów w zakresie w jakim wymagał
ich przedstawienia w stosunku do wykonawcy oceniając brak podstaw do jego wykluczenia (dotyczy
sytuacji, w której zamawiający decyduje się na żądanie odpowiednich dokumentów od wykonawcy).
Wykonawca posługujący się podwykonawcami, na których zdolnościach lub sytuacji wykonawca nie
polega:
Oświadczenie
 Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
składane zamawiającemu na podstawie art. 36ba ust. 1 ustawy Pzp (przykładowy wzór na stronie
www.uzp.gov.pl)
Dokumenty
 Zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1–9
rozporządzenia ws. dokumentów, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie
części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega
na zasadach określonych w art. 22a ustawy.
Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP:
 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 rozporządzenia ws. dokumentów : 1) pkt 1 – składa
informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny
dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo
dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp; 2) pkt
2–4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat,
składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości.
Dokumenty, o których mowa w przywołanych wyżej: pkt 1 i pkt 2 lit. b, powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
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udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w przywołanym wyżej pkt 2 lit. a, powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których wyżej mowa, zastępuje się je
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone
przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może
zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych
informacji dotyczących tego dokumentu.
Wykonawca mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce
zamieszkania poza terytorium RP:
 Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w
§ 5 pkt 1 rozporządzenia ws. dokumentów, składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1
rozporządzenia ws. dokumentów, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6
ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć,
nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby
złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.
 Przepis § 7 ust. 2 zdanie pierwsze rozporządzenia ws. dokumentów stosuje się.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może
zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument
dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
Zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa:
Zgodnie z art. 131b ustawy Pzp, ustawy tej nie stosuje się do udzielania zamówień w dziedzinach obronności i
bezpieczeństwa na dostawy lub usługi, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza od progów unijnych.
 W przypadku zamówień publicznych, o których mowa w art. 131a ust. 1 ustawy, zamawiający może
żądać, oprócz dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1–9, także innych dokumentów potwierdzających
brak podstaw wykluczenia, w tym: 1) ważnego odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa, o którym
mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. poz. 1228, z 2015 r.
poz. 21, 1224 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 749); 2) ważnego świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego,
gwarantującego zdolność do ochrony informacji niejawnych, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia
2010 r. o ochronie informacji niejawnych.
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