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Nowe rozporządzenie określa hierarchię dokumentów, które mogą być składane  

w postępowaniu. Poświadczenie jest przy tym podstawowym dokumentem określającym 

prawidłowość wykonania określonych robót, dostaw lub usług. 

 

Zgodnie z uchylonym rozporządzeniem z 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów 

zamawiający na potwierdzenie spełniania warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia mógł 

żądać wykazu wykonanych robót budowlanych, a także wykazu wykonanych, a w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług i odpowiednio: 

dokumentu potwierdzającego, że roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami 

sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone lub dokumentu potwierdzającego, że dostawy lub 
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usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wykazy te i dokumenty mogły być 

żądane przez zamawiającego w zakresie niezbędnym do wykazania przez wykonawcę 

spełniania minimalnych warunków udziału w postępowaniu.  Zatem to wykonawca decydował  

o tym, które roboty, dostawy lub usługi umieści w wykazie, unikając w ten sposób pokazywania 

nienależycie wykonanych. Zamawiający, co do zasady, otrzymywał więc jedynie informacje 

dotyczące należycie zrealizowanych zamówień. 

 

Dowody potwierdzające (nie)należyte wykonanie zamówienia 

Ostatnia nowelizacja ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) daje zamawiającym 

narzędzia służące skuteczniejszej weryfikacji wykonawców pod kątem zapewnienia przez nich 

właściwej realizacji zamówienia. Nowe rozporządzenie z 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy pozwala zamawiającym – w celu 

oceny spełniania warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia – żądać pełnego wykazu robót 

budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat oraz wykazu wykonanych,  

a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw 

lub usług, w okresie ostatnich trzech lat. Jednocześnie zamawiający ma prawo żądać wskazania 

w wykazach informacji o robotach budowlanych, dostawach i usługach niewykonanych lub 

wykonanych nienależycie. W zakresie robót budowlanych wykaz powinien zawierać wszystkie 

roboty budowlane, natomiast obowiązek załączenia dowodów określających, czy roboty te 

zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie  

z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, dotyczy jedynie najważniejszych robót. 

Do wykazu głównych dostaw/usług powinny być dołączone dowody, czy zostały one 

wykonane/wykonywane należycie.  

Dowody, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3 nowego rozporządzenia nie ograniczają 

się zatem jedynie do dowodów potwierdzających należyte wykonanie zamówienia. Dowody te 

mają określać, czy roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazywać, czy zostały 

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, a także, czy 

dostawy/usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.  Zatem mogą to być również 

dowody, z których będzie wynikało, że określone zamówienie nie zostało wykonane w sposób 

odpowiedni. Gdy ze złożonych dowodów wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub 

zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego 

podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były lub miały zostać 

wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio 

zamawiającemu. 

 

Zakres wymaganych potwierdzeń 

To, które roboty mają charakter najważniejszy oraz które dostawy i usługi mają charakter 

głównych, ocenia sam wykonawca. Zamawiający może jednak w sposób obiektywny  

i niedyskryminacyjny określić roboty budowlane, dostawy lub usługi, których dotyczyć będzie 

obowiązek wskazania przez wykonawców w wykazie lub złożenia poświadczeń. W takim 

przypadku to zamawiający decyduje o zakresie dowodów odnoszących się do prawidłowości 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?type=html&documentId=mfrxilrsguydmmbrgi3dqltwmvzc4mjvg42tm
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?type=html&documentId=mfrxilrsguydmmbrgi3dqltwmvzc4mjvg42tm
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wykonania robót, dostaw i usług, a wykonawca zobowiązany będzie dostosować wykaz do 

określonych przez zamawiającego wymagań oraz złożyć odpowiadające mu dowody. 

Z obowiązku przedkładania dowodów wykonawca jest zwolniony, w przypadku gdy 

zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi wskazane 

w wykazie zostały wcześniej wykonane. Z jednej strony jest to rozwiązanie logiczne – skoro 

zamawiający jest odbiorcą zrealizowanych przez wykonawcę zamówień, to dysponuje stosowną 

wiedzą na ich temat, wobec czego bezcelowe jest składanie przez wykonawcę odnoszących się 

do nich dowodów. Jednak w przypadku zamawiających o rozbudowanej strukturze, nierzadko 

nie mają oni wystarczającej wiedzy o zamówieniach realizowanych w różnych jednostkach, 

wobec czego będą musieli pozyskać stosowne informacje. Poza tym dowody te nie znajdą się  

w ofercie, co uniemożliwi innym wykonawcom weryfikację oceny spełniania warunków. 

 

Co może być dowodem 

Z przepisów obowiązujących przed 20 lutego 2013 r. nie wynikał wymóg składania  określonego 

rodzaju dokumentów. Najczęściej składanymi dokumentami były referencje, ale równorzędne  

z nimi były inne dokumenty (np. protokoły odbioru, faktury), pod warunkiem, że z ich treści 

wynikało, iż określone w wykazie roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami 

sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, a dostawy/usługi należycie wykonane  

(lub wykonywane).  

Obecnie dowodami odnoszącymi się do wykonanych najważniejszych robót oraz 

głównych dostaw/usług, są poświadczenia.  Dopiero jeżeli z uzasadnionych przyczyn  

o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia,  może złożyć – 

w przypadku zamówień na roboty budowlane – inne dokumenty, a w przypadku zamówień na 

dostawy/usługi – własne oświadczenie.   

Rozporządzenie określa więc hierarchię dokumentów, które mogą być składane  

w postępowaniu. Poświadczenie jest przy tym podstawowym dokumentem określającym 

prawidłowość wykonania określonych robót, dostaw lub usług. Złożenie, zamiast 

poświadczenia,  innych dokumentów lub oświadczenia uwarunkowane jest wykazaniem,  

że wystąpiły okoliczności od niego niezależne, uzasadniające brak możliwości uzyskania 

poświadczenia. Oznacza to, że zamawiający, otrzymując inny dokument lub oświadczenie 

wykonawcy, będzie musiał ocenić, czy wystąpiły okoliczności uprawniające do odstąpienia od 

wymogu złożenia poświadczenia. Przepisy nie określają jednak, w jaki sposób zamawiający 

powinien to zweryfikować. Uwzględniając przy tym ocenny charakter przesłanek pozwalających 

na zastąpienie poświadczeń innym dokumentem lub oświadczeniem wykonawcy, należy 

spodziewać się kwestionowania decyzji zamawiających w drodze wnoszenia środków ochrony 

prawnej.  

Można więc oczekiwać, że właściwy tryb postępowania w zakresie oceny możliwości 

zastąpienia poświadczeń wykształci się w orzecznictwie KIO. Sprzyja temu okres przejściowy,  

w którym wykonawcy mogą składać w postępowaniu w miejsce poświadczeń, dokumenty 

potwierdzające należyte wykonanie dostaw lub usług oraz wykonanie robót budowlanych 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie określone w poprzednim 
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rozporządzeniu. Będzie to możliwe w postępowaniach wszczynanych w okresie 12 miesięcy od 

dnia wejścia w życie rozporządzenia. 

 

Poświadczenie – nie całkiem nowy  dokument 

Nowe rozporządzenie – chociaż określa, że poświadczenie jest podstawowym dowodem, który 

powinien być złożony w postępowaniu wraz ze stosownymi wykazami –  w żaden sposób nie 

definiuje tego dokumentu, ani nie określa jego treści (zob. ramka Poświadczenie…).  

 

Poświadczenie w świetle nowego rozporządzenia 

Zgodnie ze słownikową definicją poświadczenie oznacza dokument poświadczający coś1. Biorąc 

pod uwagę tę definicję oraz brzmienie § 1 ust. 1 pkt 2 i 3  rozporządzenia, przez poświadczenie 

należy rozumieć dokument: 

– określający, czy  roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie  

z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone lub czy dostawy/usługi zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie, 

– pochodzący od wystawcy, którym nie jest wykonawca, a który posiada stosowną wiedzę co do 

poświadczanych tym dokumentem faktów. 

 

Wątpliwości może budzić zasadność wprowadzenia do rozporządzenia wymogu, aby  

w stosunku do robót budowlanych dokumenty określały, czy roboty budowlane zostały 

wykonane w sposób należyty oraz wskazywały, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i prawidłowo ukończone. Zauważyć należy, że art. 48 ust. 2 pkt a dyrektywy 

2004/18/WE jako dowód w tym zakresie wymienia zaświadczenie zadowalającego wykonania 

najważniejszych robót, precyzując, że zaświadczenie to powinno określać, czy najważniejsze 

roboty zostały wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.  

Przypomnieć też trzeba, że rozporządzenie z  19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów posługiwało się pojęciem dokumentu potwierdzającego należyte ich wykonanie.  

W kolejnym rozporządzeniu z 30 grudnia 2009 r. w miejsce tego dokumentu wprowadzono 

dokument potwierdzający, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej  

i prawidłowo ukończone. Co istotne, zarówno w orzecznictwie KIO, jak i w doktrynie przyjęto,  

że potwierdzenie należytego wykonania robót mieści w sobie potwierdzenie wykonania ich 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowego ukończenia. W praktyce nic się więc nie 

zmieniło i wykonawcy nadal mogli posługiwać się dokumentem potwierdzającym należyte 

wykonanie robót. Obecne brzmienie § 1 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie rodzajów 

dokumentów wskazuje na to, że przedkładany dowód powinien określać, czy roboty zostały 

wykonane w sposób należyty oraz wskazywać, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i prawidłowo ukończone. Konstrukcja tego przepisu, a przede wszystkim użycie 

spójnika „oraz” wskazywałoby, że nie jest wystarczające określenie, że roboty zostały wykonane 

                                                           
1
 Hasło z www.sjp.pwn.pl 
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należycie, choć wniosek ten zaprzecza dotychczasowej interpretacji tego pojęcia w odniesieniu 

do robót budowlanych. 

Jako poświadczenia mogą być składane dotychczas stosowane referencje. Należy jednak 

zwrócić uwagę, że w przypadku nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub 

ciągłych poświadczenie powinno zostać wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

 

Inne dokumenty  

Ze sformułowania „inne dokumenty” wynika jedynie, że nie mają one charakteru poświadczeń. 

W związku z tym, że mają służyć weryfikacji przez zamawiającego prawidłowości wykonania 

robót budowlanych, dostaw lub usług, ich treść musi być wystarczająca dla oceny tych 

okoliczności. Poza tym przepisy nie określają innych wymagań ani przykładowego katalogu tych 

dokumentów. Dokumenty te mogą więc pochodzić od podmiotów, na rzecz których wykonawca  

wykonał roboty, ale także od innych, jeśli ich treść jest wystarczająca dla oceny prawidłowości 

wykonania robót budowlanych, dostaw lub usług. 

 

Oświadczenie  

Dość śmiałym rozwiązaniem jest możliwość zastąpienia poświadczenia, oświadczeniem 

wykonawcy. Dotyczy to wyłącznie poświadczania należytego wykonania dostaw i usług i to pod 

warunkiem wykazania, że wykonawca nie jest w stanie uzyskać stosownego poświadczenia.  

Dotychczasowe przepisy wymagały złożenia dokumentu pochodzącego od innego 

podmiotu niż wykonawca. Nawet jeśli wykonawca składał wystawioną przez siebie fakturę, to 

musiał dodatkowo wykazać, że faktura ta została przyjęta przez odbiorcę i zapłacona. 

Samodzielne poświadczanie należytego wykonania lub wykonywania dostaw i usług nie było 

przez zamawiających akceptowane. Również KIO stała na stanowisku (np. w wyroku z 7 

kwietnia 2011 r., KIO/650/11), że ustawodawca krajowy implementował art. 48 ust. 2 

dyrektywy 2004/18/WE, określając w dwojaki sposób katalog środków dowodowych  

w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, tzn. przez 

wymóg złożenia wykazu wykonanych/wykonywanych dostaw lub usług, czyli bezpośredniego 

oświadczenia wykonawcy oraz przez załączenie dokumentów potwierdzających, że dostawy lub 

usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, czyli dokumentu pochodzącego od 

podmiotu, na rzecz którego dostawa/usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie.  

Nowe rozporządzenie uwzględnia zgłaszane przez wykonawców postulaty co do 

możliwości składania w określonych okolicznościach własnych oświadczeń. Przyjęte 

rozwiązanie jest całkowicie zgodne z art. 48 ust. 2 pkt 2 dyrektywy 2004/18/WE, który to 

przepis dopuszcza złożenie oświadczenia w przypadku, gdy odbiorcą dostawy lub usługi był 

nabywca prywatny oraz gdy wykonawca nie może uzyskać od niego stosownego zaświadczenia. 

W związku z dopuszczeniem potwierdzania określonych faktów za pomocą oświadczenia 

zainteresowanego podmiotu przewidziana została możliwość zweryfikowania treści tego 

oświadczenia w przypadku, kiedy zamawiający poweźmie co do niej wątpliwość. Zamawiający 
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będzie mógł zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy lub 

usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub 

dokumentów bezpośrednio zamawiającemu. Należy jednak zauważyć, że uprawnienie to może 

być iluzoryczne w kontekście braku obowiązku udzielania przez te podmioty stosownych 

informacji zamawiającemu. Dodatkowo – biorąc też pod uwagę obecną linię orzeczniczą 

odnośnie do wykluczania wykonawcy z powodu złożenia w postępowaniu nieprawdziwych 

informacji, a w szczególności konieczność wykazania przez zamawiającego, że nieprawdziwe 

informacje zostały złożone przez wykonawcę w sposób świadomy i umyślny – należy wyrazić 

obawę, że możliwość potwierdzania należytego wykonania dostaw i usług za pomocą 

oświadczenia wykonawcy może stać się powodem do nadużyć, których zamawiający  nie będą  

w stanie (albo nie będą chcieli) zweryfikować. W takich przypadkach pozostaje pole do działania 

dla innych wykonawców, którzy środkami ochrony prawnej „pomogą” zamawiającemu. Można 

więc mieć nadzieję, że ani wykonawcy, ani zamawiający nie będą chcieli ryzykować składania  

i akceptowania nieprawdziwych oświadczeń, gdyż grozi to sankcjami wynikającymi nie tylko  

z przepisów pzp. 

 

Podstawa prawna 

ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU z 2010 r. nr 

113, poz. 759 ze zm.)  

rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty 

mogą być składane (DzU z 2013 r., poz. 231) 

 

 

 

 

 

 

 

 


