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WÑTPLIWOÂCI DOTYCZÑCE
DOKUMENTU Z KRK

W post´powaniu powy˝ej progów unijnych wyko-
nawca na potwierdzenie braku podstaw wyklucze-
nia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 Pzp z∏o-
˝y∏ dokument z Krajowego Rejestru Karnego doty-
czàcy cz∏onka rady nadzorczej wykonawcy. W le-
wym górnym rogu tego dokumentu widnieje pie-
czàtka firmy (wnioskodawcy), która nie jest uczest-
nikiem prowadzonego post´powania. Imi´ i nazwi-
sko osoby wskazanej w treÊci dokumentu odpowia-
dajà danym wskazanym w KRS wykonawcy b´dà-
cego uczestnikiem post´powania, jednak mamy
wàtpliwoÊci, czy wobec wskazania innej spó∏ki jako
podmiotu wyst´pujàcego o informacje do Krajowe-
go Rejestru Karnego powinniÊmy uznaç, ˝e z∏o˝ony
dokument jest dokumentem prawid∏owym.

Zgodnie z § 5 pkt 1 Rozporzàdzenia Ministra Rozwoju
z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich mo˝e ˝àdaç zamawiajàcy od wykonawcy w post´-
powaniu o udzielenie zamówienia1, zamawiajàcy mo˝e
˝àdaç informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakre-
sie okreÊlonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 Pzp. TreÊç doku-
mentu stanowiàcego informacj´ z Krajowego Rejestru

Karnego musi potwierdzaç, i˝ mi´dzy innymi urz´dujà-
cy cz∏onkowie organu nadzorczego wykonawcy nie zo-
stali prawomocnie skazani za przest´pstwo, o którym
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 Pzp.

Informacja odnoszàca si´ do osoby wymienionej w tym
przepisie dotyczy osoby fizycznej, w zwiàzku z czym nie-
zale˝nie od tego, czy o udzielenie informacji o osobie
zwróci∏ si´ wykonawca, podmiot nieb´dàcy uczestnikiem
post´powania czy osobiÊcie osoba fizyczna, której doty-
czy przedmiotowe oÊwiadczenie, dokument ten stanowi
potwierdzenie, ˝e osoba wymieniona w jego treÊci nie fi-
guruje w Kartotece Karnej Krajowego Rejestru Karnego
w odniesieniu do kategorii przest´pstw wymienionych
we wniosku o udzielenie informacji. Zgodnie z brzmie-
niem art. 26 ust. 1 w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 14 Pzp zama-
wiajàcy wzywa wykonawc´ do z∏o˝enia dokumentu sta-
nowiàcego potwierdzenie braku podstaw wykluczenia
cz∏onka rady nadzorczej, stàd te˝, je˝eli w wyniku odpo-
wiedzi na wezwanie wykonawca przed∏o˝y zamawiajàce-
mu wymagany dokument, nie ma podstaw kwestiono-
wania prawid∏owoÊci informacji pochodzàcej z Krajowe-
go Rejestru Karnego, o ile osoba wskazana w treÊci doku-

Na zg∏aszane przez Paƒstwa pytania, wàtpliwoÊci bàdê sygnalizowane
niejasnoÊci przepisów, odpowiadajà prawnicy specjalizujàcy si´
w problematyce zamówieƒ publicznych z Kancelarii Pieróg & Partnerzy,
która sprawuje merytoryczny patronat nad tà rubrykà.

Dzisiaj na pytania Czytelników
odpowiada Katarzyna Dubowska, prawnik

w Kancelarii Prawnej Pieróg & Partnerzy

Prawnik podpowiada

1 Dz. U. z 2016 r., poz.1126.
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mentu jest urz´dujàcym cz∏onkiem organu nadzorczego
wykonawcy b´dàcego uczestnikiem post´powania.

W omawianym przypadku kluczowym zagadnieniem
zwiàzanym z ustaleniem przez zamawiajàcego braku
podstawy wykluczenia jest uzyskanie informacji odno-
Ênie tego, czy wskazana w treÊci informacji KRK osoba
fizyczna jest cz∏onkiem organu nadzorczego wykonawcy.

Nale˝y podkreÊliç, ˝e ewentualne wàtpliwoÊci odnoszà-
ce si´ do to˝samoÊci osoby mo˝na rozstrzygnàç poprzez
porównanie wskazanego w treÊci dokumentu z KRK nu-
meru PESEL z numerem PESEL widniejàcym w infor-
macjach zawartych w dziale II rubryce 2 pochodzàcych
z KRS wykonawcy, który zosta∏ wezwany do z∏o˝enia do-
kumentu. Numer ten, w zwiàzku z tym, ˝e jest nume-
rem jednoznacznie identyfikujàcym osob´ fizycznà,
umo˝liwia zbadanie przez zamawiajàcego czy dokument
KRK z∏o˝ony w post´powaniu dotyczy osoby wchodzà-
cej w sk∏ad organu nadzoru wykonawcy zobowiàzanego
do wykazania braku podstaw wykluczenia. Je˝eli w wy-
niku dokonanego porównania zamawiajàcy stwierdzi, ˝e
numer PESEL wskazany w informacji z KRK odpowiada
numerowi widniejàcemu w informacji z KRS nale˝y
uznaç, i˝ osoba b´dàca cz∏onkiem organu nadzoru wy-
konawcy nie zosta∏a skazana za wymienione przest´p-
stwa, stàd te˝ w odniesieniu do omawianego zagadnie-
nia nie zachodzà podstawy wykluczenia, o których mo-
wa w art. 24 ust. 1 pkt 14 Pzp. Nie ma równie˝ podstaw,
aby uzupe∏niaç lub wyjaÊniaç z∏o˝ony dokument.

WYCOFANIE OFERTY Z POST¢POWANIA

Zastanawiamy si´ jak prawid∏owo powinniÊmy po-
st´powaç w przypadku oferty, w odniesieniu do
której wykonawca przed up∏ywem terminu sk∏ada-
nia ofert z∏o˝y∏ oÊwiadczenie o jej wycofaniu. Zasta-
nawiamy si´ te˝ nad doprecyzowaniem w treÊci
stosowanych przez nas wzorów SIWZ sposobu po-
st´powania z ofertà wycofanà i sk∏aniamy si´ do
wprowadzenia postanowieƒ okreÊlajàcych, ˝e ofer-
ty wycofane nie zostanà otwarte podczas czynnoÊci
otwarcia ofert. Czy przyj´te przez nas rozwiàzanie
b´dzie prawid∏owe?

CzynnoÊç wycofania oferty zosta∏a uregulowana przez
ustawodawc´ w art. 84 ust. 1 Pzp. W treÊci tej regulacji

znajduje si´ postanowienie wskazujàce na uprawnienie
wykonawcy do wycofania z∏o˝onej oferty przed up∏ywem
terminu do sk∏adania ofert. Inne zagadnienia, w tym obo-
wiàzek lub brak obowiàzku otwarcia wycofanej oferty nie
zosta∏y w ustawie sprecyzowane. Ze wzgl´du na skutek
z∏o˝enia oÊwiadczenia o wycofaniu oferty wykonawca nie
jest nià zwiàzany, stàd te˝ nie uczestniczy w dalszych eta-
pach post´powania o udzielenie zamówienia publicznego.
Je˝eli oÊwiadczenie o wycofaniu oferty jest prawid∏owe
oferta wykonawcy nie b´dzie podlega∏a ocenie, stàd te˝
podczas przeprowadzenia czynnoÊci w post´powaniu
otwieranie tej oferty nie znajduje uzasadnienia.

Z uwagi na wspomniane konsekwencje kwestià kluczo-
wà, zwiàzanà ze statusem wykonawcy w post´powaniu,
jest prawid∏owoÊç z∏o˝onego oÊwiadczenia, w tym rów-
nie˝ z∏o˝enie oÊwiadczenia przez osob´ nale˝ycie umo-
cowanà. W niektórych sytuacjach, na przyk∏ad gdy ter-
min otwarcia ofert zosta∏ przewidziany w niewielkim
odst´pie czasu po up∏ywie terminu sk∏adania ofert, gdy
oÊwiadczenie o wycofaniu oferty zosta∏o z∏o˝one tu˝
przed up∏ywem dopuszczalnego terminu, zamawiajàcy
mo˝e nie dysponowaç wystarczajàcà iloÊcià czasu na
weryfikacj´ treÊci i prawid∏owoÊci umocowania osoby
podpisujàcej omawiane oÊwiadczenie. Dodatkowo nie
mo˝na wykluczyç sytuacji, w której umocowanie do do-
konywania wszelkich czynnoÊci zwiàzanych z post´po-
waniem osoby podpisujàcej oÊwiadczenie znajduje si´
w kopercie zawierajàcej ofert´, stàd te˝ w omawianych
sytuacjach otwarcie tej koperty ze wzgl´du na ocen´
skutecznoÊci oÊwiadczenia jest wskazane.

Aby w przypadku otwarcia tej oferty i póêniejszej wery-
fikacji prawid∏owoÊci oÊwiadczenia o jej wycofaniu nie
naraziç si´ na zarzut naruszenia art. 84 ust. 1 Pzp oraz
zasady przejrzystoÊci i równego traktowania wykonaw-
ców, zasadne jest udzielenie wykonawcom obecnym
podczas czynnoÊci, o której mowa w art. 86 ust. 4 Pzp in-
formacji o okolicznoÊciach i podstawach dokonania
otwarcia tej oferty z zastrze˝eniem, i˝ w przypadku pra-
wid∏owoÊci omawianego oÊwiadczenia oferta nie b´dzie
wywiera∏a skutku zwiàzania wykonawcy. Z uwagi na
powy˝sze, w zwiàzku z omówionymi okolicznoÊciami,
które mogà wystàpiç podczas przeprowadzenia procedu-
ry o udzielenie zamówienia publicznego, nie rekomen-
duj´ zamieszczania w treÊci SIWZ postanowieƒ dotyczà-
cych nieotwierania oferty wycofanej.
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B¸ÑD W TREÂCI DECYZJI
ADMINISTRACYJNEJ

W post´powaniu o udzielenie zamówienia publicz-
nego wykonawca na potwierdzenie spe∏nienia wa-
runku udzia∏u w post´powaniu z∏o˝y∏ decyzj´ (ze-
zwolenie na transport odpadów). W SIWZ opisali-
Êmy warunek udzia∏u w post´powaniu pos∏ugujàc
si´ kodami odpadów (cyfrowo), nie wskazujàc cz´-
Êci opisowej. W treÊci tej decyzji jeden z kodów od-
padów nie odpowiada informacjom zawartym
w cz´Êci opisowej okreÊlajàcej rodzaj odpadów –
przypuszczamy, ˝e w decyzji znajduje si´ b∏àd (wy-
magaliÊmy kodu 08 03 08 podczas gdy w decyzji
widnieje informacja o kodzie 08 03 80 z opisem w∏a-
Êciwym dla kodu przez nas wymaganego). Uwzgl´d-
niajàc informacje zawarte w opisie rodzaju odpa-
dów nale˝a∏oby uznaç, ˝e wykonawca spe∏ni∏ waru-
nek udzia∏u w post´powaniu, mamy jednak wàtpli-
woÊci czy mo˝emy uznaç warunek za spe∏niony, je-
Êli w zakresie kodu odpadów decyzja zawiera b∏àd.

Dokonujàc opisu warunków udzia∏u w post´powaniu
w zakresie uprawnieƒ do prowadzenia okreÊlonej dzia-
∏alnoÊci zawodowej zamawiajàcy zgodnie z art. 22 ust.
1a Pzp okreÊla warunki oraz wymagane Êrodki dowodo-
we w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia
oraz umo˝liwiajàcy ocen´ zdolnoÊci wykonawcy do na-
le˝ytego wykonania zamówienia. Opisujàc warunek
udzia∏u w post´powaniu w omawianym przypadku za-
mawiajàcy mo˝e wskazaç zarówno kody odpadów, jak
równie˝ rodzaj odpadów, przy czym niezale˝nie od wy-
boru formy opisu warunku udzia∏u w post´powaniu
zawsze dotyczyç on b´dzie zakresu wymaganych upraw-
nieƒ. Odnoszàc si´ do przedstawionego zagadnienia
ocena spe∏nienia warunku udzia∏u w post´powaniu mu-
si zostaç dokonana w oparciu o porównanie treÊci decy-
zji administracyjnej z wymaganiami okreÊlonymi
w SIWZ, niezale˝nie od tego, czy zamawiajàcy opisa∏
warunek udzia∏u w post´powaniu pos∏ugujàc si´ koda-
mi, czy stosujàc okreÊlenie rodzajów odpadów.

Zwa˝ywszy na specyfik´ decyzji administracyjnych wy-
dawanych na postawie ustawy o odpadach nale˝y do-
strzec systematyk´ sposobu zamieszczenia informacji
odnoÊnie rodzajów odpadów, które sà wskazywane
w treÊci dokumentu (w decyzjach tych rodzaje odpadów

zamieszcza si´ wed∏ug kodów rosnàco). W sytuacji, gdy
mo˝liwe jest stwierdzenie, stosujàc si´ do katalogu od-
padów wskazanych w Rozporzàdzeniu Ministra Ârodo-
wiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpa-
dów2, ˝e np. w omawianej decyzji kod odpadu 08 03 80
zosta∏ wskazany pomi´dzy kodami 08 03 07 a 08 03 12*,
przy czym dodatkowo opis zamieszczony przy kodzie od-
padów 08 03 80 w treÊci decyzji odpowiada zakresowi
wymaganemu w prowadzonym post´powaniu nale˝y
uznaç, ˝e wykonawca posiada uprawnienie na transport
odpadów o kodzie 08 03 08, a wskazany w decyzji kod
zosta∏ okreÊlony omy∏kowo.

W innych przypadkach, kiedy postanowienia zawarte
w treÊci decyzji administracyjnych budzà wàtpliwoÊci
i nie majà charakteru pozwalajàcego na samodzielnà
weryfikacj´ uprawnieƒ, zamawiajàcy mo˝e zwróciç si´
do organu, który wyda∏ decyzj´ stosujàc art. 26 ust. 4
Pzp, który zgodnie z literalnym brzmieniem nie ma wy-
∏àcznego zastosowania wzgl´dem wykonawców, lecz
mo˝e dotyczyç równie˝ innych podmiotów nieb´dàcych
uczestnikami post´powania.

Jedynie uzupe∏niajàco nale˝y podkreÊliç, ˝e w przypad-
ku wàtpliwoÊci, niejasnoÊci czy przypuszczenia wystà-
pienia b∏´dów w decyzjach administracyjnych zamawia-
jàcy nie jest uprawniony do stwierdzenia braku skutecz-
noÊci decyzji administracyjnej. Skorygowanie b∏´dów
mo˝e nastàpiç w drodze sprostowania decyzji w post´-
powaniu administracyjnym z urz´du lub na ˝àdanie
strony na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerw-
ca 1960 r. Kodeks post´powania administracyjnego,
a zatem w okolicznoÊciach wykraczajàcych poza zakres
post´powania o udzielenie zamówienia publicznego.

2 Dz. U. z 2014 r., poz. 1923.
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