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P R A W N I K P O D P O W I A D A

ZAKRES DOKUMENTU ZAGRANICZNEGO
SK¸ADANEGO NA POTWIERDZENIE
BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA

Zamierzamy z∏o˝yç ofert´ w post´powaniu
unijnym i gromadzimy dokumenty dotyczàce
niekaralnoÊci. W sk∏ad organu nadzorczego na-
szej spó∏ki która ma siedzib´ w Polsce wcho-
dzà dwie osoby, majàce miejsce zamieszkania
za granicà (w Japonii). Nie wiemy, czy mamy
z∏o˝yç dokument z rejestru, czy oÊwiadczenie
z∏o˝one przed notariuszem, czy mo˝e doku-
ment wraz z oÊwiadczeniem z∏o˝onym przed
notariuszem.

Kluczowymi zagadnieniami, zwiàzanymi z okreÊle-
niem odpowiednich dokumentów potwierdzajà-
cych niekaralnoÊç osób majàcych miejsce zamiesz-
kania za granicà jest ustalenie, czy w danym kraju
istniejà organy zajmujàce si´ prowadzeniem reje-
strów karnych albo inne organy sàdowe lub admi-
nistracyjne, które w zakresie wykonywanych czyn-
noÊci wydajà równowa˝ne dokumenty dotyczàce

niekaralnoÊci, a tak˝e czy informacje zawarte
w tych dokumentach potwierdzajà niekaralnoÊç
w zakresie przest´pstw wskazanych w art. 24 ust. 1
pkt 13 Pzp lub wykroczeƒ okreÊlonych w 24 ust. 5
pkt 5 Pzp.

W celu dokonania powy˝szych ustaleƒ nale˝y zwe-
ryfikowaç, czy prawo karne danego paƒstwa przewi-
duje poniesienie odpowiedzialnoÊci za czyny odpo-
wiadajàce tym, które zosta∏y wskazane w omawia-
nych przepisach polskiego Pzp oraz czy niekaralnoÊç
za te przest´pstwa znajduje potwierdzenie w infor-
macjach pochodzàcych z odpowiedniego rejestru lub
informacjach zawartych w równowa˝nym doku-
mencie wydanym przez odpowiedni organ sàdowy
lub administracyjny.

Sytuacja, kiedy w danym kraju mo˝na uzyskaç in-
formacj´ z rejestru, a w przypadku braku rejestru
inny równowa˝ny dokument potwierdzajàcy nie-
karalnoÊç w pe∏nym zakresie wymaganym przepi-
sami Pzp nie wywo∏uje problemów interpretacyj-
nych. Wykonawca zobowiàzany jest wówczas do
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kumentów, wynika∏by on z konstrukcji omawiane-
go przepisu, wówczas jego brzmienie zawiera∏oby
sformu∏owania wskazujàce na taki obowiàzek, jak
przyk∏adowo obowiàzek z∏o˝enia „dokumentu
sporzàdzonego w j´zyku obcym wraz z t∏umacze-
niem na j´zyk polski”. Je˝eli natomiast w kraju nie
wydaje si´ takich dokumentów, tj. dokumentów
w zakresie okreÊlonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21
oraz ust. 5 pkt 6 ustawy, zast´puje si´ je oÊwiad-
czeniem.

Powy˝sze stanowisko potwierdza orzecznictwo
Krajowej Izby Odwo∏awczej1, chocia˝ wyst´pujà
równie˝ g∏osy przeciwne opowiadajàce si´ za obo-
wiàzkiem z∏o˝enia informacji z rejestru lub równo-
wa˝nego dokumentu, gdy potwierdza niekaralnoÊç
osoby jedynie w odniesieniu do cz´Êci przest´pstw
lub wykroczeƒ, wraz z oÊwiadczeniem z∏o˝onym
przed notariuszem lub innym organem wskazanym
w rozporzàdzeniu w odniesieniu do zakresu nie
wynikajàcego z informacji z rejestru lub równo-
wa˝nego dokumentu2.

OÂWIADCZENIE DOTYCZÑCE
PRZYNALE˚NOÂCI DO GRUPY KAPITA¸OWEJ

Czy w przypadku, w którym w trakcie post´po-
wania w trybie przetargu nieograniczonego
dosz∏o do po∏àczenia spó∏ek, zamawiajàcy po-
winien wezwaç wykonawc´ do z∏o˝enia
oÊwiadczenia JEDZ oraz oÊwiadczenia doty-
czàcego przynale˝noÊci lub braku przynale˝no-
Êci do tej samej grupy kapita∏owej, co wyko-
nawcy którzy z∏o˝yli odr´bne oferty w post´-
powaniu? W post´powaniu zamawiajàcy nie
wskaza∏ warunków i nie przewidzia∏ fakulta-
tywnych podstaw wykluczenia, a oÊwiadcze-
nia zosta∏y z∏o˝one w terminie zgodnym
z SIWZ i ustawà. Czy zamawiajàcy powinien
zwróciç si´ o z∏o˝enie tych oÊwiadczeƒ ponow-
nie, czy wystarczajàce b´dà oÊwiadczenia i do-
kumenty, które wykonawca przed∏o˝y w odpo-
wiedzi na wezwanie z art. 26 ust. 1 Pzp?

z∏o˝enia dokumentu wskazanego w § 7 ust. 1 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 zamówienia. WàtpliwoÊci po-
jawiajà si´ natomiast, gdy odpowiedni dokument
potwierdza niekaralnoÊç jedynie w odniesieniu do
niektórych przest´pstw lub wykroczeƒ wskazanych
w art. 24 ust. 1 pkt 13 lub ust. 5 pkt 5 Pzp i nie od-
nosi si´ do pe∏nego zakresu wymaganego przepisa-
mi Prawa zamówieƒ publicznych.

Zgodnie z brzmieniem zdania drugiego w § 8 ust.
1 powy˝szego rozporzàdzenia je˝eli w kraju,
w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której
dokument mia∏ dotyczyç, nie wydaje si´ takich
dokumentów, zast´puje si´ go dokumentem za-
wierajàcym oÊwiadczenie tej osoby z∏o˝onym
przed notariuszem lub przed organem sàdowym,
administracyjnym albo organem samorzàdu zawo-
dowego lub gospodarczego w∏aÊciwym ze wzgl´du
na miejsce zamieszkania tej osoby.

Poj´cie „nie wydaje si´ takich dokumentów” odno-
si si´ ÊciÊle do wskazanych w zdaniu pierwszym §
7 ust. 1 pkt 1, tj. dokumentów, w zakresie okreÊlo-
nym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6
Pzp, stàd te˝ nale˝y uznaç, ˝e w sytuacji kiedy
w kraju miejsca zamieszkania danej osoby nie wy-
daje si´ dokumentów potwierdzajàcych niekaral-
noÊç w odniesieniu do wszystkich wymienionych
w Pzp przest´pstw i wykroczeƒ w∏aÊciwy b´dzie
wy∏àcznie dokument zawierajàcy oÊwiadczenie z∏o-
˝one przed notariuszem albo jednym z organów
wymienionych w tym przepisie.

Powy˝sze wynika z brzmienia przepisu, który prze-
widuje zast´pcze rozwiàzanie odnoszàce si´ do
czynnoÊci z∏o˝enia dokumentów potwierdzajàcych
brak podstaw wykluczenia. Z treÊci rozporzàdzenia
nie wynika obowiàzek jednoczesnego z∏o˝enia np.
informacji z rejestru potwierdzajàcej niekaralnoÊç
w odniesieniu do cz´Êci przest´pstw lub wykro-
czeƒ i dokumentu zawierajàcego odpowiednie
oÊwiadczenie. Gdyby istnia∏ wymóg jednoczesnego
przed∏o˝enia, w przypadku gdy nie wydaje si´
w kraju miejsca zamieszkania tej osoby takich do-

1 KIO 1130/11, KIO 1648/16, KIO 1660/16.
2 KIO 572/17.



Zgodnie z art. 25a ust. 1 i 2 Pzp aktualne na dzieƒ
sk∏adania oÊwiadczenie JEDZ wykonawca zobo-
wiàzany jest z∏o˝yç wraz z ofertà. Zgodnie z art. 24
ust. 11 zdanie pierwsze Pzp wykonawca, w termi-
nie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przeka-
zuje zamawiajàcemu oÊwiadczenie o przynale˝-
noÊci lub braku przynale˝noÊci do tej samej grupy
kapita∏owej, o której mowa w ust. 1 pkt 23.

Obowiàzki te (zarówno w zakresie JEDZ jak i w za-
kresie oÊwiadczenia dotyczàcego przynale˝noÊci
do grupy kapita∏owej) spoczywajà na wykonawcy,
który bez odr´bnego wezwania od zamawiajàcego
zobowiàzany jest do z∏o˝enia wymaganych oÊwiad-
czeƒ. Wobec faktu, i˝ wskutek po∏àczenia mog∏y
wystàpiç okolicznoÊci wskazujàce na wystàpienie
przes∏anek wykluczenia z post´powania (m.in.
skazanie za przest´pstwa nowych cz∏onków orga-
nów spó∏ki, przynale˝noÊç do grupy kapita∏owej
z innymi wykonawcami, którzy z∏o˝yli oferty w po-
st´powaniu, udzia∏ wykonawcy lub pracownika
w przygotowaniu post´powania) zasadne jest po-
nowne podj´cie przez zamawiajàcego czynnoÊci
zwiàzanych z weryfikacjà podstaw wykluczenia.

W analizowanej sytuacji nie ma znaczenia, i˝
wskazany w ustawie termin wykonania obowiàzku
polegajàcego na z∏o˝eniu oÊwiadczeƒ up∏ynà∏ oraz,
i˝ wykonawca z∏o˝y∏ wymagane oÊwiadczenia, któ-
re w chwili weryfikacji zosta∏y uznane przez zama-
wiajàcego za prawid∏owe.

W orzecznictwie Krajowej Izby Odwo∏awczej
utrwali∏ si´ poglàd, zgodnie z którym stan braku
podstaw wykluczenia wykonawcy musi utrzymy-
waç si´ w trakcie ca∏ego post´powania o udzielenie
zamówienia publicznego poczàwszy od up∏ywu ter-
minu sk∏adania ofert, stàd te˝ w omawianym sta-
nie faktycznym zasadne jest skierowanie do wyko-
nawcy wezwania dotyczàcego przed∏o˝enia aktual-
nych oÊwiadczeƒ.

Uprawnienie wezwania do ich z∏o˝enia przys∏uguje
zamawiajàcemu na podstawie art. 26 ust. 2f Pzp,
zgodnie z którym, je˝eli jest to niezb´dne do za-
pewnienia odpowiedniego przebiegu post´powania

o udzielenie zamówienia, zamawiajàcy mo˝e na
ka˝dym etapie post´powania wezwaç wykonaw-
ców do z∏o˝enia wszystkich lub niektórych oÊwiad-
czeƒ lub dokumentów potwierdzajàcych, ˝e nie
podlegajà wykluczeniu, a je˝eli zachodzà uzasad-
nione podstawy do uznania, ˝e z∏o˝one uprzednio
oÊwiadczenia lub dokumenty nie sà ju˝ aktualne,
do z∏o˝enia aktualnych oÊwiadczeƒ lub dokumen-
tów.

W okolicznoÊciach omawianego stanu faktycznego
w zwiàzku z zaistnieniem wàtpliwoÊci odnoÊnie
aktualnoÊci dotychczas z∏o˝onych oÊwiadczeƒ zama-
wiajàcy powinien wezwaç wykonawc´ do ponow-
nego z∏o˝enia JEDZ oraz oÊwiadczenia dot. przyna-
le˝noÊci lub braku przynale˝noÊci do tej samej gru-
py kapita∏owej. Nale˝y podkreÊliç, i˝ w przypadku
gdy po∏àczenie nastàpi∏o przed skierowaniem przez
zamawiajàcego wezwania do z∏o˝enia oÊwiadczeƒ
i dokumentów potwierdzajàcych brak podstaw wy-
kluczenia wezwanie na podstawie art. 26 ust. 1 Pzp
nie b´dzie wystarczajàce w zakresie komplekso-
wego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia.
Informacja z Krajowego Rejestru Karnego, oÊwiad-
czenie o braku wydania prawomocnego wyroku
sàdu lub ostatecznej decyzji administracyjnej,
oÊwiadczenie wykonawcy o braku zakazu ubiega-
nia si´ o zamówienie publiczne stanowià potwier-
dzenie braku podstaw wykluczenia jedynie w za-
kresie okreÊlonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 lub 14,
pkt 15, 21 i 22 Pzp.

OÊwiadczenie dotyczàce braku podstaw wyklucze-
nia zawarte w JEDZ lub oÊwiadczenie dot. przyna-
le˝noÊci do grupy kapita∏owej ∏àcznie zawierajà de-
klaracj´ wykonawcy odnoÊnie braku wszystkich
przes∏anek wykluczenia, stàd te˝ nie nale˝y odst´-
powaç od wezwania do ich ponownego przed∏o˝e-
nia w przypadku po∏àczenia wykonawcy z innym
podmiotem z uwagi na fakt, i˝ z∏o˝one oÊwiadcze-
nia wskutek tej zmiany mogà nie byç aktualne.

WY¸ÑCZENIE Z POST¢POWANIA
CZ¸ONKA KOMISJI PRZETARGOWEJ

W post´powaniu podczas oceny informacji
z Krajowego Rejestru Karnego nazwisko pa-
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nieƒskie prokurenta wskaza∏o na mo˝liwoÊç
wystàpienia relacji stanowiàcych podstaw´
wy∏àczenia, o której mowa w art. 17 ust. 1 pkt
3 Pzp. OkolicznoÊci te nie sà oczywiste wi´c
osoba, której dotyczy podstawa wy∏àczenia nie
jest pewna, jak nale˝y postàpiç w omawianej
sytuacji. Czy wystarczajàca mo˝e byç zmiana
sk∏adu komisji przetargowej? Jak mo˝na uzy-
skaç potwierdzenie tych okolicznoÊci?

Zgodnie z art. 17 ust. 2 Pzp osoby wykonujàce
czynnoÊci w post´powaniu o udzielenie zamówie-
nia publicznego zobowiàzane sà do z∏o˝enia pod
rygorem odpowiedzialnoÊci karnej za z∏o˝enie fa∏-
szywego oÊwiadczenia, w formie pisemnej oÊwiad-
czenia o braku lub istnieniu okolicznoÊci wskaza-
nych w art. 17 ust 1 Pzp.

W omawianej sytuacji zamawiajàcy mo˝e zwraca-
jàc si´ do wykonawcy na podstawie art. 26 ust. 4
Pzp o udzielenie wyjaÊnieƒ dotyczàcych treÊci in-
formacji z Krajowego Rejestru Karnego uzyskaç
dane, na podstawie których osoba wykonujàca
czynnoÊci w post´powaniu okreÊli wystàpienie
przes∏anki wy∏àczenia. Brzmienie tej regulacji nie
warunkuje wystàpienia z wezwaniem do wyja-
Ênieƒ jedynie w zakresie badania spe∏nienia wa-
runków udzia∏u w post´powaniu lub braku pod-
staw wykluczenia, stàd te˝ mo˝liwe jest zastoso-
wanie tego przepisu w analizowanym stanie fak-
tycznym.

W przypadku otrzymania informacji potwierdza-
jàcych zaistnienie podstaw wy∏àczenia albo bra-
ku odpowiedzi na wezwanie skierowane przez
zamawiajàcego, zasadne jest ponowne z∏o˝enie
oÊwiadczenia w przedmiocie art. 17 ust. 2 oraz
dokonanie zmiany sk∏adu komisji przetargowej
poprzez usuni´cie wy∏àczonego cz∏onka. Zama-
wiajàcy b´dàc zobowiàzanym do przeprowadze-
nia post´powania z zachowaniem zasad przej-
rzystoÊci i pisemnoÊci nie mo˝e weryfikowaç po-
wy˝szych okolicznoÊci nieoficjalnie zwracajàc si´
do wykonawcy, lecz powinien zamieÊciç w do-
kumentacji post´powania oÊwiadczenie osoby
podlegajàcej wy∏àczeniu, dokument zmieniajàcy
sk∏ad komisji przetargowej, a tak˝e inne oÊwiad-

czenia i dokumenty dotyczàce ustaleƒ w oma-
wianym zakresie w przypadku gdy zosta∏y spo-
rzàdzone.

Wobec przeprowadzenia weryfikacji przes∏anki wy-
∏àczenia w sposób przejrzysty okolicznoÊç powzi´-
cia wàtpliwoÊci na etapie wykonywania prac przez
komisj´ przetargowà nie powinna stanowiç podsta-
wy zarzutu przeprowadzenia post´powania w spo-
sób nie zapewniajàcy równego traktowania wyko-
nawców. W przypadku gdy w wyniku wy∏àczenia
w komisji przetargowej pozosta∏yby jedynie dwie
osoby zamawiajàcy jest zobowiàzany do ustano-
wienia sk∏adu zgodnego z art. 21 ust. 2 Pzp. Zgod-
nie z art. 17 ust. 3 Pzp zamawiajàcy jest równie˝
zobowiàzany do powtórzenia czynnoÊci podj´tych
przez osob´ podlegajàcà wy∏àczeniu po powzi´ciu
przez nià wiadomoÊci o okolicznoÊciach stanowià-
cych podstaw´ wy∏àczenia, z wyjàtkiem otwarcia
ofert oraz innych czynnoÊci faktycznych niewp∏y-
wajàcych na wynik post´powania.

Poniewa˝ weryfikacja informacji z Krajowego Re-
jestru Karnego w zakresie treÊci i formy stanowi
podstaw´ oceny spe∏nienia przes∏anki wyklucze-
nia zasadne jest ponowne zbadanie tego doku-
mentu. Nale˝y podkreÊliç, ˝e ustawa nie wskazuje
wy∏àcznie na koniecznoÊç powtórzenia czynnoÊci
wzgl´dem wykonawcy, wobec którego osoba wy∏à-
czona pozostawa∏a w relacji, o której mowa w art.
17 ust. 1 ustawy lecz odnosi si´ do wszystkich
czynnoÊci w post´powaniu przez nià podj´tych po
powzi´ciu informacji, a wi´c równie˝ tych doty-
czàcych innych wykonawców uczestniczàcych
w post´powaniu.

Pytania, z dopiskiem
„Prawnik podpowiada”,

prosimy kierowaç
na adres:

redakcja@publicus.pl


