
ZAKRES ROZPORZÑDZENIA

Przepisy rozporzàdzenia w sprawie podmioto-
wych Êrodków dowodowych obejmujà swym
obszarem2:
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Materia dotyczàca podmiotowych
Êrodków dowodowych zosta∏a przez
ustawodawc´ uregulowana przepi-

sami Prawa zamówieƒ publicznych oraz w jed-
nym z kluczowych aktów wykonawczych, tj.:
rozporzàdzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Tech-
nologii w sprawie podmiotowych Êrodków do-
wodowych oraz innych dokumentów i oÊwiad-
czeƒ, jakich mo˝e ˝àdaç zamawiajàcy od wyko-
nawcy1.

Potwierdzanie braku
podstaw wykluczenia
wykonawcy

Podmiotowe Êrodki dowodowe stanowià
podstaw´ do weryfikacji braku przes∏anek
wykluczenia wykonawcy z post´powania
oraz spe∏niania warunków udzia∏u
w post´powaniu.
MAGDA DZIDO

MAGDA DZIDO
Adwokat wKancelarii Adwokackiej
Agnieszka ZABOROWSKA.Doradza
podmiotomprywatnymipublicznymna
wszystkichetapachprocedury udzielenia
zamówienia publicznego.

1 Rozporzàdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii

z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych Êrodków

dowodowych oraz innych dokumentów i oÊwiadczeƒ, jakich

mo˝e ˝àdaç zamawiajàcy od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415).

Akt ten zastàpi∏ rozporzàdzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lip-

ca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich mo˝e ˝à-

daç zamawiajàcy od wykonawcy w post´powaniu o udziele-

nie zamówienia.
2 M. Jaworska, Komentarz do art. 128 Pzp, (w:) Prawo zamó-

wieƒ publicznych. Komentarz, M. Jaworska (red.), D. GrzeÊko-

wiak-Stojek, J. Jarnicka, A. Matusiak.
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1. podmiotowe Êrodki dowodowe sk∏adane w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia oraz
okresy ich wa˝noÊci (§ 2 – w odniesieniu do wy-
konawców majàcych miejsce zamieszkania lub
siedzib´ na terenie RP; § 4 – w odniesieniu do
wykonawców majàcych miejsce zamieszkania
lub siedzib´ poza granicami RP, § 5 – w odnie-
sieniu do podmiotów udost´pniajàcych zasoby
i podwykonawców nie b´dàcych takimi pod-
miotami);

2. podmiotowe Êrodki dowodowe sk∏adane w celu
wykazania spe∏niania warunków udzia∏u w po-
st´powaniu oraz okresy ich wa˝noÊci (np. § 6
– 9 – w odniesieniu do zamówieƒ klasycznych;
§ 11 – w odniesieniu do zamówieƒ w dziedzi-
nach obronnoÊci i bezpieczeƒstwa);

3. inne dokumenty, jakie mogà byç wymagane od
wykonawcy (np. § 13 – odpis z KRS);

4. inne oÊwiadczenia, jakie mogà byç wymagane
od wykonawcy (np. § 3 – oÊwiadczenie o aktu-
alnoÊci informacji, zawartych w oÊwiadczeniu
sk∏adanym na podstawie art. 125 Pzp, w zakre-
sie podstaw wykluczenia; § 10 – oÊwiadczenie
o spe∏nianiu warunków udzia∏u w post´powa-
niu, wymagane zamiast podmiotowych Êrod-
ków dowodowych, o których mowa w § 6–9),

5. formy sk∏adania podmiotowych Êrodków dowo-
dowych oraz innych dokumentów i oÊwiadczeƒ
(§ 15).

W dalszej cz´Êci artyku∏u odniesiono si´ do doku-
mentów i oÊwiadczeƒ, o których mowa w pkt 1 po-
wy˝ej.

KATALOG DOKUMENTÓW
I OÂWIADCZE¡

Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporzàdzenia w sprawie pod-
miotowych Êrodków dowodowych, w celu potwier-
dzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy
z udzia∏u w post´powaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, zamawiajàcy mo˝e ˝àdaç nast´pujà-
cych podmiotowych Êrodków dowodowych:

Informacja z KRK

Pierwszym dokumentem wskazanym w przepi-
sach jest informacja z Krajowego Rejestru Kar-
nego, sporzàdzona nie wczeÊniej ni˝ 6 miesi´-
cy przed jej z∏o˝eniem.

Informacja ta ma dowodziç, i˝ wobec wykonawcy
nie istniejà obligatoryjne przes∏anki wykluczenia
z post´powania – na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1
i 2 (przepisy dotyczà osób fizycznych) oraz art. 108
ust. 1 pkt 4 (przepis dotyczy orzeczenia wobec wy-
konawcy zakazu ubiegania si´ o zamówienie pu-
bliczne tytu∏em Êrodka karnego) oraz fakultatywne
przes∏anki wykluczenia przewidziane w art. 109
ust. 1 pkt 2 lit. a, art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b oraz art.
109 ust. 1 pkt 3.

Jedna informacja z KRK mo˝e obejmowaç jedno-
czeÊnie wszystkie przest´pstwa, które podlegajà
weryfikacji przez zamawiajàcego (z zastrze˝eniem,
˝e informacje sà wydawane osobno dla osób fizycz-
nych i osobno dla podmiotów zbiorowych).

Obecna regulacja ró˝ni si´ od poprzedniej
przede wszystkim tym, ˝e okres wa˝noÊci in-
formacji z KRK zosta∏ powiàzany z datà jej z∏o-
˝enia, a nie z terminem sk∏adania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w post´-
powaniu.

OÊwiadczenie wykonawcy w zakresie
przynale˝noÊci do tej samej grupy kapita∏owej

Jest to oÊwiadczenie o braku przynale˝noÊci do
tej samej grupy kapita∏owej w rozumieniu usta-
wy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkuren-
cji i konsumentów, z innym wykonawcà, który
z∏o˝y∏ odr´bnà ofert´, ofert´ cz´Êciowà lub wnio-
sek o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu,
albo oÊwiadczenia o przynale˝noÊci do tej samej
grupy kapita∏owej wraz z dokumentami lub in-
formacjami potwierdzajàcymi przygotowanie
oferty, oferty cz´Êciowej lub wniosku o dopusz-
czenie do udzia∏u w post´powaniu, niezale˝nie
od innego wykonawcy nale˝àcego do tej samej
grupy kapita∏owej.

www.zamowieniapublicznedoradca.pl
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OÊwiadczenie dotyczàce przynale˝noÊci do tej sa-
mej grupy kapita∏owej z innym wykonawcà, który
z∏o˝y∏ ofert´/ofert´ cz´Êciowà/wniosek o dopusz-
czenie do udzia∏u w post´powaniu co do zasady,
sk∏adane jest obecnie tylko przez wykonawc´, któ-
ry z∏o˝y∏ najwy˝ej ocenionà ofert´, a nie przez
wszystkich wykonawców ubiegajàcych si´ o udzie-
lenie danego zamówienia, jak przewidywa∏o to po-
przednie rozporzàdzenie.

Ta zmiana z pewnoÊcià znacznie odformalizo-
wa∏a procedur´. Wyjàtek od powy˝szej zasady
stanowi art. 126 ust. 2, który dla procedur kil-
kuetapowych przewiduje mo˝liwoÊç wezwa-
nia wszystkich wykonawców do z∏o˝enia
wszystkich lub niektórych podmiotowych
Êrodków dowodowych, w tym wskazanego
powy˝ej.

Informacja z Centralnego Rejestru
Beneficjentów Rzeczywistych

Zupe∏nà nowoÊcià jest § 2 pkt 3 rozporzàdzenia
w sprawie podmiotowych Êrodków dowodo-
wych. Przepis ten pozwala zamawiajàcemu ˝à-
daç od wykonawcy informacji z Centralnego
Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, je˝eli
odr´bne przepisy wymagajà wpisu do tego re-
jestru.

Rozszerzenie katalogu podmiotowych Êrodków do-
wodowych o informacj´ z ww. rejestru jest konse-
kwencjà wprowadzenia nowej przes∏anki wyklu-
czenia zwiàzanej z brakiem zg∏oszenia informacji
o beneficjentach rzeczywistych lub zmiany tej in-
formacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów
Rzeczywistych przez podmiot do tego zobowiàzany,
o której mowa w art. 108 ust. 2.

ZaÊwiadczenie z US

Przepis § 2 pkt 4 rozporzàdzenia w sprawie
podmiotowych Êrodków dowodowych jest
zmienionà wersjà § 5 pkt 2 poprzedniego roz-
porzàdzenia. W odró˝nieniu od poprzedniego
stanu prawnego w obecnym stanie prawnym
termin wa˝noÊci zaÊwiadczenia w∏aÊciwego

naczelnika urz´du skarbowego jest powiàzany
z datà jego z∏o˝enia.

Precyzyjniej wskazano zakres okolicznoÊci w za-
Êwiadczeniu w∏aÊciwego naczelnika urz´du skar-
bowego, ˝àdanym w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1.
W celu doprecyzowania przepisu dodano tak˝e je-
den dodatkowy element w postaci wskazania, i˝
w przypadku gdy zaÊwiadczenie w∏aÊciwego na-
czelnika urz´du skarbowego ujawnia zaleg∏oÊci
w op∏acaniu podatków lub op∏at zamawiajàcy ˝àda
od wykonawcy z∏o˝enia wraz z zaÊwiadczeniem
równie˝ dokumentów potwierdzajàcych, ˝e odpo-
wiednio przed up∏ywem terminu do sk∏adania
wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w post´po-
waniu albo przed up∏ywem terminu sk∏adania
ofert dokona∏ p∏atnoÊci nale˝nych podatków lub
op∏at wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawar∏
wià˝àce porozumienie w sprawie sp∏at tych nale˝-
noÊci.

Warto odnotowaç, i˝ w aktualnym stanie
prawnym wykonawca obowiàzany jest wyka-
zaç nie tylko fakt niezalegania w op∏acaniu po-
datków, lecz tak˝e op∏at.

ZaÊwiadczenie ZUS/KRUS

Kolejnym dokumentem, którego mo˝e ˝àdaç
zamawiajàcy jest zaÊwiadczenie albo inne do-
kumenty w∏aÊciwej terenowej jednostki orga-
nizacyjnej Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych
lub w∏aÊciwego oddzia∏u regionalnego lub w∏a-
Êciwej placówki terenowej Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spo∏ecznego. Przepis § 2 pkt 5
rozporzàdzenia w sprawie podmiotowych
Êrodków dowodowych jest odpowiednikiem §
5 pkt 2 starego rozporzàdzenia.

Pierwsza ró˝nica polega na tym, ˝e obecnie okres
wa˝noÊci zaÊwiadczenia w∏aÊciwej terenowej jed-
nostki organizacyjnej Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo-
∏ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
∏ecznego albo innego dokumentu potwierdzajàce-
go, ˝e wykonawca nie zalega z op∏acaniem sk∏adek
na ubezpieczenia spo∏eczne lub zdrowotne, zosta∏
powiàzany z terminem jego z∏o˝enia.
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Druga ró˝nica sprowadza si´ do doprecyzowania,
i˝ w przypadku ujawnienia w zaÊwiadczeniu w∏a-
Êciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak∏a-
du Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spo∏ecznego albo w innym doku-
mencie zaleg∏oÊci w op∏acaniu sk∏adek na ubez-
pieczenia spo∏eczne lub zdrowotne zamawiajàcy
˝àda z∏o˝enia wraz z zaÊwiadczeniem lub innym
dokumentem potwierdzajàcym, ˝e wykonawca
nie zalega z op∏acaniem sk∏adek na ubezpieczenia
spo∏eczne lub zdrowotne dokumentów potwier-
dzajàcych, ˝e odpowiednio przed up∏ywem termi-
nu do sk∏adania wniosków o dopuszczenie do
udzia∏u w post´powaniu albo przed up∏ywem ter-
minu sk∏adania ofert dokona∏ p∏atnoÊci nale˝-
nych sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne lub
zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub za-
war∏ wià˝àce porozumienie w sprawie sp∏at tych
nale˝noÊci.

Odpis lub Informacja z KRS lub z CEIDG

Zgodnie z § 2 pkt 6 rozporzàdzenia w sprawie pod-
miotowych Êrodków dowodowych dokumentem
˝àdanym na potwierdzenie braku okreÊlonej
w art. 109 ust. 1 pkt 4 podstawy wykluczenia
zwiàzanej z likwidacjà lub niewyp∏acalnoÊcià wy-
konawcy jest odpis lub informacja z Krajowego
Rejestru Sàdowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Dzia∏alnoÊci Gospodarczej, je˝eli od-
r´bne przepisy wymagajà wpisu do rejestru lub
ewidencji.

Stare rozporzàdzenie nie doprecyzowywa∏o
terminu, w jakim ma zostaç sporzàdzona infor-
macja z Krajowego Rejestru Sàdowego lub
z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia∏alno-
Êci Gospodarczej – w obecnym stanie praw-
nym dokumenty te muszà byç sporzàdzone nie
wczeÊniej ni˝ 3 miesiàce przed ich z∏o˝eniem.

OÊwiadczenia wykonawcy o aktualnoÊci
informacji zawartych w oÊwiadczeniu,
o którym mowa w art. 125 ust. 1

Rozporzàdzenie w sprawie podmiotowych
Êrodków dowodowych w § 2 pkt 7 wprowadza

jedno oÊwiadczenie wykonawcy o aktualnoÊci
informacji zawartych we wst´pnym oÊwiad-
czeniu. Jest to nowy dokument, który zast´pu-
je kilka odr´bnych oÊwiadczeƒ wymaganych
przez stare rozporzàdzenie.

Wykonawca potwierdza aktualnoÊç informacji za-
wartych w oÊwiadczeniu, o którym mowa w art.
125 ust. 1, tj. oÊwiadczeniu do∏àczanym do wnio-
sku o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu
albo do oferty o niepodleganiu wykluczeniu, spe∏-
nianiu warunków udzia∏u w post´powaniu lub kry-
teriów selekcji, w zakresie wskazanym przez zama-
wiajàcego.

Wymaga zaakcentowania, i˝ katalog podmioto-
wych Êrodków dowodowych, które s∏u˝à potwier-
dzeniu braku podstaw wykluczenia wykonawcy
posiada charakter zamkni´ty i odpowiada ustawo-
wemu zakresowi podstaw wykluczenia. Katalog
ten dotyczy zarówno obligatoryjnych (art. 108), jak
i fakultatywnych podstaw wykluczenia (art. 109
ust. 1).

NOWE REGULACJE

Odnoszàc si´ do poszczególnych podmioto-
wych Êrodków dowodowych nale˝y zwróciç
uwag´ na nowoÊci wzgl´dem poprzedniego
stanu prawnego.

W przypadku post´powaƒ o wartoÊci mniejszej
ni˝ progi unijne, zamawiajàcy nie ma obowiàzku
˝àdania podmiotowych Êrodków dowodowych
na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia.
W § 3 rozporzàdzenia w sprawie podmiotowych
Êrodków dowodowych ustawodawca wprowadzi∏
regulacj´, która umo˝liwia zamawiajàcemu ˝à-
danie oÊwiadczenia wykonawcy o aktualnoÊci
informacji zawartych we wst´pnym oÊwiadcze-
niu, które zast´puje podmiotowe Êrodki dowodo-
we uj´te w katalogu zawartym w § 2 rozporzà-
dzenia.

Wykonawcy majàcy siedzib´ lub miejsce za-
mieszkania poza granicami RP sà obowiàzani
przed∏o˝yç równowa˝ne dokumenty wydawa-

www.zamowieniapublicznedoradca.pl
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ne w paƒstwie siedziby lub miejsca zamiesz-
kania.

Rozporzàdzenie w sprawie podmiotowych Êrodków
dowodowych reguluje równie˝ sposób udokumen-
towania braku podstaw wykluczenia w przypad-
kach, gdy w paƒstwie siedziby lub miejsca zamiesz-
kania wykonawcy nie wydaje si´ równowa˝nych do
polskich dokumentów lub gdy dokumenty te nie
odnoszà si´ do wszystkich przypadków okreÊlo-
nych tym rozporzàdzeniem.

Stosownie do § 4 ust. 3 rozporzàdzenia w sprawie
podmiotowych Êrodków dowodowych, zast´puje
si´ je odpowiednio w ca∏oÊci lub w cz´Êci doku-
mentem zawierajàcym odpowiednio oÊwiadczenie
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oÊwiad-
czenie osoby, której dokument mia∏ dotyczyç, z∏o-
˝one pod przysi´gà, lub, je˝eli w kraju, w którym
wykonawca ma siedzib´ lub miejsce zamieszkania
nie ma przepisów o oÊwiadczeniu pod przysi´gà,
z∏o˝one przed organem sàdowym lub administra-
cyjnym, notariuszem, organem samorzàdu zawo-
dowego lub gospodarczego, w∏aÊciwym ze wzgl´du
na siedzib´ lub miejsce zamieszkania wykonawcy.

OKRES WA˚NOÂCI PODMIOTOWYCH
ÂRODKÓW DOWODOWYCH

Rozporzàdzenie w sprawie podmiotowych
Êrodków dowodowych okreÊla okres wa˝noÊci
dokumentów jako: sporzàdzone nie wczeÊniej
ni˝ 3 miesiàce/6 miesi´cy przed dniem z∏o˝enia.

Stare rozporzàdzenie okreÊla∏o ten okres, po-
przez sformu∏owanie nie wczeÊniej ni˝ 3 miesià-
ce/6 miesi´cy przed up∏ywem terminu sk∏adania
ofert/ wniosków o dopuszczenie do udzia∏u
w post´powaniu. Wypada zatem podnieÊç kon-
statacj´, i˝ w poprzednim stanie prawnym zebra-
nie stosownych dokumentów przed up∏ywem
terminu sk∏adania ofert lub wniosków o dopusz-
czenie do udzia∏u w post´powaniu gwarantowa-
∏o, ˝e dokumenty b´dà prawid∏owe pod wzgl´-
dem daty wystawienia, natomiast aktualnie
mo˝liwa jest ich dezaktualizacja, np. w konse-

kwencji przed∏u˝ajàcego si´ badania ofert przez
zamawiajàcego.

Celem tej regulacji rozporzàdzenia w sprawie
podmiotowych Êrodków dowodowych jest za-
pewnienie aktualnoÊci sk∏adanych dokumen-
tów.

Majà one byç aktualne na dzieƒ ich z∏o˝enia, nie-
zale˝nie od tego, czy b´dà sk∏adane wraz z ofertà
albo wnioskiem o dopuszczenie do udzia∏u w po-
st´powaniu (art. 126 ust. 2), przed wyborem najko-
rzystniejszej oferty (art. 126 ust. 1), w wyniku we-
zwania do uzupe∏nienia brakujàcych dokumentów
(art. 128 ust. 2), czy w zwiàzku z uzasadnionym
podejrzeniem dezaktualizacji uprzednio z∏o˝onych
dokumentów (art. 126 ust. 3). Dlatego okresy wa˝-
noÊci (aktualnoÊci) dokumentów powiàzano z datà
ich z∏o˝enia3.

Wszystkie przedk∏adane dokumenty, o których
mowa w § 2–4 rozporzàdzenia w sprawie pod-
miotowych Êrodków dowodowych s∏u˝à jedy-
nie potwierdzeniu, ˝e w stosunku do wyko-
nawcy nie zachodzà okolicznoÊci spe∏niajàce
przes∏anki wykluczenia.

Jednoznacznie wskazuje na to treÊç § 2 ust. 1 roz-
porzàdzenia w sprawie podmiotowych Êrodków do-
wodowych, poprzez zwrot „w celu potwierdzenia
braku podstaw wykluczenia”. Pomimo wi´c, ˝e do-
kumenty te zawierajà cz´sto inne dane, nie powin-
ny one wp∏ywaç na ocen´ spe∏nienia warunków
przez wykonawc´ np. informacja z KRK zawierajà-
ca dane o karalnoÊci prezesa zarzàdu spó∏ki kapita-
∏owej za przest´pstwo inne ni˝ wymienione w art.
108 ust. 1 pkt 1) nie mo˝e stanowiç podstawy do
wykluczenia4.
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3 Uzasadnienie projektu rozporzàdzenia Ministra Rozwoju

w sprawie rodzajów podmiotowych Êrodków dowodowych

oraz innych dokumentów lub oÊwiadczeƒ, jakich mo˝e ˝àdaç

zamawiajàcy od wykonawcy.
4 M. Stachowiak, D. Jura, Rozporzàdzenie w sprawie pod-

miotowych Êrodków dowodowych oraz innych dokumentów

i oÊwiadczeƒ, Zamówienia Publiczne Doradca Nr 2/21.
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UWAGI KO¡COWE

Rekapitulujàc wydaje si´, i˝ wprowadzone
w nowym Pzp zmiany spowodowa∏y dopusz-
czenie do udzia∏u w post´powaniach o udziele-
nie zamówienia publicznego szerszego kr´gu
wykonawców.

Warto zauwa˝yç, i˝ w zakresie Êrodków majàcych
na celu potwierdzenie braku podstaw wyklucze-
nia rozporzàdzenie w sprawie podmiotowych
Êrodków dowodowych okreÊla, który dokument
sk∏ada si´ na potwierdzenie danej przes∏anki wy-
kluczenia. Bez wàtpienia rozwiàzanie to istotnie
przyczyni si´ do prawid∏owego formu∏owania listy

dokumentów ˝àdanych od wykonawców na po-
twierdzenie niepodlegania wykluczeniu z post´-
powania.

Pozytywnie nale˝y oceniaç zmiany przepisów,
które pozwalajà uproÊciç procedury zamówie-
niowe (choçby w zakresie oÊwiadczenia doty-
czàcego przynale˝noÊci do tej samej grupy ka-
pita∏owej z innym wykonawcà, który z∏o˝y∏
ofert´, które w obecnie obowiàzujàcym stanie
prawnym sk∏adane jest, co do zasady, jedynie
przez wykonawc´, który z∏o˝y∏ najwy˝ej oce-
nionà ofert´). Zdaniem autorki, takie zmiany
pozwolà na zwi´kszenie liczby ofert sk∏ada-
nych w post´powaniach.

www.zamowieniapublicznedoradca.pl
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