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Cz  I: Informacje dotycz
zamawiaj

W przypadku post powa
ubiegania si  o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urz
informacje wymagane w cz
utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego 
zostanie elektroniczny serwis po
zamówienia1. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia
Europejskiej: 
Dz.U. UE S numer 60/2018, data 27.03.2018 r., stron
Numer ogłoszenia w Dz.U. S: 
Je eli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania si
zamawiaj ca lub podmiot zamawiaj
jednoznaczne zidentyfikowanie post
W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku U
wymagana, prosz  poda
post powania o udzielenie zamówienia (np. adres publikac
[….] 

INFORMACJE NA TEMAT P

Informacje wymagane w cz
wy ej wymieniony elektroniczny serwis po

1 Słu by Komisji udost pni  instytucjom zamawiaj
elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny
dokumentowi zamówienia. 

2 W przypadku instytucji zamawiaj
ubiegania si  o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu
W przypadku podmiotów zamawiaj
ubiegania si  o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu

Informacje dotycz ce post powania o udzielenie zamówienia oraz instytucji 
zamawiaj cej lub podmiotu zamawiaj cego

powa  o udzielenie zamówienia, w ramach których 
 o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urz dowym Unii Europejskiej, 

informacje wymagane w cz ci I zostan  automatycznie wyszukane, pod warunkiem 
utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wyko
zostanie elektroniczny serwis po wi cony jednolitemu europejskiemu dokumentowi 

Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia2 w Dzienniku Urz

Dz.U. UE S numer 60/2018, data 27.03.2018 r., strona 32,  
ia w Dz.U. S: 2018/S 060–133189 

eli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania si  o zamówienie w Dz.U., instytucja 
ca lub podmiot zamawiaj cy musz  wypełni  informacje umo

jednoznaczne zidentyfikowanie post powania o udzielenie zamówienia:
W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urz dowym Unii Europejskiej nie jest 

 inne informacje umo liwiaj ce jednoznaczne zidentyfikowanie 
powania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowy

NFORMACJE NA TEMAT POST POWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Informacje wymagane w cz ci I zostan  automatycznie wyszukane, pod warunkiem 
ej wymieniony elektroniczny serwis po wi cony jednolitemu europejskiemu 

 instytucjom zamawiaj cym, podmiotom zamawiaj cym, wykonawcom, dostawcom usług 
nym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis po wi cony jednolitemu europejskiemu 

cych: wst pne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do 
ogłoszenie o zamówieniu. 

podmiotów zamawiaj cych: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do 
ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania

powania o udzielenie zamówienia oraz instytucji 

 o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do 
dowym Unii Europejskiej, 

 automatycznie wyszukane, pod warunkiem e do 
dokumentu zamówienia wykorzystany 

cony jednolitemu europejskiemu dokumentowi 
w Dzienniku Urz dowym Unii 

 o zamówienie w Dz.U., instytucja 
 informacje umo liwiaj ce 

enia:
dowym Unii Europejskiej nie jest 

ce jednoznaczne zidentyfikowanie 
yjny na poziomie krajowym): 

ENIE ZAMÓWIENIA

 automatycznie wyszukane, pod warunkiem e 
cony jednolitemu europejskiemu 

cym, wykonawcom, dostawcom usług 
cony jednolitemu europejskiemu 

wykorzystywane jako zaproszenie do 

wykorzystywane jako zaproszenie do 
ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania. 



dokumentowi zamówienia zostanie wy
dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te mus

To samo  zamawiaj cego

Nazwa:  

Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy 
dokument? 
Tytuł lub krótki opis udzielanego 
zamówienia4: 

Numer referencyjny nadany sprawie pr
instytucj  zamawiaj c
zamawiaj cy (je eli dotyczy

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcja
dokumentu zamówienia powinien wypełni

Cz

Identyfikacja: 

Nazwa: 

Numer VAT, je eli dotyczy: 

Je eli numer VAT nie ma zastosowania, prosz
poda  inny krajowy numer identyfikacyjny, je
jest wymagany i ma zastosowanie.

Adres pocztowy:  

3 Informacje te nale y skopiowa  z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia
poda  nazwy wszystkich uczestnicz

4 Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia.

5 Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia.

dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego 
dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełni  wykonawca.

cego3 Odpowied :

Komitet Kopca Ko ciuszki w Krakowie
120506347 
al. Waszyngtona 1Kraków30
Osoba do kontaktów: Leszek Cierpiałowski
Tel.: +48 124251116 
E-mail: info@kopieckosciuszki.pl 
Faks: +48 124251116 
Kod NUTS: PL213 
Adresy internetowe:
http://www.kopieckosciuszki.pl/

Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy Odpowied : 

krótki opis udzielanego Otwarty, jednoetapowy konkurs artystyczny na 
opracowanie szczegółowych rozwi
rozwini  koncepcji realizacji wystawy
tematycznej "Ko ciuszko - bohater wci
potrzebny"  

Numer referencyjny nadany sprawie przez 
 lub podmiot 

eli dotyczy)5: 

L.dz. KKK/100/2018 

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego 
dokumentu zamówienia powinien wypełni  wykonawca.

 II: Informacje dotycz ce wykonawcy 

A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY

Odpowied : 

[   ] 

eli numer VAT nie ma zastosowania, prosz
 inny krajowy numer identyfikacyjny, je eli 

jest wymagany i ma zastosowanie.

[   ] 

[   ] 

[……] 

 z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia prosz
 nazwy wszystkich uczestnicz cych zamawiaj cych.

Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia.

Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia.

korzystany do utworzenia i wypełnienia tego 
 wykonawca.

ciuszki w Krakowie

al. Waszyngtona 1Kraków30-204Polska 
taktów: Leszek Cierpiałowski

mail: info@kopieckosciuszki.pl 

Główny adres: 
http://www.kopieckosciuszki.pl/

Otwarty, jednoetapowy konkurs artystyczny na 
opracowanie szczegółowych rozwi za  i 

realizacji wystawy stałej 
bohater wci

ch jednolitego europejskiego 

W przypadku wspólnego zamówienia prosz



Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów

Telefon: 

Adres e-mail: 

Adres internetowy (adres www) (je

Informacje ogólne: 

Czy wykonawca jest mikroprzedsi
b d  małym lub rednim przedsi

Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest 
zastrze one8: czy wykonawca jest zakładem 
pracy chronionej, „przedsi biorstwem 
społecznym”9 lub czy b dzie realizował 
zamówienie w ramach programów zatrudnienia 
chronionego? 
Je eli tak,
jaki jest odpowiedni odsetek pracowników 
niepełnosprawnych lub defaworyzowanych?
Je eli jest to wymagane, prosz
której kategorii lub których kategorii pracowników 
niepełnosprawnych lub defaworyzowanych 
nale  dani pracownicy. 

Je eli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do 
urz dowego wykazu zatwierdzonych 
wykonawców lub posiada równowa
za wiadczenie (np. w ramach krajowego systemu 
(wst pnego) kwalifikowania)? 

Je eli tak: 

Prosz  udzieli odpowiedzi w pozostałych 
fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w 
odpowiednich przypadkach, sekcji C 
niniejszej cz ci, uzupełni
stosownych przypadkach) oraz w ka
przypadku wypełni  i podpisa

a) Prosz  poda  nazw  wykazu l
za wiadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny 

6 Prosz  powtórzy  informacje dotycz

7 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotycz
przedsi biorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te inf

Mikroprzedsi biorstwo: przedsi biorstwo, które 
bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR

Małe przedsi biorstwo: przedsi biorstwo, któr
bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR

rednie przedsi biorstwa: przedsi
przedsi biorstwami i które zatrudniaj
lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EU

8 Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5.

9 Tj. przedsi biorstwem, którego głównym celem jest społeczna i z
defaworyzowanych. 

Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów6: 

Adres internetowy (adres www) (je eli dotyczy): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Odpowied : 

Czy wykonawca jest mikroprzedsi biorstwem 
biorstwem7? 

[] Tak [] Nie 

Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest 
czy wykonawca jest zakładem 

biorstwem 
dzie realizował 

zamówienie w ramach programów zatrudnienia 

est odpowiedni odsetek pracowników 
niepełnosprawnych lub defaworyzowanych?

 okre li , do 
której kategorii lub których kategorii pracowników 
niepełnosprawnych lub defaworyzowanych 

[] Tak [] Nie 

[…] 

[….] 

eli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do 
dowego wykazu zatwierdzonych 

wykonawców lub posiada równowa ne 
wiadczenie (np. w ramach krajowego systemu 

[] Tak [] Nie [] Nie dotyczy 

odpowiedzi w pozostałych 
fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w 
odpowiednich przypadkach, sekcji C 

 cz  V (w 
stosownych przypadkach) oraz w ka dym 

 cz  VI. 

 wykazu lub 
wiadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny 

a) [……] 

 informacje dotycz ce osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne.

zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotycz ce definicji mikroprzedsi biorstw oraz małych i 
biorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje s  wymagane wył cznie do celów statystycznych. 

biorstwo, które zatrudnia mniej ni  10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 
nie przekracza 2 milionów EUR. 

biorstwo, które zatrudnia mniej ni  50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 
nie przekracza 10 milionów EUR. 

biorstwa: przedsi biorstwa, które nie s  mikroprzedsi biorstwami ani małymi 
zatrudniaj  mniej ni  250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR

roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 

Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5.

biorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepe

st to konieczne.

biorstw oraz małych i rednich 
cznie do celów statystycznych. 

i którego roczny obrót lub roczna suma 

i którego roczny obrót lub roczna suma 

biorstwami ani małymi 
roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR

awodowa integracja osób niepełnosprawnych lub 



lub numer za wiadczenia, je eli dotyczy:
b) Je eli po wiadczenie wpisu do wykazu lub 
wydania za wiadczenia jest dost
elektronicznej, prosz  poda : 

c) Prosz  poda  dane referencyjne stanowi
podstaw  wpisu do wykazu lub wydania 
za wiadczenia oraz, w stosownych przypadkach, 
klasyfikacj  nadan  w urz dowym wykazie
d) Czy wpis do wykazu lub wydane 
za wiadczenie obejmuj  wszystkie wymagane 
kryteria kwalifikacji? 
Je eli nie:
Prosz  dodatkowo uzupełni  brakuj
informacje w cz ci IV w sekcjach A, B, C lub 
D, w zale no ci od przypadku.
WYŁ CZNIE je eli jest to wymagane w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia:
e) Czy wykonawca b dzie w stanie przedstawi
za wiadczenie odnosz ce si  do pł
składek na ubezpieczenie społeczne i podatków 
lub przedstawi  informacje, które umo
instytucji zamawiaj cej lub podmiotowi 
zamawiaj cemu uzyskanie tego za
bezpo rednio za pomoc  bezpłatnej krajowej 
bazy danych w dowolnym pa stwie 
członkowskim? 
Je eli odno na dokumentacja jest dost
formie elektronicznej, prosz  wskaza

Rodzaj uczestnictwa: 

Czy wykonawca bierze udział w post
udzielenie zamówienia wspólnie z innymi 
wykonawcami11? 

Je eli tak, prosz  dopilnowa , aby pozostali uczestnicy przedstawili odr
dokumenty zamówienia. 

Je eli tak: 
a) Prosz  wskaza  rol  wykonawcy w grupie 
(lider, odpowiedzialny za okre lone zadania itd.):
b) Prosz  wskaza  pozostałych wykonawców 
bior cych wspólnie udział w post
udzielenie zamówienia: 
c) W stosownych przypadkach nazwa grupy 
bior cej udział: 

Cz ci 

W stosownych przypadkach wskazanie cz
zamówienia, w odniesieniu do której (których) 
wykonawca zamierza zło y  ofert

10 Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istniej

11 Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki 

eli dotyczy:
wiadczenie wpisu do wykazu lub 
wiadczenia jest dost pne w formie 

 dane referencyjne stanowi ce 
 wpisu do wykazu lub wydania 

wiadczenia oraz, w stosownych przypadkach, 
dowym wykazie10: 

d) Czy wpis do wykazu lub wydane 
 wszystkie wymagane 

 brakuj ce 
ci IV w sekcjach A, B, C lub 

eli jest to wymagane w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 

dzie w stanie przedstawi
 do płatno ci 

składek na ubezpieczenie społeczne i podatków 
 informacje, które umo liwi

cej lub podmiotowi 
cemu uzyskanie tego za wiadczenia 

 bezpłatnej krajowej 
stwie 

na dokumentacja jest dost pna w 
 wskaza : 

b) (adres internetowy, wydaj
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……][……] 
c) [……] 

d) [] Tak [] Nie 

e) [] Tak [] Nie 

(adres internetowy, wydaj cy urz
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……][……] 

Odpowied : 

Czy wykonawca bierze udział w post powaniu o 
udzielenie zamówienia wspólnie z innymi 

[] Tak [] Nie 

, aby pozostali uczestnicy przedstawili odr bne jednolite europejskie 

 wykonawcy w grupie 
lone zadania itd.):

 pozostałych wykonawców 
cych wspólnie udział w post powaniu o 

c) W stosownych przypadkach nazwa grupy 

a): [……] 

b): [……] 

c): [……] 

Odpowied : 

W stosownych przypadkach wskazanie cz ci 
mówienia, w odniesieniu do której (których) 

 ofert .

[   ]

Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istniej , s  okre lone na za wiadczeniu.

Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu. 

cy urz d lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji):

cy urz d lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji):

bne jednolite europejskie 



B: INFORMACJE NA TEMAT P

W stosownych przypadkach prosz
osoby (osób) upowa nionej(
post powania o udzielenie zamówienia:

Osoby upowa nione do reprezentowania, 
o ile istniej : 
Imi  i nazwisko,  
wraz z dat  i miejscem urodzenia, je
wymagane:  
Stanowisko/Działaj cy(-a) jako:
Adres pocztowy: 
Telefon: 
Adres e-mail: 
W razie potrzeby prosz  poda
informacje dotycz ce przedstawicielstwa 
(jego form, zakresu, celu itd.):

C: INFORMACJE NA TEMAT P

Zale no  od innych podmiotów:

Czy wykonawca polega na zdolno
podmiotów w celu spełnienia kryteriów 
kwalifikacji okre lonych poni
oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad 
okre lonych poni ej w cz ci V? 

Je eli tak, prosz  przedstawi
formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamów
niniejszej cz ci sekcja A i B oraz w cz
podmioty.  
Nale y zauwa y , e dotyczy to równie
technicznych, nienale cych bezpo
szczególno ci tych odpowiedzialnych za kontrol
na roboty budowlane – tych, do których wykonawca b
budowlanych.  
O ile ma to znaczenie dla okre
– dla ka dego z podmiotów, których to dotyczy 

D: INFORMACJE DOTYCZ CE PODWYKONAWCÓW

(Sekcja, któr  nale y wypełni

Podwykonawstwo: 
Czy wykonawca zamierza zleci
trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek 
cz ci zamówienia? 

Je eli instytucja zamawiaj ca lub podmiot zamawiaj
informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, prosz

12 Np. dla słu b technicznych zaanga

NFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY

W stosownych przypadkach prosz  poda  imi  i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(
nionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego

powania o udzielenie zamówienia:

nione do reprezentowania, Odpowied : 

 i miejscem urodzenia, je eli s
[……], 
[……] 

a) jako: [……] 
[……] 
[……] 
[……] 

 poda  szczegółowe 
ce przedstawicielstwa 

(jego form, zakresu, celu itd.):

[……] 

NFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNO CI INNYCH PODMIOTÓW

 od innych podmiotów: Odpowied : 

Czy wykonawca polega na zdolno ci innych 
podmiotów w celu spełnienia kryteriów 

lonych poni ej w cz ci IV 
oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad 

ci V? 

[] Tak [] Nie 

 przedstawi – dla ka dego z podmiotów, których to dotyczy 
formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawieraj cy informacje wymagane w 

ci sekcja A i B oraz w cz ci III, nale ycie wypełniony i podpisany przez dane 

e dotyczy to równie  wszystkich pracowników technicznych lub słu
cych bezpo rednio do przedsi biorstwa danego wykonawcy, w 

ci tych odpowiedzialnych za kontrol  jako ci, a w przypadku zamówie
tych, do których wykonawca b dzie mógł si  zwróci

O ile ma to znaczenie dla okre lonych zdolno ci, na których polega wykonawca, prosz
ów, których to dotyczy – informacje wymagane w cz

PODWYKONAWCÓW, NA KTÓRYCH ZDOLNO CI WYKONAWCA NIE POLEGA

y wypełni  jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiaj
zamawiaj cy wprost tego za da.) 

Odpowied : 
Czy wykonawca zamierza zleci  osobom 
trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek 

[] Tak [] Nie 
Je eli tak i o ile jest to wiadome
poda  wykaz proponowanych 
podwykonawców:  
[…] 

ca lub podmiot zamawiaj cy wyra nie da przedstawienia tych 
wymaganych w niniejszej sekcji, prosz  przedstawi

owanych w kontrol  jako ci: cz  IV, sekcja C, pkt 3. 

 i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) 
o reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego 

DMIOTÓW

z podmiotów, których to dotyczy – odr bny 
cy informacje wymagane w 

podpisany przez dane 

 wszystkich pracowników technicznych lub słu b 
biorstwa danego wykonawcy, w 

w przypadku zamówie  publicznych 
 o wykonanie robót 

ci, na których polega wykonawca, prosz  doł czy
ciach IV i V12. 

WYKONAWCA NIE POLEGA

 jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiaj ca lub podmiot 

tak i o ile jest to wiadome, prosz
 wykaz proponowanych 

da przedstawienia tych 
 przedstawi – dla ka dego 



podwykonawcy (ka dej kategorii podwykonawców), których to dotyczy 
w niniejszej cz ci sekcja A i B oraz w cz

A: PODSTAWY ZWI

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE okre

1. udział w organizacji przest

2. korupcja14; 

3. nadu ycie finansowe15

4. przest pstwa terrorystyczne lub przest
terrorystyczn 16

5. pranie pieni dzy lub finansowanie terroryzmu

6. praca dzieci i inne formy 

Podstawy zwi zane z wyrokami 
skazuj cymi za przest
podstawie przepisów krajowych 
stanowi cych wdro enie podstaw 
okre lonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej 
dyrektywy: 
Czy w stosunku do samego wykonawcy
b d jakiejkolwiek osoby b
członkiem organów administracyjnych, 
zarz dzaj cych lub nadzorczych 
wykonawcy, lub posiadaj
przedsi biorstwie wykonawcy uprawnienia 
do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne 
lub kontrolne, wydany został prawomocny 
wyrok z jednego z wy ej wymienionych 

13 Zgodnie z definicj  zawart  w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dni
zwalczania przest pczo ci zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42)

14 Zgodnie z definicj  zawart  w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji u
urz dników pa stw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 
2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawi
s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje równie
(podmiotu zamawiaj cego) lub wykonawcy.

15 W rozumieniu art. 1 Konwencji w 
27.11.1995, s. 48). 

16 Zgodnie z definicj  zawart  w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwc
(Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta pod
pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnie

17 Zgodnie z definicj  zawart  w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parla
2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z sy
terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).

18 Zgodnie z definicj  zawart  w art. 2 dyrektywy 
sprawie zapobiegania handlowi lud
Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1)

19 Prosz  powtórzy tyle razy, ile jest to konieczne.

dej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane 
ci sekcja A i B oraz w cz ci III.

Cz  III: Podstawy wykluczenia 

ODSTAWY ZWI ZANE Z WYROKAMI SKAZUJ CYMI ZA PRZEST PSTWO

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE okre lono nast puj ce powody wykluczenia:

organizacji przest pczej13; 

15; 

pstwa terrorystyczne lub przest pstwa zwi zane z działalno

dzy lub finansowanie terroryzmu17

i inne formy handlu lud mi18. 

zane z wyrokami 
est pstwo na 

podstawie przepisów krajowych 
enie podstaw 

lonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej 

Odpowied : 

samego wykonawcy
osoby b d cej 

członkiem organów administracyjnych, 
h lub nadzorczych 

wykonawcy, lub posiadaj cej w 
biorstwie wykonawcy uprawnienia 

do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne 
wydany został prawomocny 

ej wymienionych 

[] Tak [] Nie 
Je eli odno na dokumentacja jest dost
w formie elektronicznej, prosz
(adres internetowy, wydaj
organ, dokładne dane referencyjne 
dokumentacji): 
[……][……][……][……]19

 w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 pa dziernika 2008 r. w sprawie 
ci zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).

 w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urz dników Wspólnot Europejskich i 
stw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej 

2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L
s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje równie  korupcj  zdefiniowan  w prawie krajowym instytucji zamawiaj

cego) lub wykonawcy.

W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Euro

 w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu 
(Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje równie  pod eganie do popełnienia przest
pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przest pstwa, o których mowa w art. 4 tej

 w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 pa
2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieni

(Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).

 w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5
sprawie zapobiegania handlowi lud mi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zast
Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).

tyle razy, ile jest to konieczne.

informacje wymagane 

PSTWO

ce powody wykluczenia:

zane z działalno ci

na dokumentacja jest dost pna 
w formie elektronicznej, prosz  wskaza : 
(adres internetowy, wydaj cy urz d lub 
organ, dokładne dane referencyjne 

19

dziernika 2008 r. w sprawie 

dników Wspólnot Europejskich i 
25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 

e zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, 
 w prawie krajowym instytucji zamawiaj cej 

sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 

a 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu 
eganie do popełnienia przest pstwa, 

pstwa, o których mowa w art. 4 tej e decyzji ramowej.

mentu Europejskiego i Rady z dnia 26 pa dziernika 
stemu finansowego w celu prania pieni dzy oraz finansowania 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w 
, zast puj cej decyzj  ramow



powodów, orzeczeniem sprzed najwy
pi ciu lat lub w którym okres wykluczenia 
okre lony bezpo rednio w wyroku nadal 
obowi zuje?  
Je eli tak, prosz  poda 20:
a) dat  wyroku, okre li , których spo
punktów 1–6 on dotyczy, oraz poda
powód(-ody) skazania; 
b) wskaza , kto został skazany [ ];
c) w zakresie, w jakim zostało to 
bezpo rednio ustalone w wyroku:

W przypadku skazania, czy wykonawca 
przedsi wzi ł rodki w celu wykazania 
swojej rzetelno ci pomimo istnienia 
odpowiedniej podstawy wykluczenia
(„samooczyszczenie”)? 
Je eli tak, prosz  opisa
rodki23: 

B: PODSTAWY ZWI ZANE Z P

Płatno  podatków lub składek na 
ubezpieczenie społeczne:
Czy wykonawca wywi zał si
obowi zków dotycz cych płatno
podatków lub składek na ubezpieczenie 
społeczne, zarówno w pa
ma siedzib , jak i w pa stwie członkowskim 
instytucji zamawiaj cej lub podmiotu 
zamawiaj cego, je eli jest ono inne ni
pa stwo siedziby? 

Je eli nie, prosz  wskaza :
a) pa stwo lub pa stwo członkowskie, 
którego to dotyczy; 
b) jakiej kwoty to dotyczy?
c) w jaki sposób zostało ustalone to 
naruszenie obowi zków: 
1) w trybie decyzji s dowej lub 

20 Prosz  powtórzy  tyle razy, ile jest to konieczne.

21 Prosz  powtórzy  tyle razy, ile jest to konieczne.

22 Zgodnie z przepisami krajowymi wdra

23 Uwzgl dniaj c charakter popełnionych przest
powinno wykazywa  stosowno  przedsi

powodów, orzeczeniem sprzed najwy ej 
ub w którym okres wykluczenia 

rednio w wyroku nadal 

, których spo ród 
6 on dotyczy, oraz poda

, kto został skazany [ ];
c) w zakresie, w jakim zostało to 

rednio ustalone w wyroku:

a) data: [   ], punkt(-y): [   ], powód(

b) [……] 
c) długo  okresu wykluczenia [……] oraz 
punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy.
Je eli odno na dokumentacja jest dost
w formie elektronicznej, prosz
(adres internetowy, wydaj
organ, dokładne dane referencyjne 
dokumentacji): [……][……][……][……]

W przypadku skazania, czy wykonawca 
rodki w celu wykazania 

ci pomimo istnienia 
odpowiedniej podstawy wykluczenia22

[] Tak [] Nie  

 przedsi wzi te [……] 

ZANE Z PŁATNO CI  PODATKÓW LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE 

 podatków lub składek na Odpowied : 

zał si  ze wszystkich 
cych płatno ci 

podatków lub składek na ubezpieczenie 
stwie, w którym 

stwie członkowskim 
cej lub podmiotu 

eli jest ono inne ni

[] Tak [] Nie 

:
stwo członkowskie, 

c) w jaki sposób zostało ustalone to 

dowej lub 

Podatki 

a) [……] 

b) [……] 

c1) [] Tak [] Nie 

 tyle razy, ile jest to konieczne.

 tyle razy, ile jest to konieczne.

Zgodnie z przepisami krajowymi wdra aj cymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE.

onych przest pstw (jednorazowe, powtarzaj ce si , systematyczne itd.), obja
 przedsi wzi tych rodków. 

y): [   ], powód(-ody): [   ]

 okresu wykluczenia [……] oraz 
ych) to dotyczy.

na dokumentacja jest dost pna 
w formie elektronicznej, prosz  wskaza : 
(adres internetowy, wydaj cy urz d lub 
organ, dokładne dane referencyjne 
dokumentacji): [……][……][……][……]21

ECZENIE SPOŁECZNE 

Składki na 
ubezpieczenia 
społeczne 

a) [……] 

b) [……] 

c1) [] Tak [] Nie 

, systematyczne itd.), obja nienie 



administracyjnej: 

– Czy ta decyzja jest ost
wi ca? 

– Prosz  poda  dat
decyzji. 

– W przypadku wyroku, 
została w nim 
okre lona, długo
wykluczenia: 

2) w inny sposób? Prosz
jaki: 
d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje 
obowi zki, dokonuj c płatno
podatków lub składek na ubezpieczenie 
społeczne, lub te  zawieraj
porozumienia w celu spłaty tych nale
obejmuj ce w stosownych przypadkach 
narosłe odsetki lub grzywny?
Je eli odno na dokumentacja dotycz
płatno ci podatków lub składek na 
ubezpieczenie społeczne jest dost
formie elektronicznej, prosz

C: PODSTAWY ZWI ZANE Z N

Nale y zauwa y , e do celów niniejszego zamówienia niektóre z poni
wykluczenia mog  by
stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. 
przykład stanowi , e poj
kilka ró nych postaci zachowania stanow

Informacje dotycz ce ewentualnej 
niewypłacalno ci, konfliktu interesów lub 
wykrocze  zawodowych 
Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy
naruszył swoje obowi zki
prawa rodowiska, prawa socjalnego i 
prawa pracy26? 

Czy wykonawca znajduje si  w jednej z 
nast puj cych sytuacji: 
a) zbankrutował; lub 
b) prowadzone jest wobec niego 
post powanie upadło ciowe lub likwidacyjne; 

24 Prosz  powtórzy  tyle razy, ile jest to konieczne.

25 Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE.

26 O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w 
zamówienia b d  w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

Czy ta decyzja jest ostateczna i 

 dat  wyroku lub 

W przypadku wyroku, o ile 
została w nim bezpo rednio 

, długo  okresu 

 sprecyzowa , w 

d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje 
c płatno ci nale nych 

podatków lub składek na ubezpieczenie 
 zawieraj c wi ce 

porozumienia w celu spłaty tych nale no ci, 
ce w stosownych przypadkach 

narosłe odsetki lub grzywny?

– [] Tak [] Nie 

– [……] 

– [……] 

c2) [ …] 

d) [] Tak [] Nie 
Je eli tak, prosz
poda
szczegółowe 
informacje na ten 
temat: [……] 

–

–

–

na dokumentacja dotycz ca 
ci podatków lub składek na 

ubezpieczenie społeczne jest dost pna w 
 wskaza :

(adres internetowy, wydaj
organ, dokładne dane referencyjne 
dokumentacji): 24 

[……][……][……] 

ZANE Z NIEWYPŁACALNO CI , KONFLIKTEM INTERESÓW LUB WYKROCZENIAMI 

ZAWODOWYMI
25

e do celów niniejszego zamówienia niektóre z poni
zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym

stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak wi c prawo krajowe mo
e poj cie „powa nego wykroczenia zawodowego” mo

nych postaci zachowania stanowi cego wykroczenie.  

ce ewentualnej 
ci, konfliktu interesów lub 

Odpowied : 

wedle własnej wiedzy, 
zki w dziedzinie 

rodowiska, prawa socjalnego i 

[] Tak [] Nie 

Je eli tak, czy wykonawca przedsi
rodki w celu wykazania swojej rzetelno

pomimo istnienia odpowiedniej podstawy 
wykluczenia („samooczyszczenie”)?
[] Tak [] Nie 
Je eli tak, prosz  opisa
rodki: [……] 

 w jednej z 

prowadzone jest wobec niego 
lub likwidacyjne; 

[] Tak [] Nie 

 tyle razy, ile jest to konieczne.

Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE.

celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 
 w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

[] Tak [] Nie 

[……] 

[……] 

c2) [ …] 

d) [] Tak [] Nie 
Je eli tak, prosz
poda
szczegółowe 
informacje na ten 
temat: [……] 

(adres internetowy, wydaj cy urz d lub 
, dokładne dane referencyjne 

LUB WYKROCZENIAMI 

e do celów niniejszego zamówienia niektóre z poni szych podstaw 
zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w 

c prawo krajowe mo e na 
nego wykroczenia zawodowego” mo e obejmowa

, czy wykonawca przedsi wzi ł 
rodki w celu wykazania swojej rzetelno ci 

pomimo istnienia odpowiedniej podstawy 
wykluczenia („samooczyszczenie”)?

 przedsi wzi te 

stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 



lub 
c) zawarł układ z wierzycielami
d) znajduje si  w innej tego rodzaju sytuacji 
wynikaj cej z podobnej procedury przewidzianej 
w krajowych przepisach ustawowych i 
wykonawczych27; lub 
e) jego aktywami zarz dza likwidator lub s
f) jego działalno  gospodarcza jest zawieszona?
Je eli tak: 

– Prosz  poda  szczegółowe informacje:

– Prosz  poda  powody, które pomimo
powy szej sytuacji umo
realizacj  zamówienia, z 
uwzgl dnieniem maj
zastosowanie przepisów krajowych i 
rodków dotycz cych kontynuowania 

działalno ci gospodarczej

Je eli odno na dokumentacja jest dost
formie elektronicznej, prosz  wska

Czy wykonawca jest winien powa
wykroczenia zawodowego29? 
Je eli tak, prosz  poda  szczegółowe informa
na ten temat: 

Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami 
porozumienia maj ce na celu zakł
konkurencji? 
Je eli tak, prosz  poda  szczegółowe informacje 
na ten temat: 

Czy wykonawca wie o jakimkolwiek 
interesów30 spowodowanym jego udziałem w 
post powaniu o udzielenie zamówienia?
Je eli tak, prosz  poda  szczegółowe informacje 
na ten temat: 

27 Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub doku

28 Nie trzeba podawa  tych informacji, j
stało si  obowi zkowe na mocy obowi
wykonawcy s  pomimo to w stanie zrealizowa

29 W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, sto

30 Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu l

; lub
 w innej tego rodzaju sytuacji 

edury przewidzianej 
w krajowych przepisach ustawowych i 

dza likwidator lub s d; lub
 gospodarcza jest zawieszona?

 szczegółowe informacje:

 powody, które pomimo
szej sytuacji umo liwiaj

 zamówienia, z 
dnieniem maj cych 

zastosowanie przepisów krajowych i 
cych kontynuowania 

ci gospodarczej28. 

na dokumentacja jest dost pna w 
 wskaza : 

– [……] 

– [……] 

(adres internetowy, wydaj
organ, dokładne dane referencyjne 
dokumentacji): [……][……][……]

powa nego 

 szczegółowe informacje 

[] Tak [] Nie 

 [……] 
Je eli tak, czy wykonawca przedsi
rodki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] 

Nie 
Je eli tak, prosz  opisa
rodki: [……] 

zawarł z innymi wykonawcami 
ce na celu zakłócenie 

 szczegółowe informacje 

[] Tak [] Nie 

[…] 
Je eli tak, czy wykonawca przedsi
rodki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] 

Nie 
Je eli tak, prosz  opisa
rodki: [……] 

ca wie o jakimkolwiek konflikcie 
spowodowanym jego udziałem w 

powaniu o udzielenie zamówienia?
 szczegółowe informacje 

[] Tak [] Nie 

[…] 

Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia.

 tych informacji, je eli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wy
zkowe na mocy obowi zuj cego prawa krajowego bez adnej mo liwo ci odst

 pomimo to w stanie zrealizowa  zamówienie.

h przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

(adres internetowy, wydaj cy urz d lub 
organ, dokładne dane referencyjne 
dokumentacji): [……][……][……]

, czy wykonawca przedsi wzi ł 
rodki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] 

 przedsi wzi te 

, czy wykonawca przedsi wzi ł 
rodki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] 

 przedsi wzi te 

eli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) 
ci odst pstwa w sytuacji, gdy 

sownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.



Czy wykonawca lub przedsi biorstwo zwi
wykonawc doradzał(-o) instytucji zamawiaj
lub podmiotowi zamawiaj cemu b
inny sposób zaanga owany(-e) w 
przygotowanie post powania o udzielenie 
zamówienia? 
Je eli tak, prosz  poda  szczegółowe informacje 
na ten temat: 

Czy wykonawca znajdował si  w sytuacji, w której 
wcze niejsza umowa w sprawie zamówienia 
publicznego, wcze niejsza umowa z podmiotem 
zamawiaj cym lub wcze niejsza umowa w 
sprawie koncesji została rozwi zana przed 
czasem, lub w której nało one zostało 
odszkodowanie b d inne porównywalne sankcje 
w zwi zku z t  wcze niejsz  umow
Je eli tak, prosz  poda  szczegółowe informacje 
na ten temat: 

Czy wykonawca mo e potwierdzi
nie jest winny powa nego wprowadzenia w bł
przy dostarczaniu informacji wymaganych do 
weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do 
weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji;
b) nie zataił tych informacji; 
c) jest w stanie niezwłocznie przedstawi
dokumenty potwierdzaj ce wymagane przez 
instytucj  zamawiaj c  lub podmiot zamawiaj
oraz 
d) nie przedsi wzi ł kroków, aby w bezprawny 
sposób wpłyn  na proces podejmowania decyzji 
przez instytucj  zamawiaj c  lub podmiot 
zamawiaj cy, pozyska  informacje poufne, które 
mog  da  mu nienale n  przewag
post powaniu o udzielenie zamówienia, lub 
wskutek zaniedbania przedstawi
w bł d informacje, które mog  mie
na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub 
udzielenia zamówienia? 

D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA

CZŁONKOWSKIEGO INSTY

Podstawy wykluczenia o charakterze 
wył cznie krajowym 
Czy maj  zastosowanie podstawy 
wykluczenia o charakterze wył
krajowym okre lone w stosownym 
ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia?
Je eli dokumentacja wymagana w 
stosownym ogłoszeniu lub w dokument
zamówienia jest dost pna w formie 
elektronicznej, prosz  wskaza

31 Prosz  powtórzy  tyle razy, ile jest to konieczne.

biorstwo zwi zane z 
instytucji zamawiaj cej 
cemu b d  był(-o) w 

e) w 
powania o udzielenie 

 szczegółowe informacje 

[] Tak [] Nie 

[…] 

 w sytuacji, w której 
niejsza umowa w sprawie zamówienia 

niejsza umowa z podmiotem 
niejsza umowa w 

zana przed 
one zostało 

inne porównywalne sankcje 
 umow ?

 szczegółowe informacje 

[] Tak [] Nie 

[…] 
Je eli tak, czy wykonawca przedsi
rodki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] 

Nie 
Je eli tak, prosz  opisa
rodki: [……] 

e potwierdzi , e:
wprowadzenia w bł d

przy dostarczaniu informacji wymaganych do 
weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do 
weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji;

c) jest w stanie niezwłocznie przedstawi
ce wymagane przez 

 lub podmiot zamawiaj cy; 

ł kroków, aby w bezprawny 
 na proces podejmowania decyzji 

 lub podmiot 
 informacje poufne, które 

 przewag  w 
powaniu o udzielenie zamówienia, lub 

 wprowadzaj ce 
 mie  istotny wpływ 

decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub 

[] Tak [] Nie 

ENIA, KTÓRE MOG  BY  PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PA

CZŁONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJ CEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJ

zenia o charakterze Odpowied : 

podstawy 
wykluczenia o charakterze wył cznie 

lone w stosownym 
ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia?

eli dokumentacja wymagana w 
stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 

pna w formie 
 wskaza :

[] Tak [] Nie 

(adres internetowy, wydaj
organ, dokładne dane referencyjne 
dokumentacji): 
[……][……][……]31

 tyle razy, ile jest to konieczne.

, czy wykonawca przedsi wzi ł 
rodki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] 

 przedsi wzi te 

KRAJOWYCH PA STWA 

UB PODMIOTU ZAMAWIAJ CEGO

(adres internetowy, wydaj cy urz d lub 
organ, dokładne dane referencyjne 



W przypadku gdy ma zastosowanie 
którakolwiek z podstaw wykluczenia
charakterze wył cznie krajowym
wykonawca przedsi wzi ł rodki w celu 
samooczyszczenia?  
Je eli tak, prosz  opisa  przedsi
rodki:  

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja 
o wiadcza, e: 

: OGÓLNE O WIADCZENIE D

Wykonawca powinien wypełni
lub podmiot zamawiaj cy wskazały w stosownym ogłos
zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu, 

wypełnienia sekcji w cz
IV: 

Spełnienie wszystkich wymaganych 
kryteriów kwalifikacji 
Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji:

Wykonawca powinien przedstawi
zamawiaj ca lub podmiot zamawiaj
stosownym ogłoszeniu lub 

Kompetencje 
1) Figuruje w odpowiednim rejestrze 
zawodowym lub handlowym
w pa stwie członkowskim siedziby 
wykonawcy32: 
Je eli odno na dokumentacja jest dost
w formie elektronicznej, prosz
2) W odniesieniu do zamówie
publicznych na usługi: 
Czy konieczne jest posiadanie
zezwolenia lub bycie członkiem
organizacji, aby mie  mo liwo
usługi, o której mowa, w pa
wykonawcy?  

Je eli odno na dokumentacja jest dost
w formie elektronicznej, prosz

32 Zgodnie z opisem w zał czniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niekt
zobowi zani do spełnienia innych wymogów okre

W przypadku gdy ma zastosowanie 
którakolwiek z podstaw wykluczenia o 

cznie krajowym, czy 
rodki w celu 

 przedsi wzi te 

[] Tak [] Nie 

[……] 

Cz  IV: Kryteria kwalifikacji 

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja  lub sekcje A–D w niniejszej cz

WIADCZENIE DOTYCZ CE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKAC

Wykonawca powinien wypełni  to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawia
cy wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 

zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu, e wykonawca mo e ograniczy

ci IV i nie musi wypełnia adnej z pozostałych sekcji w cz

Spełnienie wszystkich wymaganych Odpowied

Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: [] Tak [] Nie 

A: KOMPETENCJE

Wykonawca powinien przedstawi  informacje jedynie w przypadku gdy instytucja 
ca lub podmiot zamawiaj cy wymagaj  danych kryteriów kwalifikacji w 

stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszen

Odpowied
1) Figuruje w odpowiednim rejestrze 
zawodowym lub handlowym prowadzonym 

stwie członkowskim siedziby 

na dokumentacja jest dost pna 
znej, prosz  wskaza :

[…] 

(adres internetowy, wydaj
organ, dokładne dane referencyjne 
dokumentacji): [……][……][……]

2) W odniesieniu do zamówie

posiadanie okre lonego 
zezwolenia lub bycie członkiem okre lonej 

liwo wiadczenia 
stwie siedziby 

na dokumentacja jest dost pna 
w formie elektronicznej, prosz  wskaza :

[] Tak [] Nie 

Je eli tak, prosz  okre li
zezwolenie lub status członkowski chodzi, i 
wskaza , czy wykonawca je posiada: [ …] [] 
Tak [] Nie 

(adres internetowy, wydaj
organ, dokładne dane referencyjne 
dokumentacji): [……][……][……]

zniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych pa stw członkowskich mog
zani do spełnienia innych wymogów okre lonych w tym zał czniku.

D w niniejszej cz ci) wykonawca 

KRYTERIÓW KWALIFIKACJI

 to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiaj ca 
zeniu lub w dokumentach 

e ograniczy  si  do 

adnej z pozostałych sekcji w cz ci 

 informacje jedynie w przypadku gdy instytucja 
 danych kryteriów kwalifikacji w 

w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

(adres internetowy, wydaj cy urz d lub 
organ, dokładne dane referencyjne 
dokumentacji): [……][……][……]

li , o jakie 
lub status członkowski chodzi, i 

, czy wykonawca je posiada: [ …] [] 

(adres internetowy, wydaj cy urz d lub 
organ, dokładne dane referencyjne 
dokumentacji): [……][……][……]

stw członkowskich mog  by



B:

Wykonawca powinien przedstawi
zamawiaj ca lub podmiot zamawiaj
stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
1a) Jego („ogólny”) roczny obrót
okre lonej liczby lat obrotowych wymaganej 
w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia jest nast puj cy
i/lub
1b) Jego redni roczny obrót w ci
okre lonej liczby lat wymaganej w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumenta
zamówienia jest nast puj
Je eli odno na dokumentacja jest dost
w formie elektronicznej, prosz
2a) Jego roczny („specyficzny”) 
obszarze działalno ci gospodarczej 
obj tym zamówieniem i okre
stosownym ogłoszeniu lub doku
zamówienia w ci gu wymaganej liczby lat 
obrotowych jest nast puj cy:
i/lub 
2b) Jego redni roczny obrót w 
przedmiotowym obszarze i w ci
okre lonej liczby lat wymaganej w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia jest nast puj
Je eli odno na dokumentacja jest dost
w formie elektronicznej, prosz
3) W przypadku gdy informacje dotycz
obrotu (ogólnego lub specyficznego) nie s
dost pne za cały wymagany okres, prosz
poda  dat  zało enia przedsi
wykonawcy lub rozpocz cia działalno
przez wykonawc : 
4) W odniesieniu do wska ników 
finansowych35 okre lonych w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia 
wykonawca o wiadcza, e aktualna(
warto (-ci) wymaganego(-ych) wska
ów) jest (s ) nast puj ca(-e)
Je eli odno na dokumentacja jest dost
w formie elektronicznej, prosz
5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka 

33 Jedynie je eli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub 

34 Jedynie je eli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub 

35 Np. stosunek aktywów do zobowi za

36 Np. stosunek aktywów do zobowi za

37 Prosz  powtórzy  tyle razy, ile jest to konieczne.

B: SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA

Wykonawca powinien przedstawi informacje jedynie w przypadku gdy instytucja 
ca lub podmiot zamawiaj cy wymagaj  danych kryteriów kwalifikacji w 

stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa Odpowied : 
roczny obrót w ci gu 

lonej liczby lat obrotowych wymaganej 
w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 

cy: 

obrót w ci gu 
lonej liczby lat wymaganej w 

stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
cy33 (): 

na dokumentacja jest dost pna 
w formie elektronicznej, prosz  wskaza :

rok: [……] obrót: [……] […] waluta
rok: [……] obrót: [……] […] waluta
rok: [……] obrót: [……] […] waluta

(liczba lat, redni obrót):
waluta 

(adres internetowy, wydaj
organ, dokładne dane referencyjne 
dokumentacji): [……][……][……]

2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w 
ci gospodarczej 

i okre lonym w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 

gu wymaganej liczby lat 
cy:

obrót w 
przedmiotowym obszarze i w ci gu 

lonej liczby lat wymaganej w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 

cy34: 
na dokumentacja jest dost pna 

w formie elektronicznej, prosz  wskaza :

rok: [……] obrót: [……] […] waluta
rok: [……] obrót: [……] […] waluta
rok: [……] obrót: [……] […] waluta

(liczba lat, redni obrót):
waluta 

(adres internetowy, wydaj
organ, dokładne dane referencyjne 
dokumentacji): [……][……][……]

3) W przypadku gdy informacje dotycz ce 
obrotu (ogólnego lub specyficznego) nie s

pne za cały wymagany okres, prosz
enia przedsi biorstwa 

cia działalno ci 

[……] 

ników 
lonych w stosownym 

ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia 
e aktualna(-e) 

ych) wska nika(-
e): 

na dokumentacja jest dost pna 
w formie elektronicznej, prosz  wskaza :

(okre lenie wymaganego wska
stosunek X do Y36 – oraz warto
[……], [……]37

(adres internetowy, wydaj
organ, dokładne dane referencyjne 
dokumentacji): [……][……][……]

ubezpieczenia z tytułu ryzyka [……] […] waluta 

eli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

eli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

za .

za .

 tyle razy, ile jest to konieczne.

informacje jedynie w przypadku gdy instytucja 
 danych kryteriów kwalifikacji w 

o których mowa w ogłoszeniu.

rok: [……] obrót: [……] […] waluta
rok: [……] obrót: [……] […] waluta
rok: [……] obrót: [……] […] waluta

 [……], [……] […] 

(adres internetowy, wydaj cy urz d lub 
organ, dokładne dane referencyjne 
dokumentacji): [……][……][……]
rok: [……] obrót: [……] […] waluta
rok: [……] obrót: [……] […] waluta
rok: [……] obrót: [……] […] waluta

 [……], [……] […] 

(adres internetowy, wydaj cy urz d lub 
organ, dokładne dane referencyjne 
dokumentacji): [……][……][……]

lenie wymaganego wska nika – 
oraz warto ):

(adres internetowy, wydaj cy urz d lub 
organ, dokładne dane referencyjne 

[……][……][……]



zawodowego wykonawca jest ubezpieczony 
na nast puj c  kwot : 
Je eli te informacje s  dost
elektronicznej, prosz  wskaza
6) W odniesieniu do innych ewentualnych 
wymogów ekonomicznych lub 
finansowych, które mogły zosta
w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia, wykonawca o
Je eli odno na dokumentacja, która 
zosta  okre lona w stosownym ogłoszeniu 
lub w dokumentach zamówienia, jest 
dost pna w formie elektronicznej, prosz
wskaza : 

C:

Wykonawca powinien przedstawi
zamawiaj ca lub podmiot zamawiaj
stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, 

Zdolno  techniczna i zawodowa
1a) Jedynie w odniesieniu do 
publicznych na roboty budowlane
W okresie odniesienia38 wykonawca 
wykonał nast puj ce roboty 
budowlane okre lonego rodzaju
Je eli odno na dokumentacja dotycz
zadowalaj cego wykonania i rezultatu w 
odniesieniu do najwa niejszych robót 
budowlanych jest dost pna w formie 
elektronicznej, prosz  wskaza
1b) Jedynie w odniesieniu do 
publicznych na dostawy i zamówie
publicznych na usługi: 
W okresie odniesienia39 wykonawca 
zrealizował nast puj ce główne 
dostawy okre lonego rodzaju lub 
wy wiadczył nast puj ce główne 
usługi okre lonego rodzaju
sporz dzaniu wykazu prosz
kwoty, daty i odbiorców, zarówno 
publicznych, jak i prywatnych
2) Mo e skorzysta
nast puj cych pracowników 

38 Instytucje zamawiaj ce mog wymaga
do wiadczeniem sprzed ponad pi

39 Instytucje zamawiaj ce mog wymaga
do wiadczeniem sprzed ponad trzech lat.

40 Innymi słowy, nale y wymieni wszystkich
prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw l

wykonawca jest ubezpieczony 

pne w formie 
 wskaza :

(adres internetowy, wydaj
organ, dokładne dane referencyjne 
dokumentacji): [……][……][……]

innych ewentualnych 
wymogów ekonomicznych lub 

, które mogły zosta  okre lone 
w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 

wiadcza, e
mentacja, która mogła

lona w stosownym ogłoszeniu 
lub w dokumentach zamówienia, jest 

pna w formie elektronicznej, prosz

[……] 

(adres internetowy, wydaj
organ, dokładne dane referencyjne 
dokumentacji): [……][……][……

C: ZDOLNO  TECHNICZNA I ZAWODOWA

Wykonawca powinien przedstawi  informacje jedynie w przypadku gdy instytucja 
ca lub podmiot zamawiaj cy wymagaj  danych kryteriów kwalifikacji w 

stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa

 techniczna i zawodowa Odpowied : 
1a) Jedynie w odniesieniu do zamówie
publicznych na roboty budowlane: 

wykonawca 
ce roboty 

lonego rodzaju:  
na dokumentacja dotycz ca 

cego wykonania i rezultatu w 
niejszych robót 

pna w formie 
 wskaza :

Liczba lat (okres ten został wskazany w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia): […] 
Roboty budowlane: [……]

(adres internetowy, wydaj cy urz
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

1b) Jedynie w odniesieniu do zamówie
publicznych na dostawy i zamówie

wykonawca 
ce główne 

lonego rodzaju lub 
ce główne 

lonego rodzaju: Przy 
 poda

kwoty, daty i odbiorców, zarówno 
publicznych, jak i prywatnych40: 

Liczba lat (okres ten został wskazany w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia): […] 

Opis Kwoty Daty
  

 z usług 
pracowników 

[……] 

wymaga , aby okres ten wynosił do pi ciu lat, i dopuszcza
ciu lat.

wymaga , aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszcza
trzech lat.

wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmowa  zarówno klientów publicznych, jak i 
prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług.

(adres internetowy, wydaj cy urz d lub 
kładne dane referencyjne 

dokumentacji): [……][……][……]

(adres internetowy, wydaj cy urz d lub 
organ, dokładne dane referencyjne 
dokumentacji): [……][……][……] 

 informacje jedynie w przypadku gdy instytucja 
 danych kryteriów kwalifikacji w 

o których mowa w ogłoszeniu. 

Liczba lat (okres ten został wskazany w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 

cy urz d lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

Liczba lat (okres ten został wskazany w 
m ogłoszeniu lub dokumentach 

Daty Odbiorcy

dopuszcza  legitymowanie si

dopuszcza  legitymowanie si

 zarówno klientów publicznych, jak i 



technicznych lub słu
technicznych41, w szczególno
odpowiedzialnych za kontrol
W przypadku zamówie  public
roboty budowlane wykonawca b
mógł si  zwróci  do nast
pracowników technicznych lub słu
technicznych o wykonanie robót:
3) Korzysta z nast puj cych 
technicznych oraz rodków w celu 
zapewnienia jako ci, a jego 
naukowo-badawcze jest nast
4) Podczas realizacji zamówienia b
mógł stosowa  nast puj
zarz dzania ła cuchem dostaw
ledzenia ła cucha dostaw:

5) W odniesieniu do produktów lub 
usług o zło onym charakterze, któr
maj  zosta  dostarczone, lub 
wyj tkowo – w odniesieniu do 
produktów lub usług o szczególnym 
przeznaczeniu: 
Czy wykonawca zezwoli na 
przeprowadzenie kontroli42

zdolno ci produkcyjnych
zdolno ci technicznych, a w razie 
konieczno ci tak e dost pnych mu 

rodków naukowych i badawczych
równie rodków kontroli jako
6) Nast puj cym wykształceniem i 
kwalifikacjami zawodowymi
si : 
a) sam usługodawca lub wykonawca:
lub (w zale no ci od wymogów 
okre lonych w stosownym ogłoszeniu lub 
dokumentach zamówienia):
b) jego kadra kierownicza:
7) Podczas realizacji zamówienia 
wykonawca b dzie mógł stosowa
nast puj ce rodki zarz dzania 

rodowiskowego: 
8) Wielko redniego rocznego 
zatrudnienia u wykonawcy oraz 
liczebno  kadry kierowniczej w ostatnich 
trzech latach s  nast puj ce

41 W przypadku pracowników technicznych lub słu
wykonawcy, lecz na których zdolno
odr bne formularze jednolitego europejskiego dokumentu 

42 Kontrol  ma przeprowadza  instytucja zamawiaj
imieniu, wła ciwy organ urz dowy pa

technicznych lub słu b 
, w szczególno ci tych 

odpowiedzialnych za kontrol  jako ci:
 publicznych na 

roboty budowlane wykonawca b dzie 
 do nast puj cych 

pracowników technicznych lub słu b 
technicznych o wykonanie robót:

[……] 

cych urz dze
rodków w celu 

, a jego zaplecze 
jest nast puj ce: 

[……] 

4) Podczas realizacji zamówienia b dzie 
ce systemy 

cuchem dostaw i 

[……] 

W odniesieniu do produktów lub 
onym charakterze, które 
 dostarczone, lub – 
w odniesieniu do 

produktów lub usług o szczególnym 

swoich 
lub 

, a w razie 
nych mu 

rodków naukowych i badawczych, jak 
rodków kontroli jako ci? 

[] Tak [] Nie 

wykształceniem i 
kwalifikacjami zawodowymi legitymuje 

a) sam usługodawca lub wykonawca:
ci od wymogów 

m ogłoszeniu lub 

a) [……] 

b) [……] 

7) Podczas realizacji zamówienia 
dzie mógł stosowa

dzania 

[……] 

redniego rocznego 
konawcy oraz 

 kadry kierowniczej w ostatnich 
ce

Rok, rednie roczne zatrudnienie:
[……], [……] 
[……], [……] 
[……], [……] 
Rok, liczebno  kadry kierowniczej:
[……], [……] 
[……], [……] 

W przypadku pracowników technicznych lub słu b technicznych nienale cych bezpo rednio do przedsi
wykonawcy, lecz na których zdolno ci wykonawca ten polega, jak okre lono w cz ci II sekcja C, nale

bne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

 instytucja zamawiaj ca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgod
dowy pa stwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzib .

rednie roczne zatrudnienie:

 kadry kierowniczej:

do przedsi biorstwa danego 
ci II sekcja C, nale y wypełni

w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgod – w jej 



9) B dzie dysponował nast
narz dziami, wyposa eniem zakładu i 
urz dzeniami technicznymi
potrzeby realizacji zamówienia:
10) Wykonawca zamierza ewentualnie 
zleci  podwykonawcom43

cz  (procentow ) zamówienia:
11) W odniesieniu do zamówie
publicznych na dostawy:
Wykonawca dostarczy wymagane próbki, 
opisy lub fotografie produktów, które 
maj  by  dostarczone i którym nie musi 
towarzyszy wiadectwo autentyczno
Wykonawca o wiadcza ponadto, 
stosownych przypadkach przedstawi 
wymagane wiadectwa autentyc
Je eli odno na dokumentacja jest 
dost pna w formie elektronicznej, prosz
wskaza : 
12) W odniesieniu do zamówie
publicznych na dostawy:
Czy wykonawca mo e przedstawi
wymagane za wiadczenia sporz
przez urz dowe instytuty lub agencje 
kontroli jako ci o uznanych 
kompetencjach, potwierdzaj
zgodno  produktów poprzez wyra
odniesienie do specyfikacji techni
lub norm, które zostały okre
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia? 
Je eli nie, prosz  wyja ni
wskaza , jakie inne rodki dowodowe 
mog  zosta  przedstawione:
Je eli odno na dokumentacja jest 
dost pna w formie elektronic
wskaza : 

D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA J

Wykonawca powinien przedstawi
zamawiaj ca lub podmiot zamawiaj
zarz dzania rodowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokument
których mowa w ogłoszeniu.

Systemy zapewniania jako
zarz dzania rodowiskowego
Czy wykonawca b dzie w stanie przedstawi
za wiadczenia sporz
niezale ne jednostki, po

43 Nale y zauwa y , e je eli wykonawca 
zdolno ci podwykonawców na potrzeby realizacji tej cz
zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powy

[……], [……] 
puj cymi 

eniem zakładu i 
dzeniami technicznymi na 

potrzeby realizacji zamówienia:

[……] 

zamierza ewentualnie 
nast puj c

zamówienia:

[……] 

zamówie

Wykonawca dostarczy wymagane próbki, 
opisy lub fotografie produktów, które 

 dostarczone i którym nie musi 
wiadectwo autentyczno ci.
wiadcza ponadto, e w 

stosownych przypadkach przedstawi 
wiadectwa autentyczno ci. 
na dokumentacja jest 

pna w formie elektronicznej, prosz

[] Tak [] Nie 

[] Tak [] Nie 

(adres internetowy, wydaj cy urz
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

zamówie

e przedstawi
sporz dzone 

lub agencje 
o uznanych 

ce 
 produktów poprzez wyra ne 

odniesienie do specyfikacji technicznych 
lone w 

stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 

 dlaczego, i 
rodki dowodowe 

 przedstawione:
na dokumentacja jest 

pna w formie elektronicznej, prosz

[] Tak [] Nie 

[…] 

(adres internetowy, wydaj cy urz
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

YSTEMY ZAPEWNIANIA JAKO CI I NORMY ZARZ DZANIA RODOWISKOWEG

Wykonawca powinien przedstawi  informacje jedynie w przypadku gdy instytucja 
ca lub podmiot zamawiaj cy wymagaj  systemów zapewniania jako

rodowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokument
których mowa w ogłoszeniu.

Systemy zapewniania jako ci i normy 
rodowiskowego

Odpowied : 

dzie w stanie przedstawi
dzone przez 

ne jednostki, po wiadczaj ce 

[] Tak [] Nie 

eli wykonawca postanowił zleci  podwykonawcom realizacj  cz ci zamówienia 
ci podwykonawców na potrzeby realizacji tej cz ci, to nale y wypełni  odr bny jednolity europejski dokument 

zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powy ej, cz  II sekcja C).

cy urz d lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

cy urz d lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

RODOWISKOWEGO

cje jedynie w przypadku gdy instytucja 
 systemów zapewniania jako ci lub norm 

rodowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o 

ci zamówienia oraz polega na 
bny jednolity europejski dokument 



spełnienie przez wykonawc
norm zapewniania jako
zakresie dost pno ci dl
niepełnosprawnych? 
Je eli nie, prosz  wyja
okre li , jakie inne rodki dowodowe 
dotycz ce systemu zapewniania jako
mog  zosta
Je eli odno na dokumentacja jest dost
w formie elektronicznej, prosz
Czy wykonawca b dzie w stanie przedstawi
za wiadczenia sporz dzone przez 
niezale ne jednostki, po wiadczaj
spełnienie przez wykonawc
okre lonych systemów lub norm 
zarz dzania rodowiskowego
Je eli nie, prosz  wyja ni
okre li , jakie inne rodki dowodowe 
dotycz ce systemów lub norm 
zarz dzania rodowiskowego
przedstawione: 
Je eli odno na dokumentacja jest dost
w formie elektronicznej, prosz

Cz  V: Ograniczanie liczby kwalifikuj

Wykonawca powinien przedstawi
zamawiaj ca lub podmiot zamawiaj
lub zasady, które maj  by
zostan  zaproszeni do zło
towarzyszy  wymogi dotycz
dokumentów, które ewentualnie nale
lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury k
dialogu konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego

Wykonawca o wiadcza, e:
Ograniczanie liczby kandydatów
W nast puj cy sposób spełnia
niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, 
które maj  by  stosowane w celu 
ograniczenia liczby kandydatów:
W przypadku gdy wymagane s
za wiadczenia lub inne rodzaje dowodów w 
formie dokumentów, prosz
ka dego z nich, czy wykonawca posiada 
wymagane dokumenty:
Je eli niektóre z tych za
rodzajów dowodów w formie dokumentów s
dost pne w postaci elektronicznej

44 Prosz  jasno wskaza , do której z pozycji odnosi si

45 Prosz  powtórzy  tyle razy, ile jest to konieczne.

spełnienie przez wykonawc  wymaganych 
norm zapewniania jako ci, w tym w 

ci dla osób 

ni  dlaczego, i 
rodki dowodowe 

ce systemu zapewniania jako ci 
 przedstawione:

na dokumentacja jest dost pna 
w formie elektronicznej, prosz  wskaza :

[……] [……] 

(adres internetowy, wydaj
organ, dokładne dane referencyjne 
dokumentacji): [……][……][……]

dzie w stanie przedstawi
dzone przez 

wiadczaj ce 
 wymogów 

systemów lub norm 
rodowiskowego? 

 dlaczego, i 
rodki dowodowe 

systemów lub norm 
rodowiskowego mog  zosta

tacja jest dost pna 
w formie elektronicznej, prosz  wskaza :

[] Tak [] Nie 

[……] [……] 

(adres internetowy, wydaj
organ, dokładne dane referencyjne 
dokumentacji): [……][……][……]

 V: Ograniczanie liczby kwalifikuj cych si  kandydatów

konawca powinien przedstawi  informacje jedynie w przypadku gdy instytucja 
ca lub podmiot zamawiaj cy okre liły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria 

 stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, k
enia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, 

 wymogi dotycz ce (rodzajów) za wiadcze  lub rodzajów dowodów w formie 
dokumentów, które ewentualnie nale y przedstawi , okre lono w stosownym ogłoszeniu 

tach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, 
dialogu konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego:

e:
Ograniczanie liczby kandydatów Odpowied : 

spełnia obiektywne i 
niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, 

 stosowane w celu 
ograniczenia liczby kandydatów:
W przypadku gdy wymagane s  okre lone 

wiadczenia lub inne rodzaje dowodów w 
formie dokumentów, prosz  wskaza  dla 

z nich, czy wykonawca posiada 
wymagane dokumenty:

eli niektóre z tych za wiadcze  lub 
rodzajów dowodów w formie dokumentów s

pne w postaci elektronicznej44, prosz

[….] 

[] Tak [] Nie45

(adres internetowy, wydaj
organ, dokładne dane referencyjne 

, do której z pozycji odnosi si  odpowied . 

 tyle razy, ile jest to konieczne.

(adres internetowy, wydaj cy urz d lub 
organ, dokładne dane referencyjne 
dokumentacji): [……][……][……]

(adres internetowy, wydaj cy urz d lub 
organ, dokładne dane referencyjne 
dokumentacji): [……][……][……]

 kandydatów

 informacje jedynie w przypadku gdy instytucja 
liły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria 

 stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy 
enia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mog

 lub rodzajów dowodów w formie 
lono w stosownym ogłoszeniu 

onkurencyjnej z negocjacjami, 

ydaj cy urz d lub 
organ, dokładne dane referencyjne 



wskaza  dla ka dego z nich:

Ni ej podpisany(-a)(-i) oficjalnie o
s  dokładne i prawidłowe oraz 
powa nego wprowadzenia w bł
Ni ej podpisany(-a)(-i) oficjalnie o
przedstawi  za wiadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokument
przypadków, w których: 
a) instytucja zamawiaj ca lub podmiot zamawiaj
dokumentów potwierdzaj cych bezpo
dowolnym pa stwie członkowskim
b) najpó niej od dnia 18 kwietnia 2018 r.
posiada odpowiedni  dokumentacj
Ni ej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyra
lub podmiot zamawiaj cy okre
potwierdzaj cych informacje, które zostały przedstawione w [wsk
których to dotyczy] niniejszego jednolitego europej
[okre li  post powanie o udzielenie
Urz dowym Unii Europejskiej

Data, miejscowo  oraz 

46 Prosz  powtórzy  tyle razy, ile jest to konieczne.

47 Pod warunkiem e wykonawca przekazał niezb
dokładne dane referencyjne dokumentacji) umo
czynno . W razie potrzeby musi temu towarzyszy

48 W zale no ci od wdro enia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi 

z nich: dokumentacji): [……][……][……]

Cz  VI: O wiadczenia ko cowe 

i) oficjalnie o wiadcza(-j ), e informacje podane powy
 dokładne i prawidłowe oraz e zostały przedstawione z pełn wiadomo

nego wprowadzenia w bł d.
i) oficjalnie o wiadcza(-j ), e jest (s ) w stanie, na 

wiadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokument

ca lub podmiot zamawiaj cy ma mo liwo  uzyskania odpowiednich 
cych bezpo rednio za pomoc  bezpłatnej krajowej bazy danych w 

stwie członkowskim47, lub  
kwietnia 2018 r.48, instytucja zamawiaj ca lub podmiot zamawiaj

 dokumentacj .
i) oficjalnie wyra a(-j ) zgod  na to, aby [wskaza  instytucj

cy okre lone w cz ci I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dost
cych informacje, które zostały przedstawione w [wskaza  cz

których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby 
powanie o udzielenie zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w 

dowym Unii Europejskiej, numer referencyjny)].  

– je eli jest to wymagane lub konieczne –

 tyle razy, ile jest to konieczne.

e wykonawca przekazał niezb dne informacje (adres internetowy, dane wydaj
kumentacji) umo liwiaj ce instytucji zamawiaj cej lub podmiotowi zamawiaj

. W razie potrzeby musi temu towarzyszy  odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dost

enia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE.

dokumentacji): [……][……][……]46

e informacje podane powy ej w cz ciach II–V 
wiadomo ci  konsekwencji 

danie i bez zwłoki, 
wiadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyj tkiem 

 uzyskania odpowiednich 
 bezpłatnej krajowej bazy danych w 

ca lub podmiot zamawiaj cy ju

 instytucj  zamawiaj c
o) dost p do dokumentów 

 cz /sekcj /punkt(-y), 
skiego dokumentu zamówienia, na potrzeby 

zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku 

– podpis(-y): [……]

dne informacje (adres internetowy, dane wydaj cego urz du lub organu, 
cej lub podmiotowi zamawiaj cemu t

 odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dost pu. 

rektywy 2014/24/UE.





















§ 5. 

PRAWA AUTORSKIE 
























