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Pan 
Stanisław Kruczek 
Członek Zarządu 
Urząd Marszałkowski  
Województwa Podkarpackiego 

 
Szanowny Panie Marszałku, 
 

W odpowiedzi na pismo z dnia 13 sierpnia 2020r. w sprawie interpretacji art. 26 ust. 1 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 

oraz z 2020 r. poz. 1086) w związku z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 

2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1282) – uprzejmie 

wyjaśniam, co następuje.  

 

I. W świetle art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej zwanej: „Pzp”),  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający może żądać od 

wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 

postępowania. Oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu lub kryteria selekcji, spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty 

budowlane wymagań określonych przez zamawiającego oraz brak podstaw do wykluczenia – 

zamawiający wskazuje w treści ogłoszenia o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia lub zaproszeniu do składania ofert. Zgodnie z dyspozycją art. 26 ust. 1 ustawy 

Pzp, zamawiający przed udzieleniem zamówienia, którego wartość jest równa lub przekracza 

kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, wzywa 

wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie 

krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.  

Treść art. 26 ust. 1 ustawy Pzp wskazuje jednoznacznie, iż zamawiający w 

postępowaniach o wartości równej lub przekraczającej tzw. progi unijne ma obowiązek żądać 

od wykonawcy dokumentów potwierdzających spełnianie przez niego warunków udziału w 

postępowaniu, kryteriów selekcji, brak podstaw do wykluczenia, a także wymagań 

dotyczących oferowanych przez niego dostaw, usług lub robót budowlanych. Prawo to 

przysługuje zamawiającemu w takim zakresie, w jakim określił warunki udziału w 
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postępowaniu, kryteria selekcji, a także przesłanki wykluczenia. Przy czym, w świetle art. 26 

ust. 1 ustawy Pzp, w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości 

równej lub przekraczającej tzw. progi unijne, zamawiający żąda ww. dokumentów (o ile 

wskazał i opisał warunki udziału w postępowaniu czy kryteria selekcji), wyłącznie od 

wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.   

Mając na uwadze powyższe należy wskazać, że w postępowaniach o wartości równej 

lub przekraczającej tzw. progi unijne zamawiający ma obowiązek żądać od wykonawcy, 

którego oferta została najwyżej oceniona dokumentów potwierdzających brak podstaw do 

wykluczenia w odniesieniu do obligatoryjnych podstaw wykluczenia oraz określonych przez 

siebie fakultatywnych podstaw wykluczenia. 

II. Odnosząc się natomiast do § 2 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 

lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, należy zauważyć, że celem ww. 

przepisu jest umożliwienie zamawiającemu odstąpienie od żądania dokumentów 

sporządzanych przez wykonawcę w formie oświadczeń, jeżeli ich treść przekazana przez 

wykonawcę w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia, odpowiada zakresowi 

informacji, których zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów np. w wykazie robót 

budowlanych, usług lub dostaw. W takim przypadku dowodem spełniania przez wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz braku podstaw wykluczenia są 

odpowiednie informacje przekazane przez wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, na 

których zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a 

ustawy, w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia.  

Przepis § 2 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia miał na celu ograniczenie powielania oświadczeń składanych przez 

wykonawców w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a nie 

zastępowanie dokumentów wydawanych przez odpowiednie organy, jak np., informacja z 

KRK oświadczeniem własnym wykonawcy.  
 

Z poważaniem  
 
Bogdan Artymowicz 
Dyrektor 
Departamentu Prawnego 
- podpisano elektronicznie -  
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