Podmiotowe środki
dowodowe
- rodzaje, moment złożenia,
uzupełnienie
Trenerzy: Łukasz Czaban i Grzegorz Czabanowie

Na webinarze:
• Dowiesz się jakie podmiotowe środki
dowodowe wymienia ustawa, a jakie
rozporządzenie z 30 grudnia,

• Opowiemy o przypadkach ich złożenia,
uzupełnienia i poprawienia,
• Pokażemy jak należy postąpić w przypadku ich
samodzielnego złożenia przez Wykonawcę.

Jeśli zostaniesz do końca…
…otrzymasz wyjątkowy

BONUS – NAGRANIE WEBINARU

Łukasz Czaban

Grzegorz Czaban

Eksperci Prawa zamówień publicznych.
Na koncie setki przeprowadzonych szkoleń i tysiące przeszkolonych
osób. Autorzy licznych publikacji i programów szkoleniowych zarówno
dla zamawiających, jak i wykonawców.

PODMIOTOWE – art. 7 pkt 17)
ŚRODKI DOWODOWE

należy przez to rozumieć środki służące
potwierdzeniu braku podstaw wykluczenia,
spełniania warunków udziału w postępowaniu lub
kryteriów selekcji, z wyjątkiem oświadczenia, o
którym mowa w art. 125 ust. 1;

WERYFIKACJA PODMIOTOWA WYKONAWCÓW
Art. 273. 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać podmiotowych środków
dowodowych na potwierdzenie:
1) braku podstaw wykluczenia;
2) spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
2. W trybie podstawowym oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, wykonawca dołącza do oferty
składanej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.
Art. 124. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający:
1) żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia;
2) może żądać podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału
w postępowaniu lub kryteriów selekcji.

PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE
Art. 118. 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa,
wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego
zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Art. 117. 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 i 3, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego
wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie

§ 2. 1. Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wnioski, o których mowa w art. 371 ust. 3
ustawy, oferty, prace konkursowe, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki
dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu
udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, dokumenty, o których mowa w art. 94
ust. 2 ustawy, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1
ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.

Ustawa z 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz niektórych innych ustaw

ZŁOŻENIE PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH
w postępowaniu do progów unijnych

Art. 274. 1. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków
dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia,
aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
2. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania, w tym na etapie składania ofert
podlegających negocjacjom lub niezwłocznie po ich złożeniu, wezwać wykonawców do złożenia
wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia
w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień ich złożenia.
3. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki
dowodowe nie są już aktualne, zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę
lub wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych,
aktualnych na dzień ich złożenia.
4. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać
za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane
umożliwiające dostęp do tych środków.

ZŁOŻENIE PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH
w postępowaniu powyżej progów unijnych

Art. 126. 1. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni,
aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
2. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania, w tym na etapie składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub niezwłocznie po ich złożeniu, wezwać
wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych
aktualnych na dzień ich złożenia.
3. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki
dowodowe nie są już aktualne, zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub
wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych
aktualnych na dzień ich złożenia.

ZŁOŻENIE PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH
Art. 127. 1. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał
w jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków;
2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi
oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1.
2. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które
zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość
i aktualność.

Krajowa Izba Odwoławcza
wyrok z dnia 2 sierpnia 2021r.
sygn. akt KIO 2100/21

AUTOUZUPEŁNIENIE DOKUMENTÓW
Literalna wykładnia przepisu zawartego w art. 128 ust. 1 ustawy P.z.p. pozwala również na wniosek,
że wykonawca nie może rzeczonych dokumentów uzupełniać z własnej inicjatywy, lecz wyłącznie
na wezwanie zamawiającego i w wyznaczonym przez niego terminie. Dokumenty przesłane
przez odwołującego z jego własnej inicjatywy, jako złożone niezgodnie z dyspozycją art. 128 ust. 1 ustawy
P.z.p., nie powinny być zatem przez zamawiającego oceniane.

Krajowa Izba Odwoławcza
wyrok z dnia 29 czerwca 2021r.
sygn. akt KIO 1649/21

AUTOUZUPEŁNIENIE ŚRODKÓW DOWODOWYCH
Literalna wykładnia przepisu zawartego w art. 128 ust. 1 ustawy P.z.p. pozwala na wniosek,
że wykonawca nie może rzeczonych dokumentów uzupełniać z własnej inicjatywy, lecz wyłącznie
na wezwanie zamawiającego i w wyznaczonym przez niego terminie. Dokumenty przesłane przez
odwołującego w dniu 30 kwietnia 2021 roku, jako złożone niezgodnie z dyspozycją art. 128 ust. 1
ustawy P.z.p., nie powinny być przez zamawiającego oceniane. Czynności odwołującego nie można
potraktować jako konsekwencji wezwania przez zamawiającego na podstawie art. 128 ust. 1
ustawy P.z.p, bowiem warunki tej czynności zostały przez zamawiającego określone w wezwaniu z
27 kwietnia br. i z przyczyn, za które odpowiada zamawiający, nie zostały dotrzymane. (…)
Bez znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy pozostaje dokonana przez zamawiającego ocena
dokumentów złożonych przez odwołującego w dniu 30 kwietnia 2021 roku. Jak już wyżej wskazano,
dokumenty te nie zostały złożone w warunkach określonych artykułem 128 ust. 1 ustawy P.z.p i jako takie - nie mogą podlegać badaniu w toku postępowania.

DRUGA SZANSA
przedmiotowe środki dowodowe
Art. 107. 2. Jeżeli wykonawca nie złożył
przedmiotowych środków dowodowych
lub złożone środki dowodowe są
niekompletne, zamawiający wzywa do ich
złożenia lub uzupełniania w wyznaczonym
terminie, o ile przewidział to w ogłoszeniu
lub dokumentach zamówienia.

podmiotowe środki dowodowe
Art. 128. 1. Jeżeli wykonawca nie złożył
oświadczenia, o którym mowa w art. 125
ust.
1,
podmiotowych
środków
dowodowych,
innych
dokumentów
lub
oświadczeń
składanych
w
postępowaniu
lub
są
one
niekompletne lub zawierają błędy,
zamawiający
wzywa
wykonawcę
odpowiednio
do
ich
złożenia,
poprawienia
lub
uzupełnienia
w wyznaczonym terminie, chyba że (…)

Krajowa Izba Odwoławcza
wyrok z dnia 2 sierpnia 2021r.
sygn. akt KIO 2100/21

JEDNOKROTNE WEZWANIE W RAMACH „DRUGIEJ SZANSY”
W związku z tym, że zamawiający wezwał odwołującego do uzupełnienia Formularza nr 2 w dniu 24 maja
2021 roku i odwołujący uzupełnił Formularz w dniu 26 maja 2021 roku, brak jest podstaw do ponownego
wezwania w sytuacji, gdy uzupełnione w dniu 26 maja 2021 dokumenty roku nie potwierdziły spełniania
warunku udziału w postępowaniu. Ponowne wezwanie odwołującego do uzupełnienia bądź poprawienia
dokumentu godziłoby w sposób rażący w zasadę równego traktowania wykonawców i premiowałoby
w sposób nieuzasadniony wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunku pomimo wcześniejszego
wezwania.

Krajowa Izba Odwoławcza
wyrok z dnia 29 czerwca 2021r.
sygn. akt KIO 1649/21

JEDNOKROTNE WEZWANIE W RAMACH „DRUGIEJ SZANSY”
Ponowne wezwanie odwołującego do złożenia dokumentów i wyjaśnień, w warunkach niniejszej
sprawy, w żaden sposób nie narusza zasady jednokrotnego wzywania wykonawcy do tego rodzaju
czynności. Należy wziąć pod uwagę, że czynność wezwania na podstawie wskazanego artykułu nie
jest dla zamawiającego równoznaczna wyłącznie z wystosowaniem do wykonawcy pisma
określonej treści, ale również z zapewnieniem warunków dla realizacji czynności zawartych w
wezwaniu. Tylko w sytuacji, w której zamawiający dopełni wszystkich ciążących na nim
obowiązków, a wykonawca nie uzupełni dokumentów lub zrobi to w sposób niewłaściwy,
ponowne wezwanie nie jest możliwe. Zamawiający nie może zasłaniać się możliwością
jednokrotnego wezwania w sytuacji, gdy uniemożliwił wykonawcy jego realizację.

… czy chcesz wziąć udział w jednym z

najważniejszych wydarzeń
z zakresu Pzp w tym roku?

Zapraszam na wyjątkowe wydarzenie
„XXV ZJAZD SPECJALISTÓW I EKSPERTÓW
ds. Zamówień Publicznych”
Data: 19 listopada 2021
stacjonarnie i on-line

Pod patronatem PREZESA URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Dlaczego warto wziąć udział?
• Udział przedstawiciela UZP

• Pasjonująca dyskusja Ekspertów i Gości
• Wystąpienia Ekspertów w duetach

Zostaw swój kontakt,
a nasz doradca skontaktuje się z Tobą!

KLIKNIJ TUTA J
Dla tych, którzy zapiszą
się na rozmowę z doradcą mamy

BONUS – nagranie webinaru

