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WARUNKI PODMIOTOWE
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
wykonawcy, którzy:
 nie podlegają wykluczeniu (warunki negatywne,

przesłanki wykluczenia),
 spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile

WARUNKI PODMIOTOWE

zostały one określone przez zamawiającego w
ogłoszeniu o zamówieniu lub w zaproszeniu do
potwierdzenia zainteresowania (warunki pozytywne,
przesłanki udziału w postępowaniu).

Zamawiający nie musi określać warunków
pozytywnych.

WARUNKI POZYTYWNE
Zamawiający określa:
 warunki udziału w postępowaniu oraz
 wymagane od wykonawców środki dowodowe
w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz
umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego
wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako
minimalne poziomy zdolności.
Środki dowodowe:
 oświadczenia - w postępowaniu unijnym – jednolity
europejski dokument zamówień (JEDZ)
 dokumenty - katalog zamknięty – rozporządzenie Ministra
Rozwoju z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia

KRYTERIA KWALIFIKACJI –
preferencje społeczne
 Zamawiający może zastrzec w ogłoszeniu, że o udzielenie

zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy
chronionej oraz inni wykonawcy, których działalność, lub
działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek,
które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i
zawodową integrację osób będących członkami grup
społecznie marginalizowanych, w szczególności
wymienionych w art. 22 ust. 2.
 Zamawiający określa minimalny procentowy wskaźnik
zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2, nie mniejszy niż
30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej
lub wykonawców albo ich jednostki, o których mowa wyżej.

WARUNKI POZYTYWNE
 Zamawiający nie musi ich określić.
 W chwili składania ofert wszyscy wykonawcy muszą

przedłożyć tylko oświadczenia.
 W postępowaniu krajowym zamawiający nie musi w ogóle

żądać dokumentów
 W postępowaniu unijnym, o ile zamawiający określa

warunki pozytywne, wskazuje w siwz dokumenty
potwierdzające spełnianie warunków udziału w
postępowaniu ale żąda ich tylko od wykonawcy, który
złożył najkorzystniejszą ofertę.

WARUNKI POZYTYWNE (WARUNKI
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU)
Warunek
posiadanie kompetencji
lub uprawnień do
prowadzenia określonej
działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych
przepisów
Tu także wpis do Krajowego
Rejestru Sądowego

Treść warunku
Udział w postępowaniu może
wziąć wykonawca, który
posiada ………….

Dokument
koncesja, zezwolenie, licencja
lub dokumentu
potwierdzającego, że
wykonawca jest wpisany do
KRS;
w przypadku zamówienia na
usługi - dokumentu
potwierdzającego status
członkowski wykonawcy w
określonej organizacji, od
którego uzależnione jest prawo
do świadczenia nabywanej
przez zamawiającego usługi w
kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce
zamieszkania.
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WARUNKI POZYTYWNE
Warunek

Opis sposobu spełnienia
warunku

posiada odpowiednią
sytuację ekonomiczną

Udział w postępowaniu może
wziąć wykonawca, który
posiada roczny obrót nie
niższy niż …………., aktywa
nie mniejsze niż …,
zobowiązania nie niższe niż
…, stosunek aktywów do
zobowiązań ….,
ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej
na kwotę ….

SYTUACJA EKONOMICZNA
Dokument

1.
2.

3.

4.

sprawozdanie finansowe albo jego część
wraz z opinią biegłego rewidenta
jeżeli wykonawca nie sporządza
sprawozdania – inny dokument określający
na przykład obroty, aktywa i zobowiązania
za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata
obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - za ten okres
oświadczenia wykonawcy o rocznym
obrocie wykonawcy lub o obrocie
wykonawcy w obszarze objętym
zamówieniem, za okres nie dłuższy niż
ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - za
ten okres
dokument potwierdzający, że wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną
określoną przez zamawiającego.

WARUNKI POZYTYWNE
Warunek

posiada
odpowiednią
sytuację
finansową

 Zamawiający nie może wymagać, aby minimalny roczny obrót

przekraczał dwukrotność wartości zamówienia, z wyjątkiem należycie
uzasadnionych przypadków odnoszących się do przedmiotu
zamówienia lub sposobu jego realizacji. Zamawiający wskazuje w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub protokole powody
zastosowania takiego wymogu.
 Zamawiający może wymagać informacji o rocznych sprawozdaniach
finansowych, jeżeli określi w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia przejrzyste i obiektywne metody i kryteria, na podstawie
których uwzględnia te informacje.
 Jeżeli zamówienie jest podzielone na części, określa warunek w
odniesieniu do każdej z tych części. Zamawiający może określić
minimalny roczny obrót także w odniesieniu do więcej niż jednej części
zamówienia, na wypadek, gdyby wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza, przyznano kilka części zamówienia do
realizacji w tym samym czasie.

WARUNKI POZYTYWNE

Opis sposobu spełnienia warunku

Dokument

Warunek

Udział w postępowaniu
może wziąć wykonawca,
który
posiada
środki
finansowe lub zdolność
kredytową na kwotę nie
niższą
niż
………….,

informacja banku lub spółdzielczej
kasy
oszczędnościowokredytowej
potwierdzającej
wysokość posiadanych środków
finansowych
lub
zdolność
kredytową wykonawcy, w okresie
nie wcześniejszym niż 1 miesiąc
przed upływem terminu składania
ofert
albo
wniosków
o
dopuszczenie do udziału w
postępowaniu

posiada odpowiednie
zdolności techniczne
lub zawodowe:
zamawiający może
postawić minimalne
warunki dotyczące
wykształcenia,
kwalifikacji
zawodowych
wykonawcy lub osób
skierowanych przez
wykonawcę do
realizacji
zamówienia,
umożliwiające
realizację
zamówienia na
odpowiednim
poziomie jakości.

ZDOLNOŚCI ZAWODOWE I
TECHNICZNE
Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że
wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli
zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może
mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiot
stanowią dostawy wymagające wykonania prac dotyczących
rozmieszczenia lub instalacji, usługi lub roboty budowlane,
zamawiający może oceniać zdolność wykonawcy do należytego
wykonania zamówienia w szczególności w odniesieniu do jego
rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia. W takim
przypadku zamawiający może wymagać od wykonawców
wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności
przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach
zawodowych lub doświadczeniu tych osób.

Opis sposobu
spełnienia warunku
Udział w
postępowaniu może
wziąć wykonawca,
który dysponuje:
osobami
posiadającymi co
najmniej ….
wykształcenie, ….
kwalifikacje
zawodowe, ……
uprawnienia, …
doświadczenie

Dokument
1.

2.

3.

oświadczenie na temat wielkości średniego
rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz
liczebności kadry kierowniczej w ostatnich 3 latach
przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a w przypadku gdy okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie;
oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji
zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej
wykonawcy;
wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do
realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę
jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami.

WARUNKI POZYTYWNE
Warunek

Opis sposobu spełnienia
warunku

Dokument

posiada odpowiednie
zdolności techniczne
lub zawodowe:
zamawiający może
postawić minimalne
warunki dotyczące
doświadczenia,

Udział w postępowaniu
może wziąć wykonawca,
który w okresie ostatnich
…. lat wykonał co
najmniej ….. zamówień
polegających na ……

wykaz robót budowlanych wykonanych nie
wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości,
daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz
których roboty te zostały wykonane, z
załączeniem dowodów określających czy te
roboty budowlane zostały wykonane należycie, w
szczególności informacji o tym czy roboty zostały
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty
budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne
dokumenty
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WARUNKI POZYTYWNE
Warunek

Opis sposobu
spełnienia warunku

Dokument

posiada
odpowiednie
zdolności
techniczne lub
zawodowe:
zamawiający
może postawić
minimalne warunki
dotyczące
doświadczenia,

Udział w
postępowaniu może
wziąć wykonawca,
który w okresie
ostatnich …. lat
wykonał co najmniej
….. zamówień
polegających na
……

wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane,
oraz załączeniem dowodów określających czy te
dostawy lub usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być
wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu;

WARUNKI POZYTYWNE
Warunek

Opis sposobu spełnienia
warunku

Dokument

posiada odpowiednie
zdolności techniczne
lub zawodowe:
zamawiający może
postawić minimalne
warunki dotyczące
potencjału
technicznego
wykonawcy

Udział w postępowaniu
może wziąć wykonawca,
który dysponuje:
……………………..

1. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń
technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania
zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do
dysponowania tymi zasobami;
2. opis urządzeń technicznych oraz środków organizacyjnotechnicznych zastosowanych przez wykonawcę w celu
zapewnienia jakości oraz opisu zaplecza naukowobadawczego posiadanego przez wykonawcę lub które
będzie pozostawało w dyspozycji wykonawcy;
3. wykaz systemów zarządzania łańcuchem dostaw i
śledzenia łańcucha dostaw, które wykonawca będzie mógł
zastosować w celu wykonania zamówienia publicznego;
4. wykaz środków zarządzania środowiskowego, które
wykonawca będzie mógł zastosować w celu wykonania
zamówienia publicznego;
5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie
kontroli zdolności produkcyjnych lub zdolności
technicznych wykonawcy, a w razie konieczności także
dostępnych mu środków naukowych i badawczych, jak
również środków kontroli jakości, z których będą korzystać
- w przypadku gdy przedmiot zamówienia obejmuje
produkty lub usługi o złożonym charakterze, które mają
zostać dostarczone, lub w szczególnie uzasadnionych
przypadkach w odniesieniu do produktów lub usług o
szczególnym przeznaczeniu;

DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY
W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający może dopuścić, aby
wykaz:
 dotyczył robót budowlanych wykonanych w okresie dłuższym niż 5 lat
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu;
 dotyczył dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych - również wykonywanych, w okresie dłuższym
niż 3 lata przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę
dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się
bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty
budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub
dokumenty w tym zakresie.

POTENCJAŁ PODMIOTU
TRZECIEGO
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w
odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać na:
1) zdolnościach technicznych lub zawodowych lub
2) sytuacji finansowej lub ekonomicznej
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nim stosunków prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

POTENCJAŁ PODMIOTU
TRZECIEGO

POTENCJAŁ PODMIOTU
TRZECIEGO

Zamawiający ocenia:
1. czy udostępniane wykonawcy przez inne
podmioty:

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy
mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli
podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do
realizacji których te zdolności są wymagane.




zdolności techniczne lub zawodowe lub
ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna,

pozwalają na wykazanie przez wykonawcę
spełniania warunków udziału w postępowaniu
2. oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia.

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z
podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia
zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego
powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że
za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
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PRZESŁANKI WYKLUCZENIA
(WARUNKI NEGATYWNE)

POTENCJAŁ PODMIOTU
TRZECIEGO
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja
ekonomiczna lub finansowa, podmiotu trzeciego nie
potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów
podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w
terminie określonym przez zamawiającego:
1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej
części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne
lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków
udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do
negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert;
2. wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny
wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o
zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że
wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub też zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
1.

PRZESŁANKI WYKLUCZENIA
(WARUNKI NEGATYWNE)

PRZESŁANKI WYKLUCZENIA
(WARUNKI NEGATYWNE)

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

3. wykonawcę będącego osobą fizyczną, którą prawomocnie
skazano za przestępstwo:
 o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art.
218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny lub art. 46
lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
 o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 §
20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
 skarbowe,
 o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15
czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

4. wykonawcę, jeżeli działającego :
 członka jego organu zarządzającego lub
 członka jego organu nadzorczego,
 wspólnika spółki w spółce jawnej,
 wspólnika spółki w spółce partnerskiej,
 komplementariusza w spółce komandytowej lub
 komplementariusza w spółce komandytowoakcyjnej,
 prokurenta
prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym
mowa w pkt 3 (poprzedni slajd)

PRZESŁANKI WYKLUCZENIA
(WARUNKI NEGATYWNE)

PRZESŁANKI WYKLUCZENIA
(WARUNKI NEGATYWNE)

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub
rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w
błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub
obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub który zataił
te informacje lub nie jest w stanie przedstawić
wymaganych dokumentów;
6. wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub
niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w
błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na
decyzje podejmowane przez zamawiającego w
postępowaniu o udzielenie zamówienia;

7.

5.

wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował
wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać
informacje poufne, mogące dać mu przewagę w
postępowaniu o udzielenie zamówienia;
8. wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu
postępowania o udzielenie zamówienia lub którego
pracownik, a także osoba wykonująca pracę na
podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej
umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu
takiego postępowania, chyba że spowodowane tym
zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny
sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w
postępowaniu;
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PRZESŁANKI WYKLUCZENIA
(WARUNKI NEGATYWNE)
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie
mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie
wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
10. wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd
orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie
ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
11. wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka
zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
12. wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że
istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
9.

PRZESŁANKI WYKLUCZENIA
(WARUNKI NEGATYWNE)
Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający
może wykluczyć wykonawcę:
 w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd

układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane
zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy Prawo
restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy
Prawo upadłościowe;
 który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co
podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku
zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub
nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie
wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

PRZESŁANKI WYKLUCZENIA
(WARUNKI NEGATYWNE)

PRZESŁANKI WYKLUCZENIA
(WARUNKI NEGATYWNE)

Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający
może wykluczyć wykonawcę:

Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający
może wykluczyć wykonawcę:

 jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14,

1.

uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach
określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 z:





zamawiającym,
osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
członkami komisji przetargowej,
osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a

- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie
zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z
udziału w postępowaniu;
 który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo
nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w
sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z
zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło
do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

2.

3.

będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za
wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie
przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę
aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000
złotych;
jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub
nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo
komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowoakcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o
którym mowa w pkt 1;
wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o
naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy,
prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu
społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą
niż 3000 złotych;

PRZESŁANKI WYKLUCZENIA
(WARUNKI NEGATYWNE)

PRZESŁANKI WYKLUCZENIA
(WARUNKI NEGATYWNE)

Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający
może wykluczyć wykonawcę:

Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający
może wykluczyć wykonawcę:

 który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub

 który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający
jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z
wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że
wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych
należności.
Jeżeli zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie
przesłanek fakultatywnych („zamawiający może”), wskazuje podstawy
wykluczenia w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji.
 7. (151) Wykluczenie wykonawcy następuje:
 1)
w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14,
gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za
przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt 13 lit. a-c, jeżeli nie upłynęło 5
lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie
jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony
inny okres wykluczenia;
 2)
w przypadkach, o których mowa:
 a)
w ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych
przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt
13 lit. d,
 b)
w ust. 1 pkt 15,
 c)
w ust. 5 pkt 5-7
 - jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający
jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z
wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że
wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych
należności.
Jeżeli zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie ust.
5, wskazuje podstawy wykluczenia w ogłoszeniu o zamówieniu, w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w zaproszeniu do
negocjacji.
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PRZESŁANKI WYKLUCZENIA
(WARUNKI NEGATYWNE)
Wykluczenie wykonawcy następuje:
 w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14,
gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za
przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c, jeżeli nie
upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego
zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku
został określony inny okres wykluczenia;
 w przypadkach, o których mowa:
w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych
przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt 13
lit. d,
 w art. 24 ust. 1 pkt 15,
 w art. 24 ust. 5 pkt 5-7
- jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku
potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym
wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja
potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;


SELFCLEANING
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13
i 14 oraz 16-20 lub ust. 5, może przedstawić dowody na to, że podjęte
przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w
szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej
przestępstwem, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub
naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz
współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub
nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy.
Procedury nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem
zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się
o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres
obowiązywania tego zakazu.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając
wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające
przedstawione dowody.

PRZESŁANKI WYKLUCZENIA
(WARUNKI NEGATYWNE)
Wykluczenie wykonawcy następuje:
 w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1
pkt 18 i 20 lub ust. 5 pkt 2 i 4, jeżeli nie upłynęły 3
lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego
podstawą wykluczenia;
 w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt
21, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został
prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o
zamówienia publiczne;
 w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt
22, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne.

SKUTKI NIESPEŁNIENIA
WARUNKÓW PODMIOTOWYCH
 Zamawiający wyklucza wykonawcę
 Do wykluczenia wykonawcy może dojść na każdym etapie

postępowania o udzielenie zamówienia.
 Zamawiający może, w przetargu nieograniczonym, najpierw dokonać

oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta
została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu, o ile taka możliwość została
przewidziana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w
ogłoszeniu o zamówieniu. (procedura odwrócona)
 Jeżeli wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę, uchyla się od
zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, zamawiający może zbadać, czy nie
podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu
wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych
ofert.
 Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
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