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Standardowy formularz 
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia 

Jednolity europejski dokument zamówienia jest składanym przez wykonawców 
oświadczeniem własnym stanowiącym dowód wstępny, zastępującym zaświadczenia 
wydawane przez organy publiczne lub osoby trzecie. Ma on na celu zmniejszenie obciąŜeń 
administracyjnych wynikających z wymogu przedstawienia znacznej liczby zaświadczeń lub 
innych dokumentów związanych z kryteriami wykluczenia i kwalifikacji. 

Aby ułatwić zadanie swym instytucjom zamawiającym i uniknąć stosowania rozbieŜnych 
definicji lub wykładni, państwa członkowskie mogą dostosować jednolity europejski 
dokument zamówienia, który ma być stosowany przez ich instytucje zamawiające, 
uzupełniając te pola, w których wymagane jest wskazanie przepisów prawa krajowego (np. 
pkt III.C.1), oraz wydać wytyczne dotyczące stosowania jednolitego europejskiego 
dokumentu zamówienia, na przykład w celu wyjaśnienia, jakie informacje naleŜy podać pod 
nagłówkiem „krajowy numer ewidencyjny”, lub wskazania, Ŝe ten wymóg nie odnosi się do 
danego państwa członkowskiego, bądź w celu określenia, jakie odniesienia i informacje 
naleŜy podać, aby umoŜliwić instytucjom zamawiającym wyszukanie danego zaświadczenia 
w postaci elektronicznej, lub teŜ w celu wyjaśnienia, jakie ewentualne kryteria mogą mieć 
znaczenie w sekcji III.D. 

Przy przygotowywaniu dokumentów zamówienia do celów danego postępowania o udzielenie 
zamówienia instytucje zamawiające muszą równieŜ przygotować jednolity europejski 
dokument zamówienia, który ma być stosowany w tym postępowaniu. Czynią to, wypełniając 
wstępnie niniejszy standardowy formularz, aby wskazać, których informacji będą wymagać 
od wykonawców.  

Ofertom w procedurze otwartej i wnioskom o dopuszczenie do udziału w procedurze 
ograniczonej, procedurze konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu konkurencyjnym lub 
partnerstwie innowacyjnym musi towarzyszyć jednolity europejski dokument zamówienia, 
wypełniony przez wykonawców w celu dostarczenia wymaganych informacji. Z wyjątkiem 
przypadków związanych z niektórymi zamówieniami udzielanymi na podstawie umów 
ramowych, oferent, któremu zamierza się udzielić zamówienia, będzie musiał przedstawić 
aktualne zaświadczenia i dokumenty potwierdzające.  

Instytucja zamawiająca moŜe w dowolnej chwili zwrócić się do kaŜdego oferenta o 
przedłoŜenie wszystkich lub niektórych wymaganych zaświadczeń i dokumentów 
potwierdzających, aby zapewnić odpowiedni przebieg postępowania. 

Wykonawcy mogą zostać wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia lub podlegać 
odpowiedzialności karnej na mocy prawa krajowego w przypadkach powaŜnego 
wprowadzenia w błąd przy wypełnianiu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia 
lub, ogólnie, przy przedstawianiu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw 
wykluczenia lub spełnienia kryteriów kwalifikacji, bądź teŜ w przypadku odmowy 
przedstawienia takich informacji lub gdy wykonawcy nie są w stanie przedłoŜyć dokumentów 
potwierdzających.  

Wykonawcy mogą ponownie wykorzystać jednolity europejski dokument zamówienia, który 
został juŜ uŜyty we wcześniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, pod warunkiem 
Ŝe potwierdzą, iŜ informacje w nim zawarte są nadal prawidłowe. Muszą oni wypełnić nowy 
jednolity europejski dokument zamówienia w odniesieniu do informacji, które nie są juŜ 
prawidłowe albo których nie ma we wcześniejszym jednolitym europejskim dokumencie 
zamówienia, wypełnić część VII i załączyć wspomniany wcześniejszy dokument. 
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**** 

Jednolity europejski dokument zamówienia obejmuje oficjalne oświadczenie wykonawcy 
stwierdzające, Ŝe odpowiednie podstawy wykluczenia nie mają zastosowania, Ŝe odpowiednie 
kryteria kwalifikacji są spełnione i Ŝe wykonawca przedstawi odpowiednie informacje 
wymagane przez instytucję zamawiającą.  

Ponadto w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia określa się organ publiczny lub 
osobę trzecią odpowiedzialne za wystawienie dokumentów potwierdzających; zawiera on 
takŜe oficjalne oświadczenie, z którego wynika, Ŝe wykonawca będzie w stanie, na Ŝądanie i 
bez zwłoki, przedstawić wspomniane dokumenty potwierdzające. 

W przypadku gdy wyciąg z odpowiedniego rejestru, na przykład z rejestru karnego, jest 
udostępniany instytucji zamawiającej drogą elektroniczną, wykonawca moŜe wskazać, gdzie 
moŜna znaleźć te informacje (tj. podać nazwę archiwum, adres internetowy, określenie akt lub 
zapisu itd.), tak aby instytucja zamawiająca mogła je wyszukać. Podając te informacje, 

wykonawca zgadza się, aby instytucja zamawiająca mogła wyszukać odpowiednie 

dokumenty, z zastrzeŜeniem przepisów krajowych wdraŜających dyrektywę 95/46/WE
1
 w 

sprawie przetwarzania danych osobowych, a zwłaszcza szczególnych kategorii danych, 

takich jak dane dotyczące przestępstw, wyroków skazujących lub środków bezpieczeństwa.  

Zgodnie z art. 64 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE2 wykonawcy, 
którzy są wpisani do urzędowych wykazów zatwierdzonych wykonawców lub posiadają 
odpowiednie zaświadczenie wydane przez jednostki prawa publicznego lub prywatnego, 
mogą – w odniesieniu do informacji wymaganych na mocy części III–V – przedłoŜyć 
instytucji zamawiającej zaświadczenie o wpisie wydane przez właściwy organ lub 
zaświadczenie wystawione przez właściwą jednostkę certyfikującą. 

Wykonawca, który bierze udział samodzielnie i nie polega na zdolności innych podmiotów 
w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji, musi wypełnić jeden jednolity europejski dokument 
zamówienia.  

Wykonawca, który bierze udział samodzielnie, lecz polega na zdolności co najmniej jednego 
innego podmiotu, musi dopilnować, by instytucje zamawiające otrzymały jego własny 
jednolity europejski dokument zamówienia wraz z odrębnym jednolitym europejskim 
dokumentem zamówienia zawierającym stosowne informacje3 odnoszące się do kaŜdego z 
podmiotów, których to dotyczy. 

Wreszcie w przypadku gdy grupy wykonawców, w tym tymczasowe stowarzyszenia, biorą 
wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia, naleŜy przedstawić odrębny 
jednolity europejski dokument zamówienia zawierający informacje wymagane na mocy 
części II–V dla kaŜdego z biorących udział wykonawców. 

We wszystkich przypadkach, w których więcej niŜ jedna osoba jest członkiem organów 
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiada w tych 
organach uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, kaŜda z 
tych osób moŜe być zobowiązana do podpisania tego samego jednolitego europejskiego 
dokumentu zamówienia.  

Jednolity europejski dokument zamówienia zawiera następujące części: 
                                                 
1 Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych 
danych, Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31. 

2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych, 
uchylająca dyrektywę 2004/18/WE, Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 65. 

3 Zob. część II C poniŜej. 
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– Część I. Informacje dotyczące instytucji zamawiającej i postępowania o 
udzielenie zamówienia. 

– Część II. Informacje dotyczące wykonawcy. 

– Część III. Kryteria wykluczenia: 

– A: Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo (ich 
stosowanie jest obowiązkowe na mocy art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE). 

– B: Podstawy związane z płatnością podatków lub składek na ubezpieczenie 
społeczne (ich stosowanie jest obowiązkowe na mocy art. 57 ust. 2 dyrektywy 
2014/24/UE w przypadku ostatecznej i wiąŜącej decyzji. NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe 
zgodnie z przepisami krajowymi niektórych państw członkowskich 
wykluczenie moŜe być obowiązkowe równieŜ wtedy, gdy decyzja nie jest 
ostateczna ani wiąŜąca.). 

– C: RóŜne podstawy wykluczenia przewidziane w art. 57 ust. 4 dyrektywy 
2014/24/UE (przypadki, w których wykonawcy mogą zostać wykluczeni; 
instytucje zamawiające mogą zostać zobowiązane przez swoje państwa 
członkowskie do zastosowania tych podstaw wykluczenia). 

– D: Pozostałe podstawy wykluczenia, nieprzewidziane na mocy dyrektywy 
2014/24/UE i zgodne z prawem Unii. 

– Część IV. Kryteria kwalifikacji: 

– A: Kompetencje. 

– B: Sytuacja ekonomiczna i finansowa. 

– C: Zdolność techniczna i zawodowa. 

– D: Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego. 

– Część V. Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów. 

– Część VI. Oświadczenia końcowe. 

– Część VII. Ponowne wykorzystanie jednolitego europejskiego dokumentu 
zamówienia. 

Informacje, które mają zostać podane przez instytucję zamawiającą, określone są – w kaŜdej 
części lub sekcji – w punktach obwiedzionych ramką, na szarym tle. 

Informacje, które mają zostać podane przez wykonawcę, określone są – w kaŜdej części lub 
sekcji – w punktach obwiedzionych ramką, na białym tle.  
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Część I: Informacje dotyczące instytucji zamawiającej i 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

A: NAZWA, ADRESY I DANE KONTAKTOWE INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ 

– Nazwa: [……] 

– Krajowy numer ewidencyjny: (jeŜeli jest znany)[……] 

– Adres pocztowy: [……] 

– Osoba wyznaczona do kontaktów: [……] 

– Telefon: [……] 

– Adres e-mail: [……] 

– Adres internetowy (adres sieciowy) (jeŜeli dotyczy): [……] 

B: INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

– Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia: [……] 

– W stosownych przypadkach wskazanie części zamówienia, której(-ych) to dotyczy: 
[……] 

– Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą (jeŜeli dotyczy): 
[……] 

– W stosownych przypadkach adres internetowy (adres sieciowy), pod którym 
dostępne są dokumenty zamówienia: [……] 

– Informacje na temat wymogów dotyczących grup moŜna znaleźć tutaj (odniesienie 

do dokumentów): [……] 

– JeŜeli wykonawcy polegają na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia 
kryteriów kwalifikacji określonych poniŜej w części IV oraz (ewentualnych) 
kryteriów i zasad określonych poniŜej w części V, informacje określone w części II 
C naleŜy przedstawić w odniesieniu do takich podmiotów na odrębnym formularzu 
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. 
Czy wykonawcy muszą dodatkowo przedstawić informacje wskazane w częściach II 
i III równieŜ w odniesieniu do podwykonawców, na których zdolności wykonawca 
nie polega4? [Tak|Nie] 

                                                 
4 Por. art. 71 ust. 5 akapit trzeci dyrektywy 2014/24/UE. 
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Część II: Informacje dotyczące wykonawcy 

A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY 

1. Identyfikacja: 

– Nazwa/Imię i nazwisko: [……] 

– Krajowy numer ewidencyjny, jeŜeli dotyczy: [……] 

– Adres pocztowy: [……] 

– Osoba wyznaczona do kontaktów: [……] 

– Telefon: [……] 

– Adres e-mail: [……] 

– Adres internetowy (adres sieciowy) (jeŜeli dotyczy): [……] 

– Telefon: [……] 

2. Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z 
innymi wykonawcami? [Tak|Nie] 

3. JeŜeli odpowiedź w pkt 2 jest twierdząca: 

a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, odpowiedzialny za określone 
zadania itd.): [……] 

b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia: [……] 

c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej udział: [……] 

B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI PRAWNYCH WYKONAWCY 

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) 
osoby (osób) upowaŜnionej(-ych) do prawnego reprezentowania wykonawcy na potrzeby 
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia: 

– Imię i nazwisko: [……] 

– Stanowisko/Działający jako: [……] 

– Adres pocztowy: [……] 

– Telefon: [……] 

– Adres e-mail: [……] 

 JeŜeli wykonawca naleŜy do grupy wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia, proszę wskazać, czy wykonawca działa w imieniu grupy: [Tak|Nie] 

W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego 
form, zakresu, celu itd.): [……] 
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C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOŚCI INNYCH PODMIOTÓW 

– Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów 
kwalifikacji określonych poniŜej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad 
określonych poniŜej w części V: [Tak|Nie] 
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– JeŜeli tak, proszę przedstawić – dla kaŜdego z podmiotów, których to dotyczy 
– odrębny formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia 
zawierający informacje wymagane na mocy niniejszej części sekcja A i B oraz 
części III. O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega 
wykonawca, proszę dołączyć – dla kaŜdego z podmiotów, których to dotyczy – 
informacje wymagane na mocy części IV i V. 
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Część III: Podstawy wykluczenia 

A: PODSTAWY ZWIĄZANE Z WYROKAMI SKAZUJĄCYMI ZA PRZESTĘPSTWO 

Czy w stosunku do wykonawcy bądź osoby będącej członkiem organów administracyjnych, 
zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w tych organach uprawnienia 
do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny 
wyrok z powodu dopuszczenia się jednego z następujących czynów określonych w art. 57 
ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE: 

1. Udział w organizacji przestępczej, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji 
ramowej Rady 2008/841/WSiSW5: [Tak|Nie] 

2. Korupcja, zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania 
korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich 
Unii Europejskiej6 oraz art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW7, jak 
równieŜ korupcja zdefiniowana w prawie krajowym instytucji zamawiającej lub 
wykonawcy: [Tak|Nie] 

3. NaduŜycie finansowe w rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów 
finansowych Wspólnot Europejskich8: [Tak|Nie] 

4. Przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością 
terrorystyczną, zgodnie z definicją zawartą odpowiednio w art. 1 i 3 decyzji ramowej 
Rady 2002/475/WSiSW9, bądź podŜeganie do popełnienia przestępstwa, 
pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których 
mowa w art. 4 wspomnianej decyzji ramowej: [Tak|Nie] 

5. Pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu, zgodnie z definicją zawartą w art. 
1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE10: [Tak|Nie] 

6. Praca dzieci i inne formy handlu ludźmi, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE11: [Tak|Nie] 

7. W przypadku twierdzącej odpowiedzi w którymkolwiek z punktów 1–6: 
proszę podać: 

–  datę wyroku skazującego [   ] [   ] [   ] oraz punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy 
[ ]; 

                                                 
5 Decyzja ramowa Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania 

przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42). 
6 Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1. 
7 Decyzja ramowa Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w 

sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). 
8 Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48. 
9 Decyzja ramowa Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 

22.6.2002, s. 3). 
10 Dyrektywa 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie 

przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania 
terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15). 

11 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie 
zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępująca decyzję 
ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1). 
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– o ile została określona bezpośrednio w wyroku, długość okresu wykluczenia 
[……] oraz punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy. 

– Odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej (punkt, którego 
to dotyczy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane 
referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……]12 

8. W przypadku twierdzącej odpowiedzi w którymkolwiek z punktów 1–6, czy 
wykonawca przedsięwziął wystarczające środki zgodnie z art. 57 ust. 6 dyrektywy 
2014/24/UE w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej 
podstawy wykluczenia? [Tak|Nie] („Samooczyszczenie”) 

JeŜeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] 

B: PODSTAWY ZWIĄZANE Z PŁATNOŚCIĄ PODATKÓW LUB SKŁADEK NA 

UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE  

1. Czy – oprócz zaświadczenia o wpisie lub zaświadczenia wydanego przez jednostkę 
certyfikującą – od wykonawców wpisanych do urzędowych wykazów lub 
posiadających zaświadczenie wymaga się dodatkowo zaświadczenia w odniesieniu 
do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków, ? [Tak|Nie] 

2. Czy wykonawca był przedmiotem orzeczenia sądowego lub decyzji 
administracyjnej, zgodnie z przepisami prawa krajowego państwa, w którym 
wykonawca ten ma siedzibę, lub państwa członkowskiego instytucji zamawiającej, w 
którym to orzeczeniu lub decyzji ustalono, Ŝe wykonawca naruszył obowiązki 
dotyczące płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne? [Tak|Nie] 
Jaka jest kwota, której to dotyczy? [……] 

– Czy w przypadku ustalenia takiego naruszenia przedmiotowe orzeczenie lub 
przedmiotowa decyzja jest ostateczne(-a) i wiąŜące(-a)? [Tak|Nie] 

–  W przypadku ustalenia takiego naruszenia proszę podać datę wydania 
orzeczenia lub decyzji oraz – o ile została określona bezpośrednio w 
orzeczeniu lub decyzji – długość okresu wykluczenia. [……] 

3. Czy w przypadku ustalenia naruszenia wskazanego w pkt 2 wykonawca spełnił 
lub spełni swoje obowiązki, dokonując płatności naleŜnych podatków lub składek na 
ubezpieczenie społeczne, lub teŜ zawierając wiąŜące porozumienia w celu spłaty 
tych naleŜności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub 
grzywny? [Tak|Nie] 

4. Odnośna dokumentacja dotycząca pkt 1, 2 lub 3 jest dostępna w formie 
elektronicznej (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane 
referencyjne dokumentacji): [……][……] 

C: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA PRZEWIDZIANE W ART. 57 UST. 4 

DYREKTYWY 2014/24/UE 

W przypadku gdy jedna lub więcej z tych podstaw wykluczenia zostało zdefiniowanych 
dokładniej w prawie krajowym, instytucja zamawiająca musi określić, w jaki sposób zostały 

                                                 
12 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
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one zdefiniowane, w stosownych przypadkach podając odniesienie do właściwego aktu 
prawnego. 

Czy mają zastosowanie którekolwiek z następujących podstaw wykluczenia? 

1. Czy doszło do naruszenia mających zastosowanie obowiązków w dziedzinie 
prawa ochrony środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy, ustanowionych w 
przepisach unijnych, krajowych, układach zbiorowych bądź w przepisach 
międzynarodowego prawa ochrony środowiska, międzynarodowego prawa 
socjalnego i międzynarodowego prawa pracy wymienionych w załączniku X do 
dyrektywy 2014/24/UE? 

W stosownych przypadkach proszę zapoznać się z następującymi definicjami w 
prawie krajowym: [……] 

–  [Tak|Nie] 

2. Czy wykonawca zbankrutował lub prowadzone jest wobec niego postępowanie 
upadłościowe lub likwidacyjne, jego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł 
układ z wierzycielami, jego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje 
się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej 
w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych? 

W stosownych przypadkach proszę zapoznać się z następującymi definicjami w 
prawie krajowym: [……]  

–  [Tak|Nie] 

– JeŜeli tak, czy wykonawca będzie w stanie w powyŜszej sytuacji 
zrealizować zamówienie, z uwzględnieniem mających zastosowanie 
przepisów krajowych i środków dotyczących kontynuowania działalności 
gospodarczej? [Tak|Nie] 

– Odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej (adres 
internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne 
dokumentacji): [……] [……] 

3.  Czy wykonawca został uznany za winnego powaŜnego wykroczenia zawodowego, 
które podaje w wątpliwość jego uczciwość? 

W stosownych przypadkach proszę zapoznać się z następującymi definicjami w 
prawie krajowym: [……]  

–  [Tak|Nie] 

4. Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu 
zakłócenie konkurencji? 

– [Tak|Nie] 

5. Czy istnieje konflikt interesów, którego nie moŜna skutecznie zlikwidować za 
pomocą mniej inwazyjnych środków? 

Proszę zapoznać się z następującymi definicjami w prawie krajowym: [……]  

–  [Tak|Nie] 
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6. Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą doradzał(-o) instytucji 
zamawiającej lub był(-o) w inny sposób zaangaŜowany(-e) w przygotowanie 
postępowania o udzielenie zamówienia? 

– [Tak|Nie] 

7. Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie 
zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub 
wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana przed czasem, lub w 
której nałoŜone zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku 
z tą wcześniejszą umową, poniewaŜ wykonawca wykazywał znaczące lub uporczywe 
niedociągnięcia w spełnieniu istotnego wymogu tej wcześniejszej umowy? 

W stosownych przypadkach proszę zapoznać się z następującymi definicjami w 
prawie krajowym: [……] 

– [Tak|Nie] 

8. Czy wykonawca potwierdza, Ŝe: 

a) nie jest winny powaŜnego wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji 
wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji 
spełnienia kryteriów kwalifikacji; 

b) nie zataił tych informacji; oraz 

c) będzie w stanie przedstawić dokumenty potwierdzające wymagane na mocy 
niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia? 

– [Tak|Nie] 

9. Czy wykonawca potwierdza, Ŝe nie przedsięwziął kroków, aby nienaleŜycie wpłynąć 
na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą, pozyskać informacje 
poufne, które mogą dać mu nienaleŜną przewagę w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd 
informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, 
kwalifikacji lub udzielenia zamówienia? 

–  [Tak|Nie] 

10. W przypadku twierdzącej odpowiedzi w którymkolwiek z punktów 1 lub 3–7, 
bądź przeczącej odpowiedzi w punkcie 8 lub 9, czy wykonawca przedsięwziął 
wystarczające środki zgodnie z art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE w celu 
wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy 
wykluczenia? [Tak|Nie] („Samooczyszczenie”) 

JeŜeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] 

D: POZOSTAŁE PODSTAWY WYKLUCZENIA, NIEPRZEWIDZIANE NA MOCY 

DYREKTYWY 2014/24/UE I ZGODNE Z PRAWEM UNII. 

1. Następująca podstawa wykluczenia jest określona w prawie krajowym, będzie 
stosowana i wymagany będzie następujący dowód jej braku: 

a) [Podstawa wykluczenia: ……]  
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b) [Dowód: ……] 

Czy ta podstawa wykluczenia ma zastosowanie do wykonawcy: [Tak|Nie] 

Odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej (adres internetowy, wydający 
urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……] [……] 

2. Następująca podstawa wykluczenia jest określona w prawie krajowym, będzie 
stosowana i wymagany będzie następujący dowód jej braku: 

c)  [Podstawa wykluczenia: ……]  

d)  [Dowód: ……] 

Czy ta podstawa wykluczenia ma zastosowanie do wykonawcy: [Tak|Nie] 

Odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej (adres internetowy, wydający 
urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……] [……] 

... 

Część IV: Kryteria kwalifikacji 

A: KOMPETENCJE 

Instytucja zamawiająca musi wskazać, które kryteria kwalifikacji będą stosowane, 
zaznaczając odpowiednie pole [ ] znajdujące się przed danym kryterium. 

1. [ ] Figurowanie w jednym z rejestrów zawodowych lub handlowych 
prowadzonych w państwie członkowskim siedziby wykonawcy13: [Tak|Nie] 

– Odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej (adres 
internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne 
dokumentacji): [……] [……] 

                                                 
13 Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE wykonawcy z niektórych państw 

członkowskich mogą być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku. 



PL 15   PL 

2. [ ] (W odniesieniu do zamówień publicznych na usługi) Posiadanie stosownego 
zezwolenia lub statusu członkowskiego w zakresie, w jakim wykonawcy muszą 
posiadać określone zezwolenia lub muszą być członkami określonej organizacji, aby 
mieć moŜliwość świadczenia wymaganej usługi w państwie swojej siedziby. 

– Czy konieczne jest posiadanie określonego zezwolenia lub bycie członkiem 
określonej organizacji, aby mieć moŜliwość świadczenia usługi, o której 
mowa, w państwie siedziby wykonawcy? [Tak|Nie] 

– JeŜeli tak, czy wykonawca posiada takie zezwolenie lub status członkowski? 
[Tak|Nie] 

– Odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej (adres 
internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne 
dokumentacji): [……] [……] 

B: SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA 

Instytucja zamawiająca musi wskazać, które kryteria kwalifikacji będą stosowane, 
zaznaczając odpowiednie pole [ ] znajdujące się przed danym kryterium, oraz w razie 
potrzeby uzupełnić brakujące informacje, aby określić dokładne wymogi. W punkcie 1 naleŜy 
wybrać jedną z dwóch moŜliwości. 

1a. [ ] Posiadanie łącznego minimalnego rocznego obrotu wynoszącego [……] w 
kaŜdym roku w okresie ubiegłego(-ych) [1 roku|2 lat|3 lat]14; i/lub 

1b. [ ] Posiadanie minimalnego rocznego obrotu w obszarze objętym zamówieniem 
wynoszącego [……] w kaŜdym roku w okresie ubiegłego(-ych) [1 roku|2 lat|3 lat] 15 

1aa. Proszę podać roczny obrót wykonawcy w latach wskazanych w punkcie 1a: 

rok: [……] obrót: [……] 

rok: [……] obrót: [……] 

rok: [……] obrót: [……] 

Odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej (adres internetowy, 
wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……] 

i/lub 

1bb. Proszę podać obrót wykonawcy w obszarze objętym zamówieniem w latach 
wskazanych w punkcie 1b: 

rok: [……] obrót: [……] 

rok: [……] obrót: [……] 

rok: [……] obrót: [……] 

Odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej (adres internetowy, 
wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……] 

                                                 
14 Niepotrzebne skreślić. 
15 Niepotrzebne skreślić. 
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2. W przypadku gdy informacje wymagane na mocy pkt 1aa lub 1bb nie są dostępne za 
cały wymagany okres, proszę podać datę utworzenia przedsiębiorstwa lub 
rozpoczęcia działalności przez wykonawcę: [……] 

3. [ ] Legitymowanie się następującym wskaźnikiem finansowym16 między [……] a 
[……]. PowyŜszy wskaźnik finansowy został zdefiniowany w następującej części 
dokumentów zamówienia: [……]. NaleŜy go uwzględniać zgodnie z metodami i 
kryteriami, które zostały określone w następującej części dokumentów zamówienia: 
[……] 

– Proszę podać aktualny wskaźnik, którym legitymuje się wykonawca. [……]  

– Odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej (adres 
internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne 
dokumentacji): [……][……] 

4. [ ] Posiadanie ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego na co najmniej 
następującą wymaganą kwotę minimalną wynoszącą [……] 

– Proszę podać kwotę ubezpieczenia w polisie ubezpieczeniowej wykonawcy z 
tytułu ryzyka zawodowego: [……] 

– Ta informacja jest dostępna w formie elektronicznej (adres internetowy, 
wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……] 

5.  [ ] Inne ewentualne wymogi słuŜące ocenie, czy wykonawca posiada zdolność 
ekonomiczną i finansową niezbędną do realizacji zamówienia: [……]. Proszę 
równieŜ wskazać, jaki dowód będzie wymagany: [……] 

– Proszę podać, czy – a jeŜeli tak, to w jaki sposób – wykonawca spełnia 
wskazane wymogi: [……]  

– Odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej (adres 
internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne 
dokumentacji): [……][……] 

C: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA 

Instytucja zamawiająca musi wskazać, które kryteria kwalifikacji będą stosowane, 
zaznaczając odpowiednie pole [ ] znajdujące się przed danym kryterium, oraz w razie 
potrzeby uzupełnić brakujące informacje, aby określić dokładne wymogi.  

1. [ ] (W odniesieniu do zamówień publicznych na roboty budowlane): Wykazanie 
wystarczającego poziomu doświadczenia dzięki zadowalającej realizacji robót 
budowlanych następującego rodzaju w okresie ubiegłego(-ych) [jednego roku, 
dwóch, trzech, czterech lub pięciu lat]17: [……] 
W przypadku instytucji zamawiających państwa członkowskiego, które posiada 
urzędowe wykazy zatwierdzonych wykonawców i w którym prowadzona jest 
certyfikacja przez jednostki prawa publicznego lub prywatnego18, wskazanie 
odpowiedniej kategorii w ramach klasyfikacji lub certyfikacji: [……] 

                                                 
16 Np. stosunkiem aktywów do zobowiązań. 
17 Niepotrzebne skreślić. 
18 Por. art. 64 dyrektywy 2014/24/UE. 
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Dopuszczone zostaną dowody dotyczące odpowiednich robót budowlanych 
wykonanych dawniej niŜ pięć lat temu: [tak/nie] 

Proszę podać wykaz robót budowlanych zrealizowanych w odnośnym okresie: 
[……] 

Odnośna dokumentacja dotycząca zadowalającego wykonania i rezultatu w 
odniesieniu do najwaŜniejszych robót budowlanych jest dostępna w formie 
elektronicznej (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane 
referencyjne dokumentacji): [……][……] 

2. [ ] (W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy i zamówień publicznych na 
usługi): Wykazanie wystarczającego poziomu doświadczenia dzięki realizacji 
dostaw lub usług następującego rodzaju w okresie ubiegłego(-ych) [jednego roku, 
dwóch lub trzech lat]19: [……] 
Uwzględnione zostaną dowody dotyczące odpowiednich dostaw lub usług 
zrealizowanych dawniej niŜ trzy lata temu: [tak/nie]  

Proszę wymienić główne dostawy lub usługi zrealizowane przez wykonawcę w 
odnośnym okresie, podając kwoty, daty wykonania oraz odbiorców – publicznych 
lub prywatnych: [……] 

3. [ ] Wskazanie zaangaŜowanych pracowników technicznych lub słuŜb 
technicznych20, niezaleŜnie od tego, czy są bezpośrednio częścią przedsiębiorstwa 
danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a 
w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, którymi ten 
wykonawca będzie dysponował na potrzeby wykonania robót budowlanych. 
Pracownicy techniczni lub słuŜby techniczne muszą spełniać co najmniej następujące 
ewentualne kryteria: [……] 
 

– Proszę przedstawić odpowiednie informacje [……] 

4. [ ] Opis urządzeń technicznych oraz środków zastosowanych przez wykonawcę w 
celu zapewnienia jakości oraz opis zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy. 
Urządzenia techniczne oraz środki, o których mowa, muszą spełniać co najmniej 
następujące ewentualne kryteria: [……] 

– Proszę przedstawić opis, o którym mowa: [……] 

5. [ ] Wskazanie systemów zarządzania łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha 
dostaw, które to systemy wykonawca będzie mógł zastosować podczas realizacji 
zamówienia. Przedmiotowe systemy zarządzania łańcuchem dostaw i śledzenia 
łańcucha dostaw muszą spełniać co najmniej następujące ewentualne kryteria: 
[……] 

– Proszę przedstawić odpowiednie informacje: [……] 

                                                 
19 Niepotrzebne skreślić. 
20 W przypadku pracowników technicznych lub słuŜb technicznych niebędących bezpośrednio częścią 

przedsiębiorstwa danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono 
w części II C, naleŜy wypełnić odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. 
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6. [ ] (W odniesieniu do produktów lub usług o złoŜonym charakterze, które mają 
zostać dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu do produktów lub usług o 
szczególnym przeznaczeniu): Pozwolenie na przeprowadzenie kontroli21 zdolności 
produkcyjnych lub zdolności technicznych wykonawcy, a w razie konieczności 
takŜe dostępnych mu środków naukowych i badawczych, jak równieŜ środków 
kontroli jakości, z których będzie on korzystać. 

– Proszę podać, czy wykonawca zezwoli na takie kontrole: [Tak|Nie] 

7. [ ] Informacje na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych usługodawcy 
bądź wykonawcy lub personelu zarządzającego wykonawcy, o ile nie podlegają one 
ocenie w ramach kryterium udzielenia zamówienia. Wykształcenie i kwalifikacje 
zawodowe, o których mowa, muszą spełniać co najmniej następujące ewentualne 
kryteria: [……]  

– Proszę przedstawić odpowiednie informacje: [……] 

8. [ ] Wskazanie środków zarządzania środowiskiem, które wykonawca będzie mógł 
zastosować podczas realizacji zamówienia. Środki zarządzania środowiskiem, o 
których mowa, muszą spełniać co najmniej następujące ewentualne kryteria: [……] 

– Proszę przedstawić odpowiednie informacje: [……] 

9. [ ] Oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u 
wykonawcy oraz liczebności personelu zarządzającego w ostatnich trzech latach. 
Wielkość średniego rocznego zatrudnienia oraz liczebność personelu zarządzającego, 
o których mowa, muszą spełniać co najmniej następujące ewentualne kryteria 
minimalne: [……] 

– Proszę przedstawić wymagane oświadczenia za ostatnie trzy lata: (wielkość 
średniego rocznego zatrudnienia) [……], liczebność personelu zarządzającego 
[……]  

10. [ ] Oświadczenie na temat narzędzi, wyposaŜenia zakładu i urządzeń 
technicznych dostępnych wykonawcy na potrzeby realizacji zamówienia. 
Narzędzia, wyposaŜenie zakładu i urządzenia techniczne, o których mowa, muszą 
spełniać co najmniej następujące ewentualne kryteria: [……] 

– Proszę przedstawić odpowiednie oświadczenie: [……] 

11. [ ] Wskazanie procentowej części zamówienia, której realizację wykonawca 
zamierza ewentualnie zlecić podwykonawcom. 

– Proszę podać procentową część: [……] 

12. [ ] (W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy): Próbki, opisy lub 
fotografie produktów, które mają być dostarczone i którym nie musi towarzyszyć 
świadectwo autentyczności; lub 
[ ] (W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy): Próbki, opisy lub 
fotografie produktów, które mają być dostarczone i których autentyczność musi 
zostać poświadczona.  

                                                 
21 Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub, w jej imieniu, właściwy organ urzędowy 

państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę. 
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– Proszę potwierdzić, Ŝe odpowiednie próbki, opisy lub fotografie zostaną 
dostarczone: [……] 

– Proszę podać, czy posiadają Państwo wymagane świadectwa autentyczności: 
[Tak|Nie] 

– Odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej (adres 
internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne 
dokumentacji): [……][……] 

13.  [ ] (W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy): Wymagane są 
zaświadczenia sporządzone przez uznane urzędowe instytuty lub agencje kontroli 
jakości, wyraźnie potwierdzające zgodność produktów przez odniesienie do 
następujących specyfikacji technicznych lub norm: [……]. 

– Proszę podać, czy posiadają Państwo takie zaświadczenia: [Tak|Nie] 

– Odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej (adres 
internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne 
dokumentacji): [……][……] 

D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI I NORMY ZARZĄDZANIA 

ŚRODOWISKOWEGO 

Instytucja zamawiająca musi wskazać, czy systemy zapewniania jakości lub normy 
zarządzania środowiskowego będą wymagane, zaznaczając odpowiednie pole [ ] znajdujące 
się przed danym wymogiem, oraz w razie potrzeby uzupełnić brakujące informacje, aby 
określić dokładne wymogi. 

1. [ ] Przedstawienie zaświadczeń sporządzonych przez niezaleŜne jednostki zajmujące 
się poświadczaniem spełnienia przez wykonawcę określonych norm zapewniania 
jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych. Podstawą 
wymaganych norm zapewniania jakości, poświadczonych przez akredytowane 
jednostki, muszą być następujące serie norm europejskich: EN [……]. 

– Proszę podać, czy posiadają Państwo takie zaświadczenia: [Tak|Nie] 

– JeŜeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego i określić, jakimi innymi środkami 
dowodowymi dotyczącymi systemu zapewniania jakości Państwo dysponują: 
[……] [……] 

– Odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej (adres 
internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne 
dokumentacji): [……] [……] 

2. [ ] Przedstawienie zaświadczeń sporządzonych przez niezaleŜne jednostki zajmujące 
się poświadczaniem spełnienia przez wykonawcę wymogów określonych systemów 
lub norm zarządzania środowiskowego. Wymagane systemy lub normy zarządzania 
środowiskowego muszą być zgodne z: 

a) [ ] unijnym systemem ekozarządzania i audytu (EMAS); 
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b) [ ] innymi systemami zarządzania środowiskowego uznanymi zgodnie z 
art. 45 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
1221/200922 […]; lub 

c) [ ] innymi normami zarządzania środowiskowego opartymi na 
odpowiednich normach europejskich lub międzynarodowych i 
certyfikowanymi przez akredytowane jednostki EN […]. 

– Proszę podać, czy posiadają Państwo takie zaświadczenia: [Tak|Nie] 

– JeŜeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego i określić, jakimi innymi środkami 
dowodowymi dotyczącymi systemu zapewniania jakości Państwo dysponują: 
[……] [……] 

– Odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej23 (adres 

internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne 

dokumentacji): [……][……] 

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów 

Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, 
dialogu konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego: 

1. Następujące obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady będą stosowane w 
celu ograniczenia liczby kandydatów spełniających kryteria kwalifikacji, którzy 
zostaną zaproszeni do złoŜenia ofert lub prowadzenia dialogu (w stosownych 
przypadkach poprzez odniesienie do dokumentu(-ów) zamówienia zawierającego(-
ych) te informacje): [……]. 
Następujące ewentualne zaświadczenia (rodzaje zaświadczeń) lub rodzaje dowodów 
w formie dokumentów będą wymagane jako dowód spełnienia obiektywnych zasad i 
kryteriów: [……] 

 

2. Proszę podać: 

– czy i – w stosownych przypadkach – w jaki sposób wykonawca spełnia zasady 
i kryteria dotyczące ograniczenia liczby kwalifikujących się kandydatów: 
[……]. 

– Dla kaŜdego z zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów 
wymaganych na mocy punktu 1 proszę podać, czy wykonawca posiada 
wymagane dokumenty: [Tak|Nie] 

– Dla kaŜdego z zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów 
wymaganych na mocy punktu 1 proszę podać, czy odnośna dokumentacja jest 
dostępna w formie elektronicznej24 (adres internetowy, wydający urząd lub 

organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……] 

                                                 
22 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w 

sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie 
(EMAS), uchylające rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 
2006/193/WE (Dz.U. L 342 z 22.12.2009, s. 1). 

23 Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź. 
24 Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź. 
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Część VI: Oświadczenia końcowe 

Ja/My
25

, niŜej podpisany(-a)(-i), oficjalnie oświadczam(-y), Ŝe informacje podane przeze mnie 

(przez nas)
26

 w częściach II–V są dokładne i prawidłowe oraz Ŝe jestem(-śmy)
27

 świadomy(-

a)(-i)
28

 konsekwencji powaŜnego wprowadzenia w błąd. 

Ja/My
29

, niŜej podpisany(-a)(-i), oficjalnie wyraŜam(-y) zgodę na to, aby [wskazać instytucję 

zamawiającą określoną w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów 

potwierdzających informacje, które przedstawiłem(-am)(-liśmy)
30

 w [wskazać 

część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu 

zamówienia, na potrzeby [określić postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrócony opis, 
odniesienie do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, numer referencyjny)]. 

W odniesieniu do zaświadczeń i innych rodzajów dowodów w formie dokumentów, które nie 

są dostępne w formie elektronicznej, oficjalnie oświadczam(-y)
31

, Ŝe będę (będziemy)
32

 w 

stanie, na Ŝądanie i bez zwłoki, przedstawić dokumenty potwierdzające, o których mowa. 

Data, miejscowość i podpis(-y): [……] 

                                                 
25 Niepotrzebne skreślić. 
26 Niepotrzebne skreślić. 
27 Niepotrzebne skreślić. 
28 Niepotrzebne skreślić. 
29 Niepotrzebne skreślić. 
30 Niepotrzebne skreślić. 
31 Niepotrzebne skreślić. 
32 Niepotrzebne skreślić. 
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Część VII: Ponowne wykorzystanie jednolitego europejskiego 
dokumentu zamówienia 

Określenie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, który ma zostać 
ponownie wykorzystany: 

1. Jednolity europejski dokument zamówienia przedłoŜony po raz pierwszy [określić 
instytucję zamawiającą]: 

2. Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia [określić postępowanie o 
udzielenie zamówienia: (skrócony opis, odniesienie do publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej, numer referencyjny)]  

3. Data podpisania przez wykonawcę jednolitego europejskiego dokumentu 
zamówienia, który ma zostać ponownie wykorzystany: 

Deklaracja ciągłej aktualności: 

Ja/My
33

, niŜej podpisany(-a)(-i), oficjalnie oświadczam(-y), Ŝe informacje podane przeze 

mnie (przez nas)
34

 w punktach, które wskazałem(-am)(-liśmy)
35

, zaznaczając odpowiednie 

pole znajdujące się przed danym wymogiem, są nadal dokładne i prawidłowe oraz Ŝe 

jestem(-śmy)
36

 świadomy(-a)(-i)
37

 konsekwencji powaŜnego wprowadzenia w błąd: 

[ ] Część II, sekcja A; 

[ ] Część II, sekcja B; 

[ ] Część II, sekcja C; 

Część III, sekcja A, punkty: 

[ ] 1, [ ] 2, [ ] 3, [ ] 4, [ ] 5, [ ] 6, [ ] 7, [ ] 8; 

Część III, sekcja B, punkty: 

[ ] 2, [ ] 3, [ ] 4; 

Część III, sekcja C, punkty: 

[ ] 1, [ ] 2, [ ] 3, [ ] 4; 

Część III, sekcja D, punkty: 

[ ] 1, [ ] 2; 

Część IV, sekcja A, punkty:  

[ ] 1, [ ] 2; 

Część IV, sekcja B, punkty: 

[ ] 1aa, [ ] 1bb, [ ] 2, [ ] 3, [ ] 4, [ ] 5; 

Część IV, sekcja C, punkty: 

[ ] 1, [ ] 2, [ ] 3, [ ] 4, [ ] 5, [ ] 6, [ ] 7, [ ] 8, [ ] 9, [ ] 10, [ ] 11, [ ] 12, [ ] 13; 

                                                 
33 Niepotrzebne skreślić. 
34 Niepotrzebne skreślić. 
35 Niepotrzebne skreślić. 
36 Niepotrzebne skreślić. 
37 Niepotrzebne skreślić. 



PL 23   PL 

Część IV, sekcja D, punkty: 

[ ] 1, [ ] 2; 

Część V, punkt:  

[ ] 2 

Data, miejscowość i podpis(-y): [_] 


