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Na podstawie art. 22 ust. 9 ustawy z dnia 10 czerw-
ca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 72, poz. 664) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. W celu potwierdzenia spe∏niania przez do-
stawców lub wykonawców warunków, o których mo-
wa w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o za-
mówieniach publicznych, zwanej dalej „ustawà”,
w post´powaniach okreÊlonych w art. 22 ust. 4 ustawy
zamawiajàcy ˝àda, a w post´powaniach okreÊlonych
w art. 22 ust. 3 ustawy zamawiajàcy mo˝e ̋ àdaç, nast´-
pujàcych dokumentów:

1) aktualnego odpisu z w∏aÊciwego rejestru albo aktu-
alnego zaÊwiadczenia o wpisie do ewidencji dzia-
∏alnoÊci gospodarczej, je˝eli odr´bne przepisy wy-
magajà wpisu do rejestru lub zg∏oszenia do ewi-
dencji dzia∏alnoÊci gospodarczej, wystawionego
nie wczeÊniej ni˝ 6 miesi´cy przed up∏ywem termi-
nu sk∏adania ofert,

2) umowy regulujàcej wspó∏prac´ podmiotów wyst´-
pujàcych wspólnie,

3) koncesji, zezwolenia lub licencji, je˝eli ustawy na-
k∏adajà obowiàzek posiadania koncesji, zezwolenia
lub licencji na podj´cie dzia∏alnoÊci gospodarczej
w zakresie obj´tym zamówieniem,

4) dokumentów stwierdzajàcych, ˝e osoby, które b´-
dà wykonywaç zamówienie, posiadajà wymagane
uprawnienia, je˝eli ustawy nak∏adajà obowiàzek
posiadania takich uprawnieƒ,

5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego
w zakresie okreÊlonym w art. 19 ust. 1 pkt 4 i 5 usta-
wy, wystawionej nie wczeÊniej ni˝ 6 miesi´cy przed
up∏ywem terminu sk∏adania ofert,

6) zaÊwiadczeƒ w∏aÊciwego urz´du skarbowego oraz
w∏aÊciwego oddzia∏u Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo-
∏ecznych potwierdzajàcych odpowiednio, ˝e do-
stawca lub wykonawca nie zalega z op∏acaniem
podatków, op∏at oraz sk∏adek na ubezpieczenie
zdrowotne lub spo∏eczne, lub zaÊwiadczeƒ, ˝e
uzyska∏ zgod´ na zwolnienie, odroczenie lub roz-
∏o˝enie na raty zaleg∏ych p∏atnoÊci, lub wstrzyma-
nie w ca∏oÊci wykonania decyzji organu podatko-
wego

— wystawionych nie wczeÊniej ni˝ 6 tygodni przed
up∏ywem terminu sk∏adania ofert.

2. Je˝eli dostawca lub wykonawca ma siedzib´ lub
miejsce zamieszkania za granicà, zamiast dokumen-
tów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, sk∏ada odpowied-
ni dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie
z prawem kraju, w którym ma siedzib´ lub miejsce za-
mieszkania, potwierdzajàce, ˝e:

1) jest uprawniony do wyst´powania w obrocie praw-
nym,

2) nie wszcz´to wobec niego post´powania upad∏o-
Êciowego ani nie og∏oszono jego upad∏oÊci.

3. Je˝eli w kraju, w którym dostawca lub wykonaw-
ca ma siedzib´ lub miejsce zamieszkania, nie wydaje
si´ dokumentów, o których mowa w ust. 2, zast´puje
si´ je dokumentem zawierajàcym oÊwiadczenie z∏o˝o-
ne przed notariuszem, w∏aÊciwym organem sàdowym,
administracyjnym albo organem samorzàdu zawodo-
wego lub gospodarczego kraju, w którym dostawca
lub wykonawca ma siedzib´ lub miejsce zamieszkania.

§ 2. 1. Je˝eli jest to niezb´dne do potwierdzenia
spe∏nienia przez dostawców lub wykonawców warun-
ków, o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy,
w post´powaniach okreÊlonych w art. 22 ust. 4 ustawy
zamawiajàcy ˝àda, a w post´powaniach okreÊlonych
w art. 22 ust. 3 ustawy zamawiajàcy mo˝e ˝àdaç, jed-
nego lub kilku spoÊród nast´pujàcych dokumentów:

1) informacji na temat przeci´tnej liczby zatrudnio-
nych pracowników oraz liczebnoÊci personelu kie-
rowniczego, w okresie ostatnich trzech lat, je˝eli
przedmiotem zamówienia sà roboty budowlane
lub us∏ugi,

2) wykazu niezb´dnych do wykonania zamówienia
narz´dzi i urzàdzeƒ, jakimi dysponuje dostawca lub
wykonawca,

3) wykazu osób i podmiotów, które b´dà wykonywaç
zamówienie lub b´dà uczestniczyç w wykonywa-
niu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwa-
lifikacji niezb´dnych do wykonania zamówienia,
a tak˝e zakresu wykonywanych przez nich czynno-
Êci,

4) wykazu wykonanych w ciàgu ostatnich pi´ciu lat ro-
bót budowlanych, odpowiadajàcych swoim rodza-
jem i wartoÊcià robotom budowlanym stanowià-
cym przedmiot zamówienia, z podaniem ich warto-
Êci oraz daty i miejsca wykonania oraz za∏àczeniem
dokumentów potwierdzajàcych, ̋ e roboty te zosta-
∏y wykonane z nale˝ytà starannoÊcià,

5) wykazu wykonanych w ciàgu ostatnich trzech lat
dostaw lub us∏ug, z podaniem ich wartoÊci, dat wy-
konania oraz odbiorców,

6) bilansów oraz rachunków zysków i strat, a w przy-
padku dostawców lub wykonawców niezobowià-
zanych do sporzàdzania bilansu, informacji okre-
Êlajàcych obroty, zysk oraz zobowiàzania i nale˝no-
Êci — za okres nie d∏u˝szy ni˝ ostatnie 3 lata obro-
towe, a je˝eli okres prowadzenia dzia∏alnoÊci jest
krótszy — za ten okres, 
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w sprawie dokumentów, jakich zamawiajàcy mo˝e ˝àdaç od dostawcy lub wykonawcy w celu potwierdzenia
spe∏niania warunków uprawniajàcych do udzia∏u w post´powaniu o zamówienie publiczne.
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7) informacji banku, w której potwierdza si´ wielkoÊç
posiadanych Êrodków finansowych lub zdolnoÊç
kredytowà dostawcy lub wykonawcy,

8) polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia po-
twierdzajàcego, ˝e dostawca lub wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnoÊci cywilnej w za-
kresie prowadzonej dzia∏alnoÊci gospodarczej.

2. ˚àdanie dokumentów, o którym mowa w ust. 1,
nie mo˝e wykraczaç poza zakres przedmiotu zamówie-
nia i zwiàzanych z nim warunków wymaganych od do-
stawców lub wykonawców.

§ 3. 1. Z zastrze˝eniem ust. 3, dokumenty, o których
mowa w § 1 i 2, sà sk∏adane w formie orygina∏u lub kse-
rokopii poÊwiadczonej za zgodnoÊç z orygina∏em przez
dostawc´ lub wykonawc´.

2. Zamawiajàcy mo˝e ˝àdaç przedstawienia orygi-
na∏u lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu
wy∏àcznie wtedy, gdy z∏o˝ona przez dostawc´ lub wy-
konawc´ kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub
budzi uzasadnione wàtpliwoÊci co do jej prawdziwoÊci,
a zamawiajàcy nie mo˝e sprawdziç jej prawdziwoÊci
w inny sposób.

3. Dokumenty, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3, sà
sk∏adane w formie orygina∏u, odpisu, wypisu, wyciàgu
lub kopii, przet∏umaczonych na j´zyk polski, poÊwiad-
czonych przez polskie placówki konsularne, stosownie
do obowiàzujàcych przepisów.

4. Dokumenty sporzàdzone w j´zyku obcym, inne
ni˝ okreÊlone w ust. 3, sà sk∏adane wraz z t∏umacze-
niem na j´zyk polski, sporzàdzonym przez t∏umacza
przysi´g∏ego. T∏umaczenie nie jest wymagane, je˝eli
dokumenty sà sporzàdzone w j´zyku powszechnie u˝y-
wanym w handlu mi´dzynarodowym, a zamawiajàcy
wyrazi∏ zgod´, o której mowa w art. 21 ust. 5 ustawy.

§ 4. Do post´powaƒ wszcz´tych przed dniem wej-
Êcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia stosuje si´
przepisy dotychczasowe.

§ 5. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lip-
ca 2002 r.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
K. Janik


