
Załącznik nr 4 do SIWZ
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA STANDARDOWEGO FORMULARZA JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA sprawa num er : KRK-W AD.271.2.2018

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o zamówienie 
opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części I zostaną automatycznie 
wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany 
zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia. (1) Adres publikacyjny 
stosownego ogłoszenia (2) w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:
Dz.U. S numer [ ], data [ ], strona [ ],
Dz.U. S 031, 14/02/2018, http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:67852-2018:TEXT:PL:HTML 

Numer ogłoszenia w Dz.U. 2018/S 031-067852
Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub podmiot 
zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie 
zamówienia:

W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, proszę podać inne 
informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na 
poziomie krajowym): [ ]__________________________________________________________________________________

Część I formularza JEDZ, co do zasady, zostaje uzupełniona 
automatyczne, o ile spełnione są oba poniższe warunki:

- postępowanie zostało wszczęte publikacją ogłoszenia o zamówieniu w
Dz.U. UE serii S

- do przygotowania JEDZ wykorzystano narzędzie udostępnione przez
Komisję Europejską 

link do tego narzędzia:
https://ec.europa.eu/qrowth/tools-databases/espd/

W takim przypadku zamawiający wprowadza jedynie numer 
opublikowanego ogłoszenia.
Wykonawca może również skorzystać ze wzoru JEDZ, który 
stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

NFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej wymieniony elektroniczny serwis 
poświęcony Jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia 
tego dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca.__________________________________________

3 Tożsamość zamawiającego (1) Odpowiedź:
4 Nazwa: URZĄD STATYSTYCZNY W  KRAKOW IE
5 Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument? Odpowiedź:

6 Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia (2): Kompleksowa obsługa w zakresie wyżywienia podczas 
uroczystej kolacji dla uczestników Europejskiej 
konferencji na temat jakości w statystyce publicznej 
(Q2018).).

7 Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję 
zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy) (3):

KRK-W AD.271.2.2018

Zakres informacji wymaganych w tej części formularza 
pokrywa się z informacjami zawartymi w punktach 1.1,11.1.1 i 
11.1.3 ogłoszenia o zamówieniu publikowanego w Dz.U. UE.
W załączonym do SIWZ jako załącznik nr 5 - JEDZ w wersji 
edytowalnej, Zamawiający wypełnił komórki:
a) nazwą Zamawiającego : Urząd Statystyczny w Krakowie
b) danymi z pkt 11.1.1 i 11.1.3 stosownego ogłoszenia o zamówieniu.

8 l Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia powinien wypełnić wykonawca.

1 Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt 1.1 stosownego ogłoszenia. W  przypadku wspólnego zamówienia proszę podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających.
2 Zob. pkt 11.1.1 i 11.1.3 stosownego ogłoszenia.
3 Zob. pkt 11.1.1 stosownego ogłoszenia.
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Część li: Informacje dotyczące wykonawcy

A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY

9 Identyfikacja: Odpowiedź:

10 Nazwa: [ . . . ] wypełnienie obowiązkowe

11 Numer VAT, jeżeli dotyczy:

Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy 
numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie.

[ . . . ]

[ . . . ]

W przypadku wykonawców posługujących się numerem VAT należy wpisać ten 
numer (Numer Identyfikacji Podatkowej poprzedzony symbolem PL).

W przypadku wykonawców nie posługujących się numerem VAT należy wpisać 
numer, którym wykonawca posługuje się w związku z prowadzoną działalnością: 
odpowiednio REGON, Numer Identyfikacji Podatkowej.

W przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, które do 
celów podatkowych posługują się numerem ewidencyjnym Pesel, należy wpisać ten 
numer.

12 Adres pocztowy: [.........] wypełnienie obowiązkowe

13

14

15

16

Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów (4): 

Telefon:

Adres e-mail:

Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy):

[.........]

[.........]

t.........]

[.........]

Informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów należy powtórzyć tyle razy, 
ile jest to konieczne.

17 Informacje ogólne: Odpowiedź:

18 Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub 
średnim przedsiębiorstwem (5)? r  Tak r  Nie

wypełnienie obowiązkowe 
należy zaznaczyć „Tak” albo „Nie”

X
JedynTe-w-pj^ypadku gdy zamówienie jest zastrzeżone-fjTciy 
wykonawca jestzakfadeccLpracy chronionej^ęrzedśiębiorstwem 
społecznym"(7) lub czy będziejSafeowaTzamówienie w ramach 
programów zatm £ni© ńia 'ćfiron ionego?^

J e ż e łH a k r ^ ^
jaki iesTodDOwiegnnodsetek-pjaco w n ik ^ ^

—4̂XZ__Nie

Nie należy dokonywać wyboru, ponieważ zamówienie nie jest zastrzeżone

Nie wypełniać 

Nie wypełniać

defąwntyzowaftycfr? — -------------------

JeżelTjesno~wyma§ane^_proszę określićjdoJiljót©f4*a^^ 
których kategorii p raęgvyriii^  
defawoFyzowańyćh^należą dani pracownicy.

— ----------- "

4
Proszę powtorzyc informacje dotyczące osob wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne

5
Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz..U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub  roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów 
EUR.

® Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5.

^ Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych.
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22 Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu 
zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadcze- 
nie (np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)?

r  Tak r~  Nie i Nie dotyczy

23

24

25

26

30

Jeżeli tak:
Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmentach 
niniejszej sekcji, w sekcji B i, w odpowiednich przypadkach, 
sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V (w stosownych 
przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i podpisać
część VI.________________________________________________

27

28

a)

b)

Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i odpowiedni 
numer rejestracyjny lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy:

29

Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania 
zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, proszę 
podać:

c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące podstawę wpisu 
do wykazu lub wydania zaświadczenia oraz, w stosownych 
przypadkach, klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie (8):

d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie obejmują 
wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji?

Jeżeli nie:
Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części IV w
sekcjach A, B, C lub D, w zależności od przypadku.
WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w stosownym ogłoszeniu lub
dokumentach zamówienia:
e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie 

odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie 
społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które 
umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi 
zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio 
za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym 
państwie członkowskim?

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej,
proszę wskazać:

a) [........ ]

k )  (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne 
dane referencyjne dokumentacji):

C)

d) r  Tgk p  Nje

e) i Tak f  Nie

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne 
dane referencyjne dokumentacji):

® Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu.



Dyrektywa w art. 64 przewiduje możliwość ustanowienia i prowadzenia przez 
państwa członkowskie urzędowych wykazów zatwierdzonych wykonawców oraz ich 
certyfikacji. Transpozycja tych przepisów nie jest obowiązkowa. Polski ustawodawca 
nie zdecydował się skorzystać z tej możliwości.

Polscy wykonawcy w tej podsekcji zaznaczają opcję „nie dotyczy” i pozostawiają 
dalszą część podsekcji niewypełnioną.
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Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wypełnia to pole w 
swoim formularzu, wskazując swoją rolę w grupie (konsorcjum), nazwy pozostałych 
członków konsorcjum oraz ewentualną nazwę konsorcjum.

Wykonawca samodzielnie ubiegający się o zamówienie zaznacza odpowiedź „nie" i 
pozostawia pozostałą część tej podsekcji niewypełnioną.

Wykonawca nie wypełnia tego pola.
Zmawiający nie dokonał podziału zamówienia na części

B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY

40 W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) 
upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania 0 udzielenie zamówienia:

41

42"

43

44"

"45”

46"

47“

Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją:

Imię i nazwisko,
wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane:

Stanowisko/Działający(-a) jako:

Adres pocztowy:

Telefon:

Adres e-mail:

W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje 
dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.):

Odpowiedź:

W tej sekcji należy podać imiona i nazwiska oraz adresy osób upoważnionych do 
reprezentowania wykonawcy na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia, jak 
również zakres udzielonych pełnomocnictw.

Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób upoważnionych do reprezentowania 
wykonawcy tyle razy, ile jest to konieczne.

9 Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu.
4



C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOŚCI INNYCH PODMIOTÓW

48 Zależność od innych podmiotów: Odpowiedź:

49

Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w 
celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej 
w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad 
określonych poniżej w części V?

f“  Tak Nie

Na mocy art.22a ust.1 Ustawy Pzp wykonawca może w celu potwierdzenia 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w 
odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach 
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków 
prawnych.

Należy zaznaczyć „Tak” albo „Nie”.

50 'Jeżeli tak, proszę przedstawić - dla każdego z podmiotów, których to dotyczy — odrębny formularz jednolitego 
europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz W  
części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty,
Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, 
nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych za 
kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane - tych, do których wykonawca będzie 
mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych,
O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć - dla każdego z 

podmiotów, których to dotyczy - informacje wymagane w częściach IV i V (10).

Jeżeli wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w myśl art.[25a 
ust. 3 Ustawy Pzp ma obowiązek przedstawić -  dla każdego z podmiotów, których to 
dotyczy -  odrębny formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia 
zawierający informacje wymagane w części II sekcje A i B, w części III (podstawy 
wykluczenia) oraz w - zakresie w jakim korzysta z zasobów podmiotu trzeciego - w 
części IV (kryteria kwalifikacji). Takie formularze powinny być wypełnione i 
podpisane przez te podmioty.

Powyższe dotyczy również wszystkich pracowników technicznych lub służb 
technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, 
w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku 
zamówień publicznych na roboty budowlane -  tych, do których wykonawca będzie 
mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych.

O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, 
należy dołączyć -  dla każdego z podmiotów, których to dotyczy -  informacje 
wymagane w częściach IV i V. Tytułem przykładu, dla służb technicznych 
zaangażowanych w kontrolę jakości należy uzupełnić część IV sekcja C pkt 3.______

D: INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW, NA KTÓRYCH ZDOLNOŚCI WYKONAWCA NIE POLEGA

51 (Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający 
wprost tego zażąda,)

Na mocy przepisu art. 36b ust. 1 Ustawy Pzp zamawiający żąda wskazania przez 
wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy 
podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców._________________________

52 Podwykonawstwo: Odpowiedź:

53 Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim 
podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia?

j~  Tak r  Nie

Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać 
wykaz proponowanych podwykonawców:
[.........1

Zgodnie z art. 25a ust. 5 Ustawy Pzp zamawiający wymaga złożenia przez 
wykonawcę osobnego formularza JEDZ dla każdego ze wskazanych podwykonawców, 
wypełnionego przez podwykonawcę w zakresie podstaw wykluczenia (część III) i przez 
niego podpisanego.

54 Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji oprócz 
informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić - dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii 
[podwykonawców), których to dotyczy - informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III.

10 Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości część IV, sekcja C, pkt3
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Część III: Podstawy wykluczenia
A: PODSTAWY ZWIĄZANE Z WYROKAMI SKAZUJĄCYMI ZA PRZESTĘPSTWO

55 W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia: 
1. udział w organizacj i przestępczej (11);
2. korupcja (12);
3. nadużycie finansowe (13);
4. przestępstwa terrorystyczne tub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną (14);
5. pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu (15);
6. praca dzieci i inne formy handlu ludźmi (16).

56

57

58

59

Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo 
na podstawie przepisów krajowych stanowiących wdrożenie 
podstaw określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy:

Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiejkolwiek osoby 
będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub 
nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie 
wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia 
decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z 
jednego z wyżej wymienionych powodów, orzeczeniem sprzed 
najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony 
bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje?

Odpowiedź:

r Tak r Nie

Jeżeli odnośna dokumentacja 
jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 
(adres internetowy, wydający 
urząd lub organ, dokładne dane 
referencyjne dokumentacji):

[.......][....... ][.......K....... ] (17)

Przepis art. 57 ust. 1 dyrektywy został przeniesiony na grunt prawa krajowego w art. 24 ust. 1 pkt 
13 i 14 Ustawy Pzp.

W myśl tych przepisów Ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
wyklucza się wykonawców będących osobami fizycznymi, których prawomocnie skazano albo 
wykonawców nie będących osobami fizycznymi, których działającego członka organu 
zarządzającego lub nadzorczego, obecnego wspólnika spółki w spółce jawnej, partnerskiej, 
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za:
(a) 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137, z późn. zm.),
lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176, 
1170 i 1171 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1051),

(b) przestępstwo o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 
czerwca 1997 r. -  Kodeks karny,

(c) przestępstwo skarbowe.
Oprócz powyższych przestępstw, Ustawy Pzp przewiduje wykluczenie wykonawcy za: 
d) przestępstwo, 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 (Dz. U. poz. 769).

Przepis ten stanowi implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/52/WE z 
dnia 18 czerwca 2009 r. przewidującej minimalne normy w odniesieniu do kar i środków 
stosowanych wobec pracodawców zatrudniających nielegalnie przebywających obywateli krajów 
trzecich.
UWAGA: treść wyżej przytoczonych ( w punktach a. b i d) przepisów zawarta jest

w załączniku na końcu niniejszej instrukcji

11 Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841 AA/SiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz. U. L 300 z 11.11.2008, s. 42)

12 Zgodnie z definicją zawartą w art 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. C 195 z 25.6.1997, s 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej 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) Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej 
(podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy

13 W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz. U. C 316z27.11.1995,s. 48)

14 Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz. U. L 164 z 22.6.2002, s. 3) Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, 
pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej

15 Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60AA/E 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)

16 Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy 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, zastępującej decyzję ramową 
Rady 2002/629/WSiSW (Dz. U. L101 z15.4.2011, s. 1)

17 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne
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60

61
62
63
64
65
66
67
68 
69

Jeżeli tak, proszę podać (18):
a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1-6 on 

dotyczy, oraz podać powód(-ody) skazania;

b) wskazać, kto został skazany [ ];
c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio ustalone w 

wyroku:

a) data: [ .........},
punkt(-y): [ .........],
powód(-ody): [ .........]

b) [.........]
c) długość okresu wykluczenia 

[ .........]
oraz punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy.
[ .........]

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres 
internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[.................K............. ][................. ](19)

W przypadku prawomocnego skazania za jedno z wymienionych przestępstw należy 
wskazać datę wyroku, przyporządkowując przestępstwu jeden z punktów od 1 do 6 
odpowiadających przestępstwom wymienionym w art. 57 ust. 1 dyrektywy. Tytułem 
przykładu:
- w przypadku skazania za przestępstwo, o którym mowa w art. 165a Kodeksu 

karnego, należy wskazać pkt (5);
- w przypadku skazania za przestępstwo, o którym mowa w art. 189a Kodeksu - 

karnego, należy wskazać pkt (6);
- w przypadku skazania za przestępstwo, o którym mowa w art. 228-230a Kodeksu 

karnego, należy wskazać pkt (2);
- w przypadku skazania za przestępstwo, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 

należy wskazać pkt (1);
- w przypadku skazania za przestępstwo, o którym mowa w art. 46 lub 48 ustawy z 

dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r., poz. 176), należy wskazać pkt 
(2).
Jeśli wyrok skazujący określa okres wykluczenia z udziału w postępowaniach o 

udzielenie zamówienia publiczne, tę informację również należy wskazać w tej sekcji 
formularza.

70 W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki w 
celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej 
podstawy wykluczenia („samooczyszczenie")?20

r Tak r  Nie
Zgodnie z art. 24 ust. 8 Ustawy Pzp wykonawca, który podlega wykluczeniu na 

podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz pkt 16-21 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 lub 
przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie 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. Przepisu 
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.

Na mocy art. 24 ust. 9 Ustawy Pzp wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli 
zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna 
za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ust. 8.

71

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki (21): [.........]

18 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne
19 W  systemie e-KRK z konta użytkownika można złożyć „Wniosek o udzielenie informacji o osobie’’ oraz „Wniosek o wystąpienie z zapytaniem o informację z rejestru karnego państwa obcego” (Wnioski) dotyczące użytkownika, który jest 

właścicielem konta, z którego Wniosek będzie wysłany. Z konta instytucjonalnego można złożyć: a) „Wniosek o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym”, b) „Wniosek o wystąpienie z zapytaniem o informację z rejestru karnego państwa 
obcego”, c) „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie", d) „Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym” dotyczące użytkownika, dla którego założono konto, z którego wnioski będą wysyłane. Nie ma możliwości udostępnienia 
danych osobom trzecim, w tym zamawiającym

20 Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE

21 Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków

7



B: PODSTAWY ZWIĄZANE Z PŁATNOŚCIĄ PODATKÓW LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE

72 Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne: Odpowiedź:

73 Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich obowiązków 
dotyczących płatności podatków lub składek na ubezpieczenie 
społeczne, zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w 
państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu 
zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby?

Tak P  Nie wypełnienie obowiązkowe 
należy zaznaczyć „Tak” albo „Nie”

74
Jeżeli nie, proszę wskazać:

Podatki Składki na ubezpieczenia 
społeczne

Jeżeli zaległości podatkowe lub zaległości w opłacaniu składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne zostały stwierdzone 
prawomocnym wyrokiem sądu lub ostateczną decyzją 
administracyjną, wykonawca podlega, na mocy art. 24 ust. 1 pkt 15 
Ustawy Pzp, wykluczeniu, chyba że wykonawca dokonał płatności 
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne 
lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub też zawarł 
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

Jest to przesłanka obligatoryjna wykluczenia wykonawczy z 
postępowania

Jeśli wyrok lub decyzja określają okres wykluczenia z udziału w 
postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, tę 
informację również należy wskazać w tej sekcji formularza.

Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na tej 
podstawie, poinformował o tym w ogłoszeniu o zamówieniu i w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a więc wykonawca 
wypełnia formularz w tym zakresie.

75 a) państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy; a) [ .........]

b) [ .........]

c1) r  Tak P  Nie

— P  Tak P  Nie

-  [.........]

-  [ .........]

o2) [.........]

d) p  Tak P  Nie

Jeżeli tak, proszę podać 
szczegółowe informacje na ten 
temat:

[ .........]

a) [ .........]

b) [ .........]

c1) P Tak P  Nie

-  P  Tak P  Nie

-  [ .........I

-  [.........]

c2) [ .........]

d) p  Tak P  Nie

Jeżeli tak, proszę podać 
szczegółowe informacje na ten 
temat:

[ .........]

76

77

b) jakiej kwoty to dotyczy?

c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie obowiązków:

78 1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej:

79 — Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca?

80

81

— Proszę podać datę wyroku lub decyzji.

— W przypadku wyroku, o ile została w nim bezpośrednio
określona, długość okresu wykluczenia:

82

83

2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki:

d) Czy wykonawca spełnił swoje obowiązki, dokonując płatności 
należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, 
lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych 
należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe 
odsetki lub grzywny?

84 Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności podatków lub 
składek na ubezpieczenie społeczne jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać:

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane 
referencyjne dokumentacji): (22)

[ ................ II............. ][ .................]

W Polsce ani administracja podatkowa, ani Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych nie umożliwiają podmiotom trzecim, w tym 
zamawiającym, uzyskania zaświadczeń lub odpowiednich 
informacji bezpośrednio za pomocą bezpłatnej bazy danych.

22 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne
8



C: PODSTAWY ZWIĄZANE Z NIEWYPŁACALNOŚCIĄ, KONFLIKTEM INTERESÓW LUB WYKROCZENIAMI ZAWODOWYMI (23)

85 Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie 
w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie 
„poważnego wykroczenia zawodowego" może obejmować kilka różnych postaci zachowania stanowiącego wykroczenie._________________

86

89

90

91

92

Informacje dotyczące ewentualnej niewypłacalności, konfliktu 
interesów lub wykroczeń zawodowych

Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących sytuacji: 
a) zbankrutował; lub

prowadzone jest wobec niego postępowanie upadłościowe 
lub likwidacyjne; lub 

zawarł układ z wierzycielami; lub 
znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z 
podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach 
ustawowych i wykonawczych ; lub 

jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub 
jego działalność gospodarcza jest zawieszona?

e)
f)
Jeżeli tak:

— Proszę podać szczegółowe informacje:

— Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji
umożliwiają realizację zamówienia, z uwzględnieniem 
mających zastosowanie przepisów krajowych i środków 
dotyczących kontynuowania działalności gospodarczej (28)?

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać:

Odpowiedź:

j“  Tak j“  Nie

-  [• 

-  [••

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji):

Na mocy art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy Pzp zamawiający może wykluczyć z 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 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 z dnia 
15 maja 2015 r. -Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1574, 1579, 1948 i 
2260) 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 z dnia 28 lutego 
2003 r. -Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. 
poz. 791).

Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na tej podstawie, i zgodnie z art.
24 ust. 6 Ustawy Pzp poinformował o tym potencjalnych wykonawców w ogłoszeniu o 
zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a więc wykonawca 
wypełnia formularz w tym zakresie.

23 Zob art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/UE
24 O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE
25 Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia.
26 Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)-f) stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości 

odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie.
9



[ .................][............. ][................. ]

93 Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia 
zawodowego (27)? r  Tak [~  Nie 

[ .........]

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki 
w celu samooczyszczenia?

r  Tak r  Nie

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 

[.........]

Na mocy art. 24 ust. 5 pkt 2 Ustawy Pzp zamawiający może wykluczyć z 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, 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.
Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na tej podstawie, i zgodnie z art. 24 
ust. 6 Ustawy Pzp poinformował o tym potencjalnych wykonawców w ogłoszeniu o 
zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a więc wykonawca 
wypełnia formularz w tym zakresie.

Zgodnie z art. 24 ust. 8 Ustawy Pzp wykonawca, który podlega wykluczeniu na 
podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz pkt 16-21 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 lub 
przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie 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. Przepisu 
zdania pierwszego 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.

Na mocy art. 24 ust. 9 Ustawy Pzp wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli 
zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna 
za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ust. 8.

94

95

96

Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:

97

98 Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia 
mające na celu zakłócenie konkurencji? P  Tak P  Nie 

[.........]

Mocą art. 24 ust. 1 pkt 20 Ustawy Pzp zamawiający ma obowiązek wykluczenia z 
udziału w postępowaniu wykonawcy, 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.

99
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:

100 Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki 
w celu samooczyszczenia?

P  Tak p  Nie

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 

[ .........]

Zgodnie z art. 24 ust. 8 Ustawy Pzp wykonawca, który podlega wykluczeniu na 
podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz pkt 16-21 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 lub 
przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie 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. Przepisu 
zdania pierwszego 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.
Na mocy art. 24 ust. 9 Ustawy Pzp wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli 
zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna 
za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ust. 8.

101

102

27 W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.
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103 Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów 
spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia?

r  Tak P  Nie 

[ .........]

Na mocy art. 24 ust. 5 pkt 3 Ustawy Pzp zamawiający może wykluczyć z 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, jeżeli wykonawca lub 
osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania wykonawcy 
pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 z:
a) zamawiającym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
c) członkami komisji przetargowej,
d) 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.
Wykaz osób, o których mowa w pkt b, c i d zawarty jest w załączniku nr 7 do SIWZ

104 Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:

105 Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą 
doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub podmiotowi 
zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób zaangażowany(-e) w 
przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia?

P  Tak r  Nie 

[ .........]

Mocą art. 24 ust. 1 pkt 19 Ustawy Pzp zamawiający ma obowiązek wykluczenia z 
udziału w postępowaniu wykonawcy, 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.

106 Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten tem at:28

107 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 nałożone 
zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w 
związku z tą wcześniejszą umową?

T  Tak 

P  Nie

[ .........1

Na mocy art. 24 ust. 5 pkt 4 Ustawy Pzp zamawiający może wykluczyć z 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, 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.
Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na tej podstawie, i zgodnie z art. 24 
ust. 6 Ustawy Pzp poinformował o tym potencjalnych wykonawców w ogłoszeniu o 
zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a więc wykonawca 
wypełnia formularz w tym zakresie.

108

Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:

109

110

Jeżeli tak, czy wykonawca 
przedsięwziął środki w celu 
samooczyszczenia?

P  Tak P  Nie

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 

[ .........]

Zgodnie z art. 24 ust. 8 Ustawy Pzp wykonawca, który podlega wykluczeniu na 
podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz pkt 16-21 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 lub 
przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie 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. Przepisu 
zdania pierwszego 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.
Na mocy art. 24 ust. 9 Ustawy Pzp wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli 
zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna 
za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ust. 8.

111 Czy wykonawca może potwierdzić, że: 
a) nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd przy 

dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku 
podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów

P  Tak P  Nie
Na mocy art. 24 ust. 1 pkt 16-18 Ustawy Pzp zamawiający ma obowiązek wykluczyć 

z udziału w postępowaniu wykonawcę, który:
- w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 

zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu,

28 Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.
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kwalifikacji;
b) nie zataił tych informacji;
c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty 

potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą lub 
podmiot zamawiający; oraz

d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć na 
proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub 
podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą 
dać mu nienależną 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?

spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne 
kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w 
stanie przedstawić wymaganych dokumentów,

- 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,

- bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub 
pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia.

D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ LUB PODMIOTU 
ZAMAWIAJĄCEGO

112 Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym Odpowiedź:

113 Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze 
wyłącznie krajowym określone w stosownym ogłoszeniu lub w 
dokumentach zamówienia?

\~~ Tak J Nie

(adres internetowy, wydający urząd lub 
organ, dokładne dane referencyjne 
dokumentacji):

[ .................K............. ][................. ] (29)

Na mocy art. 24 ust. 1 pkt 21-23 Ustawy Pzp zamawiający ma obowiązek wykluczyć 
z udziału w postępowaniu:
- 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1541 oraz z 2017 r. poz. 724 i 933),

- wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz 
ubiegania się o zamówienia publiczne,

- wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 
229, 1089 i 1132), 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.
Przepisy ustawy nie przewidują m ożliwości samooczyszczenia w  tych 

przypadkach.

114 Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym ogłoszeniu lub w 
dokumentach zamówienia jest dostępna w formie elektronicznej, 
proszę wskazać:

115 W pi^ypa31m~gdymaa_zastosowamektój3kalwiek-ZTJGaśtav\r 
wykluczenia o charakleiz©:wytąc2me4aajQwym1czy *

116
wykonawea^prZećJślęwziął środki w celu samooczyszćżerrta?— ____ 

Jeżeli tak, proszę opisać jHzgSsięwzięte^środki: [ i

29 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne
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Część IV: Kryteria kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja a lub sekcje A-D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, że:

A: OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI

118 Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji Odpowiedź

119
Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: P  Tak f  Nie

Polski ustawodawca nie skorzystał z możliwości zwolnienia wykonawców z 
obowiązku przedłożenia szczegółowych informacji dotyczących warunków udziału w 
postępowaniu i zastąpienia ich ogólnym oświadczeniem o ich spełnianiu. 
Wypełnienie obowiązkowe, tj. należy zaznaczyć „Tak” albo „Nie".

117 Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wskazały w stosownym 
ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji a w 

 części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV;___________________________________________________________

A: KOMPETENCJE

120 Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot 
zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o 
których mowa w ogłoszeniu.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2 Ustawy Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać 
się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one 
określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w zaproszeniu do 
potwierdzenia zainteresowania.

Wykonawcy mają obowiązek wypełniania części tej sekcji formularza, ponieważ 
zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu._________________________

121 Kompetencje Odpowiedź Na mocy art. 22b ust. 1 Ustawy Pzp w odniesieniu do warunków udziału w 
postępowaniu dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej zamawiający może wymagać, aby wykonawcy byli wpisani do jednego z 
rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii 
Europejskiej, w którym posiadają siedzibę, określonych w załączniku XI do dyrektywy 
2014/24/UE lub w załączniku VII do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania 
niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub 
podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniającej 
dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 216 z 20.08.2009, str. 76), lub 
aby spełniali wszelkie inne wymogi określone w tych załącznikach.

W przywołanych załącznikach do dyrektyw wskazuje się w odniesieniu do podmiotów 
zarejestrowanych w Polsce na KRS.

W odniesieniu do takich podmiotów istnieje możliwość uzyskania odpowiednich 
informacji bezpośrednio za pomocą bezpłatnych baz danych dostępnych pod 
adresem, odpowiednio, httos://ems.ms.qov.pl/krs/wvszukiwanieDodmiotu oraz 
https://Drod.ceidq.qov.pl/ceidq/ceidq.public.ui/search.asDx, choć bazv te wprost nie

122

123

1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub 
handlowym prowadzonym w państwie członkowskim 
siedziby wykonawcy (30):

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać:

[ .........]

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane 
referencyjne dokumentacji):

[ .........][......... ][......... ][......... ]

określają uprawnień (licencji, zezwoleń, czy koncesji) do prowadzenia określonego 
rodzaju działalności.

124 2) W odniesieniu do zamówień publicznych na usługi:

I Tak r  Nie

Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub 
status członkowski chodzi, i wskazać, czy

W myśl art. 22b ust. 2 Ustawy Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia na 
usługi, w zakresie, w jakim wykonawcy muszą posiadać określone zezwolenia lub 
muszą być członkami określonej organizacji, aby móc świadczyć w swoim kraju 
pochodzenia określone usługi, zamawiający może wymagać od nich udowodnienia, że 
posiadają oni takie zezwolenie lub status członkowski.

Zamawiający wymaga posiadania aktualnego zezwolenia na prowadzenie

125 Czy konieczne jest posiadanie określonego zezwolenia lub 
bycie członkiem określonej organizacji, aby mieć możliwość 
świadczenia usługi, o której mowa, w państwie siedziby 
wykonawcy?

30 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
13
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wykonawca je posiada:

126 Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, 
proszę wskazać:

r  Tak r  Nie

(adres internetowy, wydający urząd lub 
organ, dokładne dane referencyjne 
dokumentacji):
[....... ][........H........1

działalności cateringowej wydanego w drodze decyzji, przez właściwy organ 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Świadczenie usług będących przedmiotem zamówienia wymaga zezwoleń, o 
których mowa powyżej, więc wykonawca wypełnia niniejszą podsekcję.
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B: SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA

127 Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca tub podmiot zamawiający wymagają danych 
kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu._________________________

(adres internefow; 
refeisncyjne-deka

J egćnśf ed n Lrgczn y obrót w przedmiotowynijcUjszarZeTw 
ciągu określoneHit^by^Lyyymaganeiwstosownym  
ogłoszeniujjib^okafńeńt^hzarnówiemajestnastępujący

(adres intemetoi 
jefemncyjne-dot

1 Sytuacja ekonomiczna i finansowa Odpowiedź:

Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu 
odpowiadających tej podsekcji, więc wykonawca nie wypełnia 
niniejszej podsekcji.

Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu 
odpowiadających tej podsekcji, więc wykonawca nie wypełnia 
niniejszej podsekcji.Jeżeli odTrośna-doJsumentacja jest dostępna w forriii 

elektronicznej, proszę~wskazaó^> < ; - '

3) ^p rzypadku gdy informacje dotyczące obrotu (ogójriegertab 
specyficzne§o)sdą_sądostępne za całyj/yyroaganyokres, 
proszę podać datę założenła^grzedstębiorstwa wykonawcy lub 
rozpoczęcia działalnośoH^ilezwykoftawcę:

Jegol^jgolny ) roczny obrot w ciągu określonej liczb 
obrotowych-wymąganej w stosownymogłoszenHlTub 
dokumentach zanTÓwienraięst^astępujący:

1 b) Jegó~srednH:ocz£iy_gbrotw ciągujjkreślonej-ł+ezbylaf 
wy m a g a n e jw jtgsow nym ::dgtOfźewuJ^ 

__^-zafflówiema]eśTnastępujący (31):______  -

JeżetT^rdnośJiajaokumentacja jest dostępna 
elektronicznej, proszefwskazaścrr”

tegoroczny („specyficzny ) obrot w obszarze działaLnoser' 
gospoHaTczej-ofejętym zamówieniemjjaJi^eśtófTyrn w 
stosownym ogłoszenTulob;^^ zamówienia w ciągu
wymaganej liczj^ydattebrótowych^jeśtimstępujący:

31 Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia
32 Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia
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144

145

6) W odniesieniu do innych ewentualnych wymogów 
ekonomicznych lub finansowych, które mogły zostać 
określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia, wykonawca oświadcza, że 

Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła zostać określona w 
stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, jest 
dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:

[........1

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane 
referencyjne dokumentacji):

 ][ K ]

Patrz pkt. 7.2. SIWZ

Dla udokumentowania spełnienia warunku w zakresie zdolności 
ekonomicznej i finansowej należy przedłożyć informację banku lub 
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których 
wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość 
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową 
wykonawcy, wystawioną w okresie nie wcześniejszym niż 1 
miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca 
wykaże, że posiada zdolność kredytową lub dysponuje środkami 
finansowymi w wysokości, co najmniej: 400 000,00 zł (słownie: 
czterysta tysięcy złotych),

33 Np stosunek aktywów do zobowiązań
34 Np stosunek aktywów do zobowiązań
35 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne
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C: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA

146 Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający 
wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu

147 Zdolność techniczna i zawodowa Odpowiedź:

TaYTIedyrTTeiArodfHesieaLLi dozamówiei istał wskazany w, 
TTaćiTzamówIerrn

W~okfesjęjxlniesienia (36) wykonawca wykonał___—- 
następująceTobotyLbudowlanelokreślónegorodzaju

Roboty budowlane:

(adres intemefoi 
danejeferefteyn lókurńentacji)

Nie dotyczy

Wykonawca nie wypełnia niniejszej 
podsekcji.

Jeżeli odrrośfta-cl£ki£nentacja dotycząca zadowalającego 
wykonania i rezu lta tilw rottm esje fli^ robót
b u d owi a n y chjestxlostępTTaTiirfórmie^Tektromcznej^proszę 
wskazać: "—

Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na 
dostawy i zamówień publicznych na usługi: W okresie 
odniesienia (37) wykonawca zrealizował następujące główne 
dostawy określonego rodzaju lub wyświadczył 
następujące główne usługi określonego rodzaju: Przy 
sporządzaniu wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, 
zarówno publicznych, jak i prywatnych (38):

Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia):

[  ]

Opis Kwoty Daty Odbiorcy

Zgodnie z pkt 7.1,4). SIWZ o udzielenie zamówienia 
mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 
warunki udziału dotyczące zdolności technicznej lub 
zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, 
że:
należycie wykonali lub wykonują w ostatnich trzech 
latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy -  w tym 
okresie, co najmniej trzy usługi cateringu na kwotę, co 
najmniej 150 000,00 zł brutto każda (słownie: sto 
pięćdziesiąt tysięcy złotych)

Przez usługę cateringu Zamawiający rozumie usługę 
cateringu zrealizowaną jednorazowo lub sukcesywnie 
w ramach jednej umowy lub realizowaną obecnie z 
tym, że wartości wymienione powyżej odnoszą się do 
części już zrealizowanej.

Zamawiający nie uzna za spełnienie warunku 
posiadania doświadczenia w zakresie obsługi takich 
podmiotów jak: szpitale, szkoły, przedszkola, żłobki, 
bufety i inne, gdzie posiłki są organizowane, jako 
wyżywienie całodzienne, stałe, ciągłe i powtarzające 
się.
Zgodnie z dyrektywą zamawiający maga 
wymaga, aby okres ten wynosił do trzech lat.

36 Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad pięciu lat
37 Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad trzech lat.

38 Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług.



kształceniem i kwalifikaci lowymi

aąm usługodawca lub wykonawca: 
lim^w^zależności od wymogów określonych w sto^i 
ogłoszenitHub dokumentach zamówienia):

Zamawiający nie określił warunków udziału w 
postępowaniu odpowiadających tej podsekcji, więc 
wykonawca nie wypełnia niniejszej podsekcji.

Zamawiający nie określił warunków udziału w 
postępowaniu odpowiadających tej podsekcji, więc 
wykonawca nie wypełnia niniejszej podsekcji.

Zamawiający nie określił warunków udziału w 
postępowaniu odpowiadających tej podsekcji, więc 
wykonawca nie wypełnia niniejszej podsekcji. 

Zamawiający nie określił warunków udziału w 
postępowaniu odpowiadających tej podsekcji, więc 
wykonawca nie wypełnia niniejszej podsekcji.

2) Może^tć^rzystać-zjJstugnastępującyęli^iraGewrnKOw
te c h n ic z n y c h J u b ^ łu z IR e c tff ite in y ć E i^ ^ w  szczególności 

)wiedzialnych za kontrolę jakości:

zamówień publicznych na roboty-buctoWTane 
wykonawca b ę d B iT m ó g t-s ię ^ w ^  
pracownikóyyJ^Głm rcZriycFHubsłuztrteełm i^ o 

tanie robót:

Zamawiający nie określił warunków udziału w 
postępowaniu odpowiadających tej podsekcji, więc 
wykonawca nie wypełnia niniejszej podsekcji.

5) \AT6dntesieamclo produktów lub us ługozŁ
charakterze, ktoFeTnają-zoatać-dostarćźone, lub - 
wyjątkowojjflcodm esieniu do^Fódokłów JubjJsług o 

?golnym przeznaczeniu:_________

uzy-wykonawca zezwoli na przeprow adzeniekpotrołrt™ ) 
swoich zdo lnoścł-p todukcyjnych jub^dó lności 
technicznych, a w ją jieą^obiec iH ościtakże dostępnych mu 
środków jia tłkO w ych i badawczychTjałCrówrueżśrodków 
korrtróii jakości?_________________________  —

Zamawiający nie określił warunków udziału w 
postępowaniu odpowiadających tej podsekcji, więc 
wykonawca nie wypełnia niniejszej podsekcji.

Zamawiający nie określił warunków udziału w 
postępowaniu odpowiadających tej podsekcji, więc 
wykonawca nie wypełnia niniejszej podsekcji.

4) Poóc2as-feałizacj|zamówienia będzie móc
następujące system^zirządzaniaTancuchem dostaw i 
śledzema-łańcOĆfiadostaw:

Korzysta-z-naslępujących urządzeń technicznyefrrjraz 
środków w  celuM geW nie»ła^akosc[ra jego zaplecze 
naukowo-badaWćzelest następujące:

legitymuje się:

7) PodczasreałłzacjLgamóy^enia wykonaj 
stosować nastęgujące-smdkffaSądźania 

<owego:

39 . , .
W  przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić 

odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

40 Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub - w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę - w jej imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę.
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średnieroS nenie:

tłjiastę p uj ącym inarg9) Bę3zie~dyspenow£ 
wyposażeniem z; ii technicznymi na

realizacji zamówienia:

Zamawiający nie określił warunków udziału w 
postępowaniu odpowiadających tej podsekcji, więc 
wykonawca nie wypełnia niniejszej podsekcji._____
Jeżeli dotyczy wykonawca wskazuje część procentową 
zamówienia, którą zamierza zlecić podwykonawcom.

kość średniego rocznego zatrudnienia u wykoi 
oraz liczebfKiśćkaclry kierowniczej w ostatnjch-trfech latach są
następujące

10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić podwykonawcom [ ]t
(41) następującą część (procentową) zamówienia:

Zamawiający nie określił warunków udziału w 
postępowaniu odpowiadających tej podsekcji, więc 
wykonawca nie wypełnia niniejszej podsekcji.

11) W odnies?ernu~go^amówień-mtłłłiczrrgclTTTa~Bóśtawv:

^opłsy-totrfótógrafie 
którym nie musi

iczywymagane próbl

idectwa

(adres intemel
łokumentacji):

■ lp ż p n 7 n g ~ 7 r m R 7 ^ w y ja ś n iń  H la r .z e q a -4 -w s i 

____ścoxJW-dewodowe7ńógą^^aćprzedśfaw

Jeżeliodnosria~dót03mefrta€ja-iest dosteong-w- 
eieidmnicznejrprosZęwś^^

ic, jakie inne

(adres interneloi
fókumentacji):

Zamawiający nie określił warunków udziału w 
postępowaniu odpowiadających tej podsekcji, więc 
wykonawca nie wypełnia niniejszej podsekcji.

Zamawiający nie określił warunków udziału w 
postępowaniu odpowiadających tej podsekcji, więc 
wykonawca nie wypełnia niniejszej podsekcji.

Wykonl
produktów, które i

?ycswiadectwo autentyczności.

WyRorrawca-eświadcza ponadto, żej/yj 
przypadkachprzes 

?ńóscL
Jeżelilidrrośnaulokumentacja jest dostępna w for 
elektronicznej, proszę~wst<

12) W odnie iiem ll^rzam a^^ na dostawy:

'7^zy~wyj<onawca może przedstawić wymagane zaśysuaełcżenia 
sporządzonS-pfzeżjjrzędowe instytutyjub-ag^nćje kontroli 
jakości o uznanychRornp^ęo^ctTTpotwierdzające zgodność 
produktów poprzezjwyrazńe odnieSiewe^ospecyfikacji 
technicznyełTlubnorm, które zostały okreśione~w-stosownym 

-otjłoszeniu lub dokumentach zamówienia?

41 Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz polega na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument 
zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II 
sekcja C).
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D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI I NORMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

174 Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają 
systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których 
mowa w ogłoszeniu.____________________________________________________________________________________________________

Zamawiający nie wymaga systemów zapewniania jakości lub norm 
zarządzania środowiskowego, więc wykonawca nie wypełnia 
niniejszej podsekcji..

OdpowiedźSystemy zapew 
środowiskeweo
CzyWykenavvca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia 
sporządzone przezTrie^alężne jednostjsir-Peświa3czające 
spełnienie przez wykonawcę^rnaganychnorm  zapewniania 
jakości, wjyni^w-zakreśie dostępności dliTdSób— 
niepełnosprawnych? _

JeżeiTTiierproszę^MyjaśmćdaczegoJojgeślićr^ałeeiTTfT^ 
dowodowe dotyczące_system5=2apewmaniaiakości mogą zostać 
orzedstawiorTe! ~~----- ----------

Jeżeli odnośna 
elękimnicznejr
Czy wyKOTrawcaijgdzie w stanie przedstawićzaśywadezerna 
sporządzone przezr^ezateżne-jedno^kłrpOswiadczające 
spełnienie p rzez jyy l)^naw eęw ^ogów 'okreś^^ 
jybJłO łrrrźaSądzania środowiskowego? ~~~ ——

JeżełTnlerproszę-wyjaśni^dlaczego, ioj^^iićrjakte^rnne^Tódki 
dowodowe dotyczące^ystemówTiibnorm jząrządzania 
śi^KtowłskoWegóTńogą zostać przedstawione: " ~----------

Jeżeliodnosna'dOktimenta€ja-^
elektronicznejr-proszęlAŹśRizaO-------------------------------— -----------
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Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów

182 Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający określił 
obiektywne ) niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatowi którzy zostań 
zaproszeni do złożenia ofert tub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów) zaświadczę 
tub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub 
dokumentach zamówienia* o których mowa w ogłoszeniu. Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej 
negocjacjami, dialogu konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego;

y
ą
ń
V

z

Wykonawca oświadcza, że:

X OgramCzjmieJięzby kandydatów ----- " Odpowiedź~---____^ ^

Nie dotyczy, ponieważ Zamawiający nie ogranicza liczby 
kandydatów

W naitępujący^posób_spełnia obiektywiieJjiiedysłuTmniaćyji^ 
kryteria lub zasadyJdórelm ^ą^byFStośSiinew celu ograniczenia 
liczby_kaodydatÓwi ~~-----

\185/ W przypadku-^dyjwymagane są określone zaświadczemartUb 
inne rodzaje dowodówTffiiwfWfyJoki^^ wskazać 
dla każdego z njclT^j^y-wykońawca^postada-Aaoa^ 
jfojsumeety: '  "—~~__

r  nie—p-2..____ __________ —■—

\18̂ JeżeNTilektófe-zdychzaświadczeń lub rodzaj'ów_dowodów'w 
formie dokumentówsą^dóstęgftej/y-gostaci^lektronicznej (43), 
proszę wskazaćjila-każdegoTniclr - —

(adreslrTtemetowyowydający urząd lub organJgJdadne^taTie' 
referencyjne dokumentacjT)r~~>

42 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne

43 Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedz

44 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne
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Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach ll-V są dokładne i 
prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w 
błąd.
Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić 
zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów 
potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie 
członkowskim (4S), lub

b) najpóźniej od dnia 18 października 2018 r. (46), instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada 
odpowiednią dokumentację.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby
[.................................................................................................................................................................................... ]

[wskazać instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A]

uzyskał(-a)f-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w
[.................................................................................................................................................................................... ]

[wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy]

niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby
[ .................................................................................................................................................................................... ]

[określić postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, numer referencyjny)]

Część VI: Oświadczenia końcowe

[........]

Data, miejscowość oraz-jeżeli jes t to wymagane lub konieczne - podpis(-y):

Należy wpisać nawę zamawiającego, tj. Urząd Statystyczny w Krakowie

Należy wskazać numer części i numer sekcji JEDZ, w którym wskazano dokumenty 
potwierdzające udostępnione zamawiającemu do samodzielnego i bezpłatnego pobrania. 
Należy wskazać wszystkie miejsca takiego udostępnienia w JEDZ lub wskazać cały 
dokument oświadczenia.
Należy określić postępowanie (dane są dostępne w Części I oświadczenia oraz w 
stosownym ogłoszeniu o zamówieniu) przez wpisanie:
- skróconego opisu (tytuł postępowania),
- adresu publikacyjnego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
- numeru referencyjnego postępowania.____________________________________
Należ podać datę i miejsce sporządzenia dokumentu oświadczenia oraz złożyć podpis/y 
pod dokumentem oświadczenia przez osobę/by upoważnione do reprezentowania 
wykonawcy w niniejszym postępowaniu._________________________________________

45 Pod warunkiem ze wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę 
czynność W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu
46 W  zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE
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Załącznik

Załącznik do Załącznika nr 4 do SIWZ 
sprawa numer: KRK-WAD.271.2.2018

do instrukcji wypełniania standardowego formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia

W art. 57 ust. 1 dyrektywy wymieniono następujące przestępstwa: (1) udział w organizacji przestępczej, (2) korupcja, (3) nadużycie finansow e, (4) przestępstw a terrorystyczne lub  
przestępstw a zw iązane z  działalnością terrorystyczną, (5) pran ie  p ien ięd zy  lub finansow anie terroryzm u, (6) praca dzieci i inne formy handlu ludźmi.
Przepis art. 57 ust. 1 dyrektywy został przeniesiony na grunt prawa krajowego w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 Ustawy Pzp.
W myśl tych przepisów projektu ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców będących osobami fizycznymi, których [prawomocnie skazano] 
albo wykonawców nie będących osobami fizycznymi, których działającego członka organu zarządzającego lub nadzorczego, obecnego wspólnika spółki w spółce jawnej, partnerskiej, 
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za:

(a) przestępstwo, o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a,
Art. 165a Kto gromadzi, przekazuje lub oferuje środki płatnicze, instrumenty finansowe, papiery wartościowe, wartości dewizowe, prawa majątkowe lub inne mienie ruchome lub

nieruchomości w zamiarze sfinansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym albo udostępnienia ich zorganizowanej grupie lub związkowi mającym na celu popełnienie
takiego przestępstwa lub osobie biorącej udział w takiej grupie lub związku, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

Art. 181. § 1. Kto powoduje zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Kto, wbrew przepisom obowiązującym na terenie objętym ochroną, niszczy albo uszkadza rośliny lub zwierzęta powodując istotną szkodę, podlega grzywnie, karze 

ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 3. Karze określonej w § 2 podlega także ten, kto niezależnie od miejsca czynu niszczy albo uszkadza rośliny lub zwierzęta pozostające pod ochroną gatunkową powodując 

istotną szkodę.
§ 4. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 5. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 2 lub 3 działa nieumyślnie, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Art. 182. § 1. Kto zanieczyszcza wodę, powietrze lub powierzchnię ziemi substancją albo promieniowaniem jonizującym w takiej ilości lub w takiej postaci, że może to zagrozić życiu lub 
zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych 
rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 3. Jeżeli czyn określony w § 1 został popełniony w związku z eksploatacją instalacji działającej w ramach zakładu, w zakresie korzystania ze środowiska, na które wymagane

jest pozwolenie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 4. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 3 działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Art. 183. § 1. Kto wbrew przepisom składuje, usuwa, przetwarza, dokonuje odzysku, unieszkodliwia albo transportuje odpady lub substancje w takich warunkach lub w taki sposób, że może 
to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym 
w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto wbrew przepisom przywozi z zagranicy substancje zagrażające środowisku.
§ 3. Karze określonej w § 1 podlega, kto wbrew obowiązkowi dopuszcza do popełnienia czynu określonego w § 1, 2 i 4.
§ 4. Karze określonej w § 1 podlega, kto wbrew przepisom przywozi odpady z zagranicy lub wywozi odpady za granicę.
§ 5. Kto bez wymaganego zgłoszenia lub zezwolenia, albo wbrew jego warunkom przywozi z zagranicy lub wywozi za granicę odpady niebezpieczne, podlega karze pozbawienia 

wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 6. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1-5 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Art. 184. § 1. Kto wyrabia, przetwarza, transportuje, przywozi z zagranicy, wywozi za granicę, gromadzi, składuje, przechowuje, posiada, wykorzystuje, posługuje się, usuwa, porzuca lub 
pozostawia bez właściwego zabezpieczenia materiał jądrowy albo inne źródło promieniowania jonizującego, w takich warunkach lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu 
lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych 
rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
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§ 2. Tej samej karze podlega, kto wbrew obowiązkowi dopuszcza do popełnienia czynu określonego w § 1.
§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Art. 185. § 1. Jeżeli następstwem czynu określonego w art. 182 § 1 lub 3, art. 183 § 1 lub 3 lub w art. 184 § 1 lub 2 jest zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych
rozmiarach lub istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 2. Jeżeli następstwem czynu określonego w art. 182 § 1 lub 3, art. 183 § 1 lub 3 lub w art. 184 § 1 lub 2 jest ciężki uszczerbek na zdrowiu człowieka, sprawca podlega karze 
pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w art. 182 § 1 lub 3, art. 183 § 1 lub 3 lub w art. 184 § 1 lub 2 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, 
sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

Art. 186. § 1. Kto wbrew obowiązkowi nie utrzymuje w należytym stanie lub nie używa urządzeń zabezpieczających wodę, powietrze lub powierzchnię ziemi przed zanieczyszczeniem lub
urządzeń zabezpieczających przed skażeniem promieniotwórczym lub promieniowaniem jonizującym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia 
wolności do lat 2.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto oddaje lub wbrew obowiązkowi dopuszcza do użytkowania obiekt budowlany lub zespół obiektów nie mających wymaganych prawem urządzeń 
określonych w § 1.

§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 działa nieumyślnie, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.
Art. 187. § 1. Kto niszczy, poważnie uszkadza lub istotnie zmniejsza wartość przyrodniczą prawnie chronionego terenu lub obiektu, powodując istotną szkodę, podlega grzywnie, karze 

ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Art. 188. Kto, na terenie objętym ochroną ze względów przyrodniczych lub krajobrazowych albo w otulinie takiego terenu, wbrew przepisom, wznosi nowy lub powiększa istniejący obiekt
budowlany albo prowadzi działalność gospodarczą zagrażającą środowisku, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do Iat2.

Art. 189a § 1. Kto dopuszcza się handlu ludźmi, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.
§ 2. Kto czyni przygotowania do popełnienia przestępstwa określonego w § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

art.218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. -  Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137, z późn. zm.)
Art. 218. § 1. (utracił moc)

§ 1a. Kto, wykonując czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, złośliwie lub uporczywie narusza prawa pracownika wynikające ze stosunku 
pracy lub ubezpieczenia społecznego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 2. Osoba określona w § 1a, odmawiająca ponownego przyjęcia do pracy, o której przywróceniu orzekł właściwy organ, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo 
pozbawienia wolności do roku.

§ 3. Osoba określona w § 1a, która będąc zobowiązana orzeczeniem sądu do wypłaty wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia ze stosunku pracy, obowiązku tego nie 
wykonuje, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

Art. 219. Kto narusza przepisy prawa o ubezpieczeniach społecznych, nie zgłaszając, nawet za zgodą zainteresowanego, wymaganych danych albo zgłaszając nieprawdziwe dane mające
wpływ na prawo do świadczeń albo ich wysokość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Art. 220. § 1. Kto, będąc odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę pracy, nie dopełnia wynikającego stąd obowiązku i przez to naraża pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo 
utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
§ 3. Nie podlega karze sprawca, który dobrowolnie uchylił grożące niebezpieczeństwo.

Art. 221. Kto wbrew obowiązkowi nie zawiadamia w terminie właściwego organu o wypadku przy pracy lub chorobie zawodowej albo nie sporządza lub nie przedstawia wymaganej
dokumentacji, podlega grzywnie do 180 stawek dziennych albo karze ograniczenia wolności.

® Art. 228. § 1. Kto, w związku z pełnieniem funkcji publicznej, przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 3. Kto, w związku z pełnieniem funkcji publicznej, przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę za zachowanie stanowiące naruszenie przepisów prawa, podlega

karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 4. Karze określonej w § 3 podlega także ten, kto, w związku z pełnieniem funkcji publicznej, uzależnia wykonanie czynności służbowej od otrzymania korzyści majątkowej lub 

osobistej albo jej obietnicy lub takiej korzyści żąda.
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§ 5. Kto, w związku z pełnieniem funkcji publicznej, przyjmuje korzyść majątkową znacznej wartości albo jej obietnicę, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.
§ 6. Karom określonym w § 1-5 podlega odpowiednio także ten, kto, w związku z pełnieniem funkcji publicznej w państwie obcym lub w organizacji międzynarodowej, przyjmuje 

korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę lub takiej korzyści żąda, albo uzależnia wykonanie czynności służbowej od jej otrzymania.
Art. 229. § 1. Kto udziela albo obiecuje udzielić korzyści majątkowej lub osobistej osobie pełniącej funkcję publiczną w związku z pełnieniem tej funkcji, podlega karze pozbawienia wolności od 6 

miesięcy do Iat8.
§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 działa, aby skłonić osobę pełniącą funkcję publiczną do naruszenia przepisów prawa lub udziela albo obiecuje udzielić takiej osobie 

korzyści majątkowej lub osobistej za naruszenie przepisów prawa,
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 4. Kto osobie pełniącej funkcję publiczną, w związku z pełnieniem tej funkcji, udziela albo obiecuje udzielić korzyści majątkowej znacznej wartości, podlega karze pozbawienia 

wolności od lat 2 do 12.
§ 5. Karom określonym w § 1-4 podlega odpowiednio także ten, kto udziela albo obiecuje udzielić korzyści majątkowej lub osobistej osobie pełniącej funkcję publiczną w państwie 

obcym lub w organizacji międzynarodowej, w związku z pełnieniem tej funkcji.
§ 6. Nie podlega karze sprawca przestępstwa określonego w § 1-5, jeżeli korzyść majątkowa lub osobista albo ich obietnica zostały przyjęte przez osobę pełniącą funkcję 

publiczną, a sprawca zawiadomił o tym fakcie organ powołany do ścigania przestępstw i ujawnił wszystkie istotne okoliczności przestępstwa, zanim organ ten o nim się 
dowiedział.

Art. 230. § 1. Kto, powołując się na wpływy w instytucji państwowej, samorządowej, organizacji międzynarodowej albo krajowej lub w zagranicznej jednostce organizacyjnej dysponującej
środkami publicznymi albo wywołując przekonanie innej osoby lub utwierdzając ją w przekonaniu o istnieniu takich wpływów, podejmuje się pośrednictwa w załatwieniu
sprawy w zamian za korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Art. 230a. § 1. Kto udziela albo obiecuje udzielić korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za pośrednictwo w załatwieniu sprawy w instytucji państwowej, samorządowej, organizacji

międzynarodowej albo krajowej lub w zagranicznej jednostce organizacyjnej dysponującej środkami publicznymi, polegające na bezprawnym wywarciu wpływu na decyzję, 
działanie lub zaniechanie osoby pełniącej funkcję publiczną, w związku z pełnieniem tej funkcji, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 3. Nie podlega karze sprawca przestępstwa określonego w § 1 albo w § 2, jeżeli korzyść majątkowa lub osobista albo ich obietnica zostały przyjęte, a sprawca zawiadomił o 

tym fakcie organ powołany do ścigania przestępstw i ujawnił wszystkie istotne okoliczności przestępstwa, zanim organ ten o nim się dowiedział.
Art. 250a § 1. Kto, będąc uprawniony do głosowania, przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo takiej korzyści żąda za głosowanie w określony sposób, podlega karze pozbawienia

wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto udziela korzyści majątkowej lub osobistej osobie uprawnionej do głosowania, aby skłonić ją do
głosowania w określony sposób lub za głosowanie w określony sposób.
§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 4. Jeżeli sprawca przestępstwa określonego w § 1 albo w § 3 w związku z § 1 zawiadomił organ powołany do ścigania o fakcie przestępstwa i okolicznościach jego popełnienia, 

zanim organ ten o nich się dowiedział, sąd stosuje nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet może odstąpić od jej wymierzenia.
Art. 258. § 1. Kto bierze udział w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, podlega karze pozbawienia wolności od 3

miesięcy do lat 5.
§ 2. Jeżeli grupa albo związek określone w § 1 mają charakter zbrojny albo mają na celu popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym, sprawca podlega karze 

pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 3. Kto grupę albo związek określone w § 1 w tym mające charakter zbrojny zakłada lub taką grupą albo związkiem kieruje, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 

10.

§ 4. Kto grupę albo związek mające na celu popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym zakłada lub taką grupą lub związkiem kieruje, podlega karze pozbawienia 
wolności na czas nie krótszy od lat 3.

Art. 270. § 1. Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo 
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto wypełnia blankiet, zaopatrzony cudzym podpisem, niezgodnie z wolą podpisanego i na jego szkodę albo takiego dokumentu używa.
§ 2a. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 3. Kto czyni przygotowania do przestępstwa określonego w § 1, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
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Art. 271. § 1. Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, podlega 
karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.
§ 3. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Art. 272. Kto wyłudza poświadczenie nieprawdy przez podstępne wprowadzenie w błąd funkcjonariusza publicznego lub innej osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu, podlega karze 
pozbawienia wolności do lat 3.

Art. 273. Kto używa dokumentu określonego w art. 271 lub 272, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Art. 274. Kto zbywa własny lub cudzy dokument stwierdzający tożsamość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Art. 275. § 1. Kto posługuje się dokumentem stwierdzającym tożsamość innej osoby albo jej prawa majątkowe lub dokument taki kradnie lub go przywłaszcza, podlega grzywnie, karze 

ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto bezprawnie przewozi, przenosi lub przesyła za granicę dokument stwierdzający tożsamość innej osoby albo jej prawa majątkowe.

Art. 276. Kto niszczy, uszkadza, czyni bezużytecznym, ukrywa lub usuwa dokument, którym nie ma prawa wyłącznie rozporządzać, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo 
pozbawienia wolności do Iat2.

Art. 277. Kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, usuwa, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fałszywie wystawia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia 
wolności do lat 2.

Art. 278. § 1. Kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto bez zgody osoby uprawnionej uzyskuje cudzy program komputerowy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.
§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
§ 4. Jeżeli kradzież popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.
§ 5. Przepisy § 1, 3 i 4 stosuje się odpowiednio do kradzieży energii lub karty uprawniającej do podjęcia pieniędzy z automatu bankowego.

Art. 279. § 1. Kto kradnie z włamaniem, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 2. Jeżeli kradzież z włamaniem popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Art. 280. § 1. Kto kradnie, używając przemocy wobec osoby lub grożąc natychmiastowym jej użyciem albo doprowadzając człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności, podlega 
karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

§ 2. Jeżeli sprawca rozboju posługuje się bronią palną, nożem lub innym podobnie niebezpiecznym przedmiotem lub środkiem obezwładniającym albo działa w inny sposób 
bezpośrednio zagrażający życiu lub wspólnie z inną osobą, która posługuje się taką bronią, przedmiotem, środkiem lub sposobem, podlega karze pozbawienia wolności na 
czas nie krótszy od lat 3.

Art. 281. Kto, w celu utrzymania się w posiadaniu zabranej rzeczy, bezpośrednio po dokonaniu kradzieży, używa przemocy wobec osoby lub grozi natychmiastowym jej użyciem albo 
doprowadza człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Art. 282. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, przemocą, groźbą zamachu na życie lub zdrowie albo gwałtownego zamachu na mienie, doprowadza inną osobę do rozporządzenia
mieniem własnym lub cudzym albo do zaprzestania działalności gospodarczej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Art. 283. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w art. 279 § 1, art. 280 § 1 lub w art. 281 lub 282, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
Art. 284. § 1. Kto przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą lub prawo majątkowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Kto przywłaszcza sobie powierzoną mu rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 3. W wypadku mniejszej wagi lub przywłaszczenia rzeczy znalezionej, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
§ 4. Jeżeli przywłaszczenie nastąpiło na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Art. 285. § 1. Kto, włączając się do urządzenia telekomunikacyjnego, uruchamia na cudzy rachunek impulsy telefoniczne, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Art. 286. § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo
wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto żąda korzyści majątkowej w zamian za zwrot bezprawnie zabranej rzeczy.
§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 4. Jeżeli czyn określony w § 1-3 popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Art. 287. § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub wyrządzenia innej osobie szkody, bez upoważnienia, wpływa na automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie
danych informatycznych lub zmienia, usuwa albo wprowadza nowy zapis danych informatycznych, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do Iat5.

§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
§ 3. Jeżeli oszustwo popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.
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Art. 288. § 1. Kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
§ 3. Karze określonej w § 1 podlega także ten, kto przerywa lub uszkadza kabel podmorski albo narusza przepisy obowiązujące przy zakładaniu lub naprawie takiego kabla.
§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Art. 289. § 1. Kto zabiera w celu krótkotrwałego użycia cudzy pojazd mechaniczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 pokonuje zabezpieczenie pojazdu przed jego użyciem przez osobę nieupoważnioną, pojazd stanowi mienie znacznej wartości albo

sprawca następnie porzuca pojazd w stanie uszkodzonym lub w takich okolicznościach, że zachodzi niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia pojazdu albo jego części lub 
zawartości, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 3. Jeżeli czyn określony w § 1 popełniono używając przemocy lub grożąc natychmiastowym jej użyciem albo doprowadzając człowieka do stanu nieprzytomności lub 
bezbronności, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 4. Jeżeli czyn określony w § 1-3 popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.
§ 5. Jeżeli czyn określony w § 1-3 popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Art. 290. § 1. Kto w celu przywłaszczenia dopuszcza się wyrębu drzewa w lesie, podlega odpowiedzialności jak za kradzież.
§ 2. W razie skazania za wyrąb drzewa albo za kradzież drzewa wyrąbanego lub powalonego, sąd orzeka na rzecz pokrzywdzonego nawiązkę w wysokości podwójnej wartości

drzewa.
Art. 291. § 1. Kto rzecz uzyskaną za pomocą czynu zabronionego nabywa lub pomaga do jej zbycia albo tę rzecz przyjmuje lub pomaga do jej ukrycia, podlega karze pozbawienia wolności 

od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Art. 292. § 1. Kto rzecz, o której na podstawie towarzyszących okoliczności powinien i może przypuszczać, że została uzyskana za pomocą czynu zabronionego, nabywa lub pomaga do jej
zbycia albo tę rzecz przyjmuje lub pomaga do jej ukrycia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 2. W wypadku znacznej wartości rzeczy, o której mowa w § 1, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
Art. 293. § 1. Przepisy art. 291 i 292 stosuje się odpowiednio do programu komputerowego.

§ 2. Sąd może orzec przepadek rzeczy określonej w § 1 oraz w art. 291 i 292, chociażby nie stanowiła ona własności sprawcy.
Art. 294. § 1. Kto dopuszcza się przestępstwa określonego w art. 278 § 1 lub 2, art. 284 § 1 lub 2, art. 285 § 1, art. 286 § 1, art. 287 § 1, art. 288 § 1 lub 3, lub w art. 291 § 1, w stosunku do

mienia znacznej wartości, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 2. Tej samej karze podlega sprawca, który dopuszcza się przestępstwa wymienionego w § 1 w stosunku do dobra o szczególnym znaczeniu dla kultury.

Art. 295. § 1. Wobec sprawcy przestępstwa określonego w art. 278, 284-289, 291, 292 lub 294, który dobrowolnie naprawił szkodę w całości albo zwrócił pojazd lub rzecz mającą szczególne
znaczenie dla kultury w stanie nieuszkodzonym, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia.

§ 2. Wobec sprawcy przestępstwa wymienionego w § 1, który dobrowolnie naprawił szkodę w znacznej części, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary.
Art. 296. § 1. Kto, będąc obowiązany na podstawie przepisu ustawy, decyzji właściwego organu lub umowy do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą osoby 

fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, przez nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim 
obowiązku, wyrządza jej znaczną szkodę majątkową, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 1a. Jeżeli sprawca, o którym mowa w § 1, przez nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku, sprowadza bezpośrednie 
niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody majątkowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Jeżeli sprawca przestępstwa określonego w § 1 lub 1 a działa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 3. Jeżeli sprawca przestępstwa określonego w § 1 lub 2 wyrządza szkodę majątkową w wielkich rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 4. Jeżeli sprawca przestępstwa określonego w § 1 lub 3 działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 4a. Jeżeli pokrzywdzonym nie jest Skarb Państwa, ściganie przestępstwa określonego w 1a następuje na wniosek pokrzywdzonego.
§ 5. Nie podlega karze, kto przed wszczęciem postępowania karnego dobrowolnie naprawił w całości wyrządzoną szkodę.
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Art. 296a. § 1. Kto, pełniąc funkcję kierowniczą w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność gospodarczą lub pozostając z nią w stosunku pracy, umowy zlecenia lub umowy o dzieło,
żąda lub przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę, w zamian za nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku
mogące wyrządzić tej jednostce szkodę majątkową albo stanowiące czyn nieuczciwej konkurencji lub niedopuszczalną czynność preferencyjną na rzecz nabywcy lub 
odbiorcy towaru, usługi lub świadczenia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto w wypadkach określonych w § 1 udziela albo obiecuje udzielić korzyści majątkowej lub osobistej.
§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 4. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 wyrządza znaczną szkodę majątkową, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 5. Nie podlega karze sprawca przestępstwa określonego w § 2 albo w § 3 w związku z § 2, jeżeli korzyść majątkowa lub osobista albo ich obietnica zostały przyjęte, a sprawca
zawiadomił o tym fakcie organ powołany do ścigania przestępstw i ujawnił wszystkie istotne okoliczności przestępstwa, zanim organ ten o nim się dowiedział.

Art. 296b. (uchylony).
Art. 297. § 1. Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu 

lub instytucji dysponujących środkami publicznymi -  kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank 
zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, instrumentu płatniczego lub zamówienia 
publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o 
istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto wbrew ciążącemu obowiązkowi, nie powiadamia właściwego podmiotu o powstaniu sytuacji mogącej mieć wpływ na wstrzymanie albo ograniczenie 
wysokości udzielonego wsparcia finansowego, określonego w § 1, lub zamówienia publicznego albo na możliwość dalszego korzystania z instrumentu płatniczego.

§ 3. Nie podlega karze, kto przed wszczęciem postępowania karnego dobrowolnie zapobiegł wykorzystaniu wsparcia finansowego lub instrumentu płatniczego, określonych w § 1, 
zrezygnował z dotacji lub zamówienia publicznego albo zaspokoił roszczenia pokrzywdzonego.

Art. 298. § 1. Kto, w celu uzyskania odszkodowania z tytułu umowy ubezpieczenia, powoduje zdarzenie będące podstawą do wypłaty takiego odszkodowania, podlega karze pozbawienia 
wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Nie podlega karze, kto przed wszczęciem postępowania karnego dobrowolnie zapobiegł wypłacie odszkodowania.
Art. 299. § 1. Kto środki płatnicze, instrumenty finansowe, papiery wartościowe, wartości dewizowe, prawa majątkowe lub inne mienie ruchome lub nieruchomości, pochodzące z korzyści 

związanych z popełnieniem czynu zabronionego, przyjmuje, posiada, używa, przekazuje lub wywozi za granicę, ukrywa, dokonuje ich transferu lub konwersji, pomaga do 
przenoszenia ich własności lub posiadania albo podejmuje inne czynności, które mogą udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie ich przestępnego pochodzenia lub miejsca 
umieszczenia, ich wykrycie, zajęcie albo orzeczenie przepadku, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do Iat8.

§ 2. Karze określonej w § 1 podlega, kto będąc pracownikiem lub działając w imieniu lub na rzecz banku, instytucji finansowej lub kredytowej lub innego podmiotu, na którym na
podstawie przepisów prawa ciąży obowiązek rejestracji transakcji i osób dokonujących transakcji, przyjmuje, wbrew przepisom, środki płatnicze, instrumenty finansowe, papiery
wartościowe, wartości dewizowe, dokonuje ich transferu lub konwersji, lub przyjmuje je w innych okolicznościach wzbudzających uzasadnione podejrzenie, że stanowią one 
przedmiot czynu określonego w § 1, lub świadczy inne usługi mające ukryć ich przestępne pochodzenie lub usługi w zabezpieczeniu przed zajęciem.

§ 3. (uchylony).
§ 4. (uchylony).
§ 5. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 lub 2, działając w porozumieniu z innymi osobami, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 6. Karze określonej w § 5 podlega sprawca, jeżeli dopuszczając się czynu określonego w § 1 lub 2, osiąga znaczną korzyść majątkową.
§ 6a. Kto czyni przygotowania do przestępstwa określonego w § 1 lub 2, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 7. W razie skazania za przestępstwo określone w § 1 lub 2, sąd orzeka przepadek przedmiotów pochodzących bezpośrednio albo pośrednio z przestępstwa, a także korzyści z 

tego przestępstwa lub ich równowartość, chociażby nie stanowiły one własności sprawcy. Przepadku nie orzeka się w całości lub w części, jeżeli przedmiot, korzyść lub jej 
równowartość podlega zwrotowi pokrzywdzonemu lub innemu podmiotowi.

§ 8. Nie podlega karze za przestępstwo określone w § 1 lub 2, kto dobrowolnie ujawnił wobec organu powołanego do ścigania przestępstw informacje dotyczące osób 
uczestniczących w popełnieniu przestępstwa oraz okoliczności jego popełnienia, jeżeli zapobiegło to popełnieniu innego przestępstwa; jeżeli sprawca czynił starania 
zmierzające do ujawnienia tych informacji i okoliczności, sąd stosuje nadzwyczajne złagodzenie kary.
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Art. 300. § 1. Kto, w razie grożącej mu niewypłacalności lub upadłości, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, 
rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Kto, w celu udaremnienia wykonania orzeczenia sądu lub innego organu państwowego, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, 
ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku zajęte lub zagrożone zajęciem, bądź usuwa znaki zajęcia, 
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 3. Jeżeli czyn określony w § 1 wyrządził szkodę wielu wierzycielom, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 4. Jeżeli pokrzywdzonym nie jest Skarb Państwa, ściganie przestępstwa określonego w § 1 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Art. 301. § 1. Kto będąc dłużnikiem kilku wierzycieli udaremnia lub ogranicza zaspokojenie ich należności przez to, że tworzy w oparciu o przepisy prawa nową jednostkę gospodarczą i 
przenosi na nią składniki swojego majątku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto będąc dłużnikiem kilku wierzycieli doprowadza do swojej upadłości lub niewypłacalności.
§ 3. Kto będąc dłużnikiem kilku wierzycieli w sposób lekkomyślny doprowadza do swojej upadłości lub niewypłacalności, w szczególności przez trwonienie części składowych 

majątku, zaciąganie zobowiązań lub zawieranie transakcji oczywiście sprzecznych z zasadami gospodarowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo 
pozbawienia wolności do lat 2.

Art. 302. § 1. Kto, w razie grożącej mu niewypłacalności lub upadłości, nie mogąc zaspokoić wszystkich wierzycieli, spłaca lub zabezpiecza tylko niektórych, czym działa na szkodę 
pozostałych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do Iat2.

§ 2. Kto wierzycielowi udziela lub obiecuje udzielić korzyści majątkowej za działanie na szkodę innych wierzycieli w związku z postępowaniem upadłościowym lub zmierzającym do 
zapobiegnięcia upadłości, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 3. Tej samej karze podlega wierzyciel, który w związku z określonym w § 2 postępowaniem przyjmuje korzyść za działanie na szkodę innych wierzycieli albo takiej korzyści żąda.
Art. 303. § 1. Kto wyrządza szkodę majątkową osobie fizycznej, prawnej albo jednostce organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, przez nieprowadzenie dokumentacji działalności 

gospodarczej albo prowadzenie jej w sposób nierzetelny lub niezgodny z prawdą, w szczególności niszcząc, usuwając, ukrywając, przerabiając lub podrabiając dokumenty 
dotyczące tej działalności, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Jeżeli sprawca przestępstwa określonego w § 1 wyrządza znaczną szkodę majątkową, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca przestępstwa określonego w § 1 podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
§ 4. Jeżeli pokrzywdzonym nie jest Skarb Państwa, ściganie przestępstwa określonego w § 1-3 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Art. 304. Kto, wyzyskując przymusowe położenie innej osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, zawiera z nią umowę, nakładając na nią
obowiązek świadczenia niewspółmiernego ze świadczeniem wzajemnym, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Art. 305. § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo 
osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto w związku z publicznym przetargiem rozpowszechnia informacje lub przemilcza istotne okoliczności mające znaczenie dla zawarcia umowy będącej 
przedmiotem przetargu albo wchodzi w porozumienie z inną osobą, działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jestdokonywany.

§ 3. Jeżeli pokrzywdzonym nie jest Skarb Państwa, ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.
Art. 306. Kto usuwa, podrabia lub przerabia znaki identyfikacyjne, datę produkcji lub datę przydatności towaru lub urządzenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
Art. 307. § 1. Wobec sprawcy przestępstwa określonego w art. 296 lub 299-305, który dobrowolnie naprawił szkodę w całości, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a 

nawet odstąpić od jej wymierzenia.
§ 2. Wobec sprawcy przestępstwa wymienionego w § 1, który dobrowolnie naprawił szkodę w znacznej części, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary.

Art. 308. Za przestępstwa określone w tym rozdziale odpowiada jak dłużnik lub wierzyciel, kto, na podstawie przepisu prawnego, decyzji właściwego organu, umowy lub faktycznego 
wykonywania, zajmuje się sprawami majątkowymi innej osoby prawnej, fizycznej, grupy osób lub podmiotu nie mającego osobowości prawnej.

Art. 309. W razie skazania za przestępstwo określone w art. 296 § 3, art. 297 § 1 lub art. 299, grzywnę orzeczoną obok kary pozbawienia wolności można wymierzyć w wysokości do 3000 
stawek dziennych.
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lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176,1170 i 1171 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1051),
Art. 46. 1. Kto, w związku z zawodami sportowymi organizowanymi przez polski związek sportowy lub podmiot działający na podstawie umowy zawartej z tym związkiem, lub podmiot 

działający z jego upoważnienia, przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę lub takiej korzyści albo jej obietnicy żąda w zamian za nieuczciwe zachowanie, mogące 
mieć wpływ na wynik lub przebieg tych zawodów, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

2 .Tej samej karze podlega, kto w wypadkach określonych w ust. 1 udziela albo obiecuje udzielić korzyści majątkowej lubosobistej.
3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w ust. 1 lu b2 podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
4. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 lub 2 przyjmuje korzyść majątkową znacznej wartości albo jej obietnicę lub udziela takiej korzyści albo jej obietnicy lub takiej korzyści albo jej obietnicy 

żąda, podlega karze pozbawienia wolności od roku do latlO.
Art. 48. 1. Kto, powołując się na wpływy w polskim związku sportowym lub podmiocie działającym na podstawie umowy zawartej z tym związkiem, lub podmiocie działającym z jego 

upoważnienia albo wywołując przekonanie innej osoby o istnieniu takich wpływów, lub utwierdzając ją w przekonaniu o istnieniu takich wpływów, podejmuje się pośrednictwa w 
ustaleniu określonego wyniku lub przebiegu zawodów sportowych w zamian za korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 
miesięcy do lat 8.

2. Tej samej karze podlega, kto udziela albo obiecuje udzielić korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za pośrednictwo w ustaleniu określonego wyniku lub przebiegu zawodów sportowych 
polegające na bezprawnym wywarciu wpływu na zachowanie osoby pełniącej funkcję w polskim związku sportowym lub podmiocie działającym na podstawie umowy zawartej z tym związkiem, lub 
podmiocie działającym z jego upoważnienia w związku z pełnieniem tejfunkcji.
W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w ust. 1 lub 2 podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

(b) przestępstwo o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. -  Kodeks karny,
Art. 115. § 20. Przestępstwem o charakterze terrorystycznym jest czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności, której górna granica wynosi co najmniej 5 lat, popełniony w celu:

1) poważnego zastraszenia wielu osób,
2) zmuszenia organu władzy publicznej Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa albo organu organizacji międzynarodowej do podjęcia lub zaniechania określonych czynności,
3) wywołania poważnych zakłóceń w ustroju lub gospodarce Rzeczypospolitej Polskiej, innego państwa lub organizacji międzynarodowej -  a także groźba popełnienia takiego czynu.

(d) przestępstwo skarbowe.
Oprócz powyższych przestępstw, Ustawy Pzp przewiduje wykluczenie wykonawcy za:

(e) przestępstwo, 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 (Dz. U. poz. 769).

Przepis ten stanowi implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/52/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. przewidującej minimalne normy w odniesieniu do kar i 
środków stosowanych wobec pracodawców zatrudniających nielegalnie przebywających obywateli krajów trzecich.

Art. 9. 1. Kto powierza, w tym samym czasie, wykonywanie pracy wielu cudzoziemcom przebywającym bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

2. Tej samej karze podlega, kto powierza wykonywanie pracy małoletniemu cudzoziemcowi przebywającemu bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej.

3. Karze określonej w ust. 1 podlega, kto w związku prowadzoną działalnością gospodarczą uporczywie powierza wykonywanie pracy cudzoziemcowi przebywającemu bez ważnego dokumentu 
uprawniającego do pobytu na terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 10. 1. Kto powierza wykonywanie pracy cudzoziemcowi przebywającemu bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w warunkach 
szczególnego wykorzystania, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

2. Tej samej karze podlega, kto powierza wykonywanie pracy cudzoziemcowi przebywającemu bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, będącemu pokrzywdzonym przestępstwem określonym w art. 189a § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. -  Kodeks karny).
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