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Do wykonawców  

ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego 
 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na „Przeprowadzenie lokalnych kampanii 

outdoorowych w roku 2017 dla Szczecińskiej Agencji Artystycznej”. Oznaczenie sprawy 

(numer referencyjny): SAA/10/2016. 

 
 

 

Urząd Zamówień Publicznych w odpowiedzi na pytanie „Czy w postępowaniu prowadzonym poniżej 

progów UE, jeżeli zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu, to czy w związku z 

powyższym musi żądać oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp ?” stwierdził, że 

„W świetle art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do 
przeprowadzenia postępowania. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie przez 

wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia, a także spełnianie 

wymagań zamawiającego przez oferowane świadczenia, zamawiający ma obowiązek wskazać w 

ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszeniu do składania 

ofert. W przypadku, gdy zamawiający nie formułuje wymagań w zakresie warunków udziału w 

postępowaniu, oświadczenie wykonawcy o ich spełnianiu nie stanowi dokumentu niezbędnego do 

przeprowadzenia postępowania, a tym samym nie ma podstaw do jego żądania. Powyższe nie 

dotyczy obowiązku złożenia oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, które każdorazowo 
niezależnie od woli zamawiającego podlega badaniu.” 

 

W związku z powyższym Zamawiający - Szczecińska Agencja Artystyczna uprzejmie wyjaśnia, że 

wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Przeprowadzenie lokalnych kampanii 

outdoorowych w roku 2017 dla Szczecińskiej Agencji Artystycznej”. Oznaczenie sprawy (numer 
referencyjny): SAA/10/2016, nie składają oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu.  
 
Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że wykonawca 
nie podlega wykluczeniu z postępowania. 
 



Pkt 6.5. SIWZ będzie natomiast mieć zastosowanie tylko w przypadku gdy zamawiający określi 

warunki udziału w postępowaniu. W takim przypadku, zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Zamówień 
Publicznych „W świetle przepisów ustawy Pzp, ocena czy w stosunku do podmiotu trzeciego 
udostępniającego swój potencjał realizują się przesłanki wykluczenia określone w art. 24 
ustawy Pzp, powinna przebiegać w oparciu o takie same zasady, jakie dotyczą wykonawcy, 
który tym potencjałem się posługuje. Tym samym, jeżeli zamawiający w toku postępowania o 
udzielenie publicznego nie bada podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 
ustawy Pzp, w stosunku do wykonawcy, nie może zweryfikować w tym zakresie podmiotu 
trzeciego i żądać przedstawienia przez ten podmiot odpowiednich dokumentów. Analogiczna 
reguła ma zastosowanie do wszystkich przesłanek dotyczących braku podstaw do wykluczenia 
- jeśli zamawiający nie żądał w postępowaniu przedłożenia określonych dokumentów 
podmiotowych od wykonawcy obowiązek ich przedłożenia nie dotyczy także podmiotu 
trzeciego.”. 
 
 

 

 


