
INSTRUK  

 JEDZ 

(European Single Procurement Document ESPD) 

 

I.  

Zgodnie z regulacjami art. 59 dyrektywy 2014/24/UE1 oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 
2014/25/UE2, dyrektywa dyrektywy  z dnia 22 czerwca 2016 r. o 
zmianie ustawy  ustaw (Dz. U. poz. 
1020) nowelizacja ustawy Pzp  w odniesieniu 

unijnych3  

1)  

2) braku podstaw wykluczenia,  

3) obiektywne zasady i kryteria ustalone przez 
 ) 

jest  
 dokumenty i . 

II. Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Z  

ustalone w drodze standardowego formularza jednolitego 
(JEDZ)

wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. (Dz. Urz. UE nr L 3 z 6.1.2016,  
str. 16)

 18 kwietnia 2016 r. 

III.  JEDZ 

Regulacje dyrektyw nowelizacja ustawy Pzp, 
 JEDZ w odniesieniu do: 

1)  

  
 

; 

 

 



2)  

  na jego 

kryt ; 

 JEDZ 
 

  podmiotu 
trzeciego; 

 w 
 

3)  

 
zamierza powier ; 

 JEDZ powinien do
; 

 JEDZ podwykonawcy wykonawca   

 

IV.  

 

 w trybach jednoetapowych   

 w trybach wieloetapowych   
, 

  przed zawarciem umowy. 

 

V. Forma JEDZ 

o wart  progi unijne 
na standardowym formularzu JEDZ, 

  JEDZ. Od dnia 18 kwietnia 2018 r. (a w 
formularz JEDZ 

, 
zgodnie z art. 17 nowelizacji ustawy Pzp JEDZ   w formie pisemnej albo w 
postaci elektronicznej. 

Pod adresem: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl 
od  

18 kwietnia 2018 r. ia JEDZ w formie elektronicznej, jak 
pomocniczo,  

  



VI.  

 

 
wykluczenia; 

  

  
ograniczenia  

 enie organu publicznego lub osoby trzeciej odpowiedzialnych za wystawienie 

przypadkach   selekcji; 

  wykonawcy
 brak podstaw do 

i  

 informacje  w celu uzyska  dokument  
ych  

w art. 59 ust. 5 dyrektywy). 

 

 

 identyfikacja p  

   

oraz  

 identyfikacja wykonawcy 

  

  

 kryteria selekcji 

 podpis(y) 

  

 

 

 

  



UWAGA:   

 

  

 

lub w postaci elektronicznej.  

     



 

Część I : Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucj i zamawiającej  lub

. (1) 
 (2) w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 

Dz.U. UE S numer [], data [], strona [],  

Numer ogłoszenia w Dz.U. S: [ ][ ][ ][ ]/ S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

zidentyfikow  

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): [….] 

Dz. Urz. UE
miejscu wp
jednoznacz

INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

instytucji zamawiających wstępne ogłoszenie informacyjne
podmiotów zamawiających okresowe ogłoszenie informacyjne ogłoszenie

kwalifikowania



m 

 

Tożsamość zamawiającego 3  Odpowiedź: 

zawartymi w

Dz. Urz. UE

 

w D
 do p

u

http
data

jeszcze opu
tymcz

identyfikacy
automatycz

Jakiego zamówienia do yczy niniejszy 
dokument? 

Odpowiedź: 

4

jeżeli dotyczy  (5)

.

 



do publikac

wykonawca. 

 

  



Część I I : Informacje dotyczące wykonawcy 

A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY 

Identyfikacja: Odpowiedź: 

formularza 

W przypad
numerem 
(Numer Ide
symbolem 

REGON, N

numerem e
ten numer. 

 



6

jeżeli dotyczy

I
 

to konieczn

Informacje ogólne: Odpowiedź: 

z 20.5.2003

7

Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest 
zastrzeżone 8 : 

9

Jeżeli tak,

Przepis ten

wykonawcy

Mikroprzedsiębiorstwo:  zatrudnia mniej niż 10 osób  nie przekracza 2 milionów EUR.
Małe przedsiębiorstwo:  zatrudnia mniej niż 50 osób  nie przekracza 10 milionów EUR.
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami zatrudniają mniej niż 250 osób
roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR



marginalizo
wskazuje w

Z
zgodnie z a
minimalneg

mniejszego

mowa w tym

Urz. UE). 

defaworyzo

 

Dyrektywa

certyfikacji.



skorzysta  

Polscy wyk

UE. 

http://www.

http://www.

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.  

wpisany do

 

 



10

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: 

 
Jednolitego

rozumieniu



Rodzaj uczestnictwa: Odpowiedź: 
 

formularzu

11

Jeżeli tak

Części Odpowiedź: 
 

 

 

 

joint venture



B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY 

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 o 
udzielenie zamówienia: 

 

Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile 
istnieją: 

Odpowiedź: W 
oraz adresy
reprezentow

szeroko, jak

rubryce zak

reprezentac

do oferty lu

 



C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOŚCI  INNYCH PODMIOTÓW

Zależność od innych podmiotów: Odpowiedź: Na mocy ar
w

oraz w odn

lub sytuacji

prawnych. 

ania 

art. 25a ust

informacje 
(informacje
(informacje
wykonawcy
wykluczenia



(kryteria se

podmioty.  

 

technicznyc

i wyk

publiczne
budowy. W

podmiotu tr



.  

 

selekcji).  

Jeżeli tak dla każdego
niniejszej 

części sekcja A i B oraz w części III

 

 



 

D: INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW, NA KTÓRYCH ZDOLNOŚCI  WYKONAWC

 
 

Podwykonawstwo: Odpowiedź: W

podwykona

art. 36a ust
art. 36a ust

W sytuacji

podwykona

wykaz prop

Informacje 

Zgodnie z a

jednolite do
podstaw do

tak i o ile jest to wiadome



istnienia po

jednak wyk

negatywnie
podwykona

W takim wy
formularz J
pod

JEDZ dla w

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych 
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.

  



Część I I I : Podstawy wykluczenia 

A: PODSTAWY ZWIĄZANE Z WYROKAMI SKAZUJĄCYMI ZA PRZESTĘPSTWO 

 organizacji przestępczej 13

 korupcja 14

 nadużycie finansowe (15)

 przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną (16)

5. pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu 17  

6. praca dzieci handlu ludźmi 18  

 

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

Odpowiedź: Przepis art.

ustawy Pzp
przewidzian
Pzp jest zn

dyrektywy. samego wykonawcy
jakiejkolwiek

 



wydany został prawomocny wyrok
19

W my w/w

(a) 
188
230
309
 Ko

46 l
czer
201

(b) o ch

z dn
karn

(c) skar
(d) 

lub 
201
wyk

tery
(Dz.
mam



dyre
i Ra

czer
min

kar 
prac
niele

kraj

mowa w art

instrukcji. 

W tym miej

jedynie 

dyrektywy, 

(1) 
czyl
art. 

(2) koru
Kod
48 u



(3) 

ust.
(4) prze

art. 
(5) 

terro
Kod

(6) prac

1 pkt 13 i 1

formularza:

 

praw



 
pod



Jeżeli tak 20

c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio 
ustalone w wyroku:

 

21

W przypadk
jedno z 
mowa w art

wymienione
dyrektywy w

sekcji formu

Polski syste

informacji o

wniosku o u

nazwisko ro

aktualnego

formie elek



22

)

Zgodnie z a

1 pkt 13 i 1

odpowiedni

9 ustawy 

oceni dowo
formularzu 

23



B: PODSTAWY ZWIĄZANE Z PŁATNOŚCIĄ PODATKÓW LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE

Płatność podatków lub składek na 
ubezpieczenie społeczne: 

Odpowiedź:  

obowiązków dotyczących płatności podatków 
lub składek na ubezpieczenie społeczne

ubezpiecze
mamy do c

obligatoryjn

 

 

 

Podatki Składki na 
ubezpieczenia 
społeczne 

publicznopr



Jeżeli nie

decyzji

 

 

 o ile 
została w nim bezpośrednio 
określona

inny sposób

– [] Tak [] Nie 

– [……] 
 

– [……] 
 

 

Jeżeli tak

– [] Tak [] Nie 

– [……] 
 

– [……] 
 

 

Jeżeli tak

obligatoryjn
Pzp (pkt 1)
8 ustawy P

 

 

 

 

 

 

 

 

okoliczno

naprawczyc



24

W Polsce a

 



C: PODSTAWY ZWIĄZANE Z NIEWYPŁACALNOŚCIĄ, KONFLIKTEM INTERESÓW LUB WYKROCZENI

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. 

Informacje dotyczące ewentualnej 
niewypłacalności, konfliktu interesów lub 
wykroczeń zawodowych 

Odpowiedź: 

wedle własnej wiedzy
swoje obowiązki prawa 
środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy 
26

Wykonawca

podst

obligatoryjn
podstaw wy
p

prawa prac

13 i 14 usta



za 

218-

Kodeksu ka

Ponadto m

wykonawc

skazane m
mowa w art
czerwca 20
wykonywan

terytorium R
poz. 769). 

Wykluczeni

zen

5-7 ustawy 

 

wyk
prac



 wob

wykluczenia

lub w zapro

podstaw

Jeżeli tak

Jeżeli tak

Zgodnie z a
w
podstawie u



odpowiedni

art. 24 ust. 
wag
wykonawcy

uzna 

zbankrutował
prowadzone jest wobec niego postępowanie 

upadłościowe
układ z wierzycielami

27

Jeżeli tak: 

Na mocy ar

restrukturyz
zaspokojen

15 maja 20
(Dz. U. z 20
i 1844 oraz



 

 

28

– [……] 

– [……] 
 

 

 

 

 

 

przewiduje 

366 ust. 1 u

233, 978, 1
poz. 615). 

Wskazana 

negocjacji. 

pryzmat w/w

ustawie Pzp



poważnego 
wykroczenia zawodowego 29

zaistnienia 

wykroczeni

gruncie pra
szeroko i o

naruszenia

przez organ
tego zawod

wiary

Na podstaw

Forposta SA i ABC Direct Contact sp. z o.o. przeciwko Poczta Polska SA



Wskazana 

war
negocjacji. 

Jeżeli tak

Jeżeli tak

Zgodnie z a
w
podstawie u

odpowiedni



art. 24 ust. 
wag
wykonawcy

uzna 

porozumienia mające na celu zakłócenie 
konkurencji
Jeżeli tak

porozumien

uczciwej ko

 art. 2

Jeżeli tak Zgodnie z a
w
podstawie u



Jeżeli tak

odpowiedni

art. 24 ust. 
wag
wykonawcy
wyk
uzna 

konflikcie 
interesów 30

Jeżeli tak
takiego kon

temat.  



ustawy 

uprawnione

pkt 2-4 usta

a) 

b) osobami

c) cz

d) 

- 

konfliktu, 



 

Wskazana 

negocjacji. 

doradzał(-o)

zaangażowany(-e) w przygotowanie

Jeżeli tak

przypadku 

informacji n

Ustawodaw



mo

Zgodnie z a

z
wskazania 
konkurencji

rozwiązana 
przed czasem

Jeżeli tak

lub umowy 

od 
na ten tema

Pzp. Zgodn



 

1 pkt 1-
umowy 

Wskazana 

negocjacji. 

Jeżeli tak

Jeżeli tak

Zgodnie z a
w
podstawie u
lub u



odpowiedni

sk

art. 24 ust. 
wag
wykonawcy

uzna je za w

wprowadzenia w błąd

zataił

W tym miej

ustawy Pzp

 wyk

udz



 

 

ud

 

 



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

Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie 
krajowym 

Odpowiedź: Ta sekcja f

do badania

do

 wyk

gos
lit. a

270

obro
zakr
dod

 
pod

podstawy wykluczenia o 
charakterze wyłącznie krajowym

31

W przypadku gdy ma zastosowanie 
którakolwiek z podstaw wykluczenia o 
charakterze wyłącznie krajowym

Jeżeli tak



usta
opa

zbio

121
437

 wyk

1 pk
orze
Kod

nap

 

Ponadto 
Pzp ustawo

rozumieniu



ist

Pzp

przekazania

stronie inte
ofert zamie
ustawy. 
zawarte w f

ustawy Pzp

  



Część IV: Kryter ia kwalifikacj i 

W odniesieniu do kry eriów kwalifikacji (sekcja  lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, że:

: OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKA

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  w części IV i nie musi wypełniać żadnej z 
pozostałych sekcji w części IV: 

 

Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów 
kwalifikacji 

Odpowiedź 

kwalifikacji), co pozwala

Formularz JEDZ w tym 
, 

dok

c
Tym sa

ej (dowodowej) 

dokona co



w oparciu
 

ust. 1 ustawy Pzp).  

Pzp. 

A: KOMPETENCJE 

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. 

 

Kompetencje Odpowiedź  

 Figuruje w odpowiednim rejestrze 
zawodowym lub handlowym

32

ust. 1b pkt 1 ustawy Pzp



Na mocy art. 22b ust. 1

kompetencji i 

Europejskiego i Rady 20

2004/17/WE i 2004/18/W

odniesieniu do Polski 
za

W odniesieniu do polsk
 istnieje 

informacji c
b

https://ems.ms.gov.pl/kr
https://prod.ceidg.gov.p



 

Odniesienie zawarte w 

rejestry  

niniejszej rubryce, wyko

 W odniesieniu do zamówień 
publicznych na usługi: 

posiadanie
zezwolenia lub bycie członkiem

 

 u



 

B: SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA 

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. 

 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa Odpowiedź: Na mocy ar

1) 
minimalny r
minimalny r

2) aby wyko

3) 
odpowiedni

wymagane

: 
i/ lub

33 : 

:

obrót w obszarze 
działalności gospodarczej objętym 
zamówieniem

i/ lub 



średni obrót w przedmiotowym 
obszarze i w ciągu określonej liczby lat 
wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub 
dokumentach zamówienia jest następujący 34 : 

:
dok

pr

ekonomiczn

finansowe)wskaźników finansowych
35 36

37

 

ubezpieczenia z tytułu ryzyka 
zawodowego



innych ewentualnych 
wymogów ekonomicznych lub finansowych

mogła  

 

C: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I  ZAWODOWA 

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. 

 

Zdolność techniczna i zawodowa Odpowiedź:  

zamówień 
publicznych na roboty budowlane

38 wykonał 
następujące roboty budowlane określonego 
rodzaju

wymagane

(specyfikac

wymagać dopuszczać ponad



Na podstaw
o

kwalifikacji 

Zgodnie z 
dokume
okres

budowlanym

. 

Formularz w

miejscu form



zamówień 
publicznych na dostawy i zamówień publicznych 
na usługi 

39

zrealizował następujące główne dostawy 
określonego rodzaju lub wyświadczył 
następujące główne usługi określonego rodzaju  

40

Zgodnie z 

okres

ponad trzec

Wykaz 
publicznych

pracowników technicznych lub służb 
technicznych 41

budowlanym

wykonawcy

wymagać dopuszczać ponad
wszystkich



konkretne w

urządzeń 
technicznych oraz środków w celu zapewnienia 
jakości zaplecze naukowo-badawcze

naukowo- b
dyspozycji 

kwalifikacji)

zarządzania 
łańcuchem dostaw

dostaw, ad

kwalifikacji)

5) W odniesieniu do produktów lub usług o 
złożonym charakterze, które mają zostać 
dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu 
do produktów lub usług o szczególnym 
przeznaczeniu 

zezwoli

W tym miej

przeprowad

badawczyc
, 



kontroli 42 zdolności produkcyjnych
zdolności technicznych

środków naukowych i 
badawczych środków kontroli 
jakości

Wskazana 

op

przeprowad

zawarte w t

takiemu ba

wykształceniem i 
kwalifikacjami zawodowymi

lub

 

osobowego

rea

zakresie



kwalifikacji)

środki 
zarządzania środowiskowego

EMAS 

procesy i  z

i  

średniego rocznego zatrudnienia

(kryterium k



narzędziami, wyposażeniem zakładu i 
urządzeniami technicznymi

zamierza ewentualnie zlecić 
podwykonawcom 43 część 
(procentową)

informacjam

konkretnem

Nale

postanowił oraz



zamówień publicznych na 
dostawy 

W tym miej

oceny ofert

stosownych

zamówień publicznych na 
dostawy

zaświadczenia
instytuty kontroli jakości

Jeżeli nie

przedmioto



Zgodnie z a

przedstawie

war

Europejskie

wymagania

339/93 (Dz
30).  

Na mocy ar

cechach, za



oceny ofert

W przypadk

dowodowe,

 

D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI I  NORMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWE

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. 

 

Systemy zapewniania jakości i normy 
zarządzania środowiskowego 

Odpowiedź:  

zaświadczenia

norm zapewniania 
jakości

Jeżeli nie

wymagane

w 

(specyfikac

W przypadk



rzeczy i j

zaświadczenia

systemów 
lub norm zarządzania środowiskowego
Jeżeli nie

systemów 
lub norm zarządzania środowiskowego

tym zakres

EMAS 

procesy i  

i  



 
  



Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamaw
niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy z
lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub r
dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamó
ogłoszeniu. 
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu konkurencyjnego i part

Wykonawca oświadcza, że: 

Ograniczanie liczby kandydatów Odpowiedź: 

57 ust. 3, a
ustawy Pzp

przetargu o

partnerstwa

kryteriami s

wymagane

spełnia

każdego

44

każdego  

45

46  



(specyfikac

 

 
  



Część VI : Oświadczenia końcowe 

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawidło
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 zaświadczen
dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których: 

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzaj
bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim 47 , lub  

b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r. 48 , instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowied

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiają
uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/se
niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej   

istotne znaczenie dla oceny wykonawcy. 
, 

a z informacji za

w tre formularza 



umocowane osoby, tj. u one 

dany formularz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

W 13 ustawy 

 brzmienie przepisu rubryka f

art. 165a Kodeksu karnego 

[finansowanie terroryzmu] 

Art. 165a Kto 

ia ich 

 

art. 181-188 Kodeksu 
karnego 

przeciwko 
 

Art. 181. 

 

 

 

do lat 2. 

 
Art. 182. 

 

 

do lat 2. 

resie korzystania 

 

 
Art. 183. 
odzysku, unieszkodliwia albo transportuje odpady lub substancje w takich 

praw



, powietrza lub 
powierzchni ziemi lub zniszczenie w 

do lat 5. 

 

 

 

 
e, 

do lat 2. 
Art. 184. 

eniowania 

 

 

 
 

Art. 185. 

 

i uszczerbek na zdrowiu 
 

uszczerbek na zdro
 



Art. 186. 

ziemi przed zanieczyszczeniem lub urz

 

 

 
Art. 187. 

 
wnie albo 

 
Art. 188. 
krajobrazowych albo w otulinie takiego terenu, wbrew przepisom, wznosi 

 

art. 189a Kodeksu karnego 

 

Art. 189a  1. Kto 
 

 2. 

5. 

art. 218-221 Kodeksu 
karnego 

 

Art. 218.  

pracownika wyni

do lat 2. 

dlega grzywnie, 
 

podlega 
 

Art. 219. 
interesowanego, wymaganych danych albo 

III.C r
praw



 
Art. 220. 

 

 

 
Art. 221. 

lub nie przedstawia wymaganej dokumentacji, podlega grzywnie do 180 
 

art. 228-230a Kodeksu 
karnego 

[korupcja] 

Art. 228.  1. 
korzy
pozbawieni  

 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze 
 

 3. 

do lat 10. 
 4. 

pe od 

 
 5. 

do 12. 
 6. -

 
Art. 229.  1. 

 
 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze 

 
 3. 



 
podlega karze p  

 4. 

 
 5. Karom okre -

 
 6. Nie podlega k -5, 

totne 
 

Art. 230.  1. 

dkami publicznymi 

karze pozbawienia  
 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze 

 
Art. 230a.  1. 

 
 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze 

lat 2. 
 3. 

 
 

art. 250a Kodeksu karnego 

[korupcja wyborcza i 
referendalna] 

Art. 250a  1. 

 



 2. 

 
 3. 

do lat 2. 
 4. 

zwi

wymierzenia. 

art. 258 Kodeksu karnego 

 

Art. 258. 
 

5. 

sprawca 
 

 
 

 
 

art. 270-277 Kodeksu 
karnego 

 

Art. 270. 
doku

 

 

 

podlega grzywnie, 
do lat 2. 
Art. 271. 

nia 
 

 



pozbawienia 
 

Art. 272. 

 
Art. 273. 

 
Art. 274. 
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolno
do lat 2. 
Art. 275. 

pozbawienia  

 
Art. 276. 
dokumen

 
Art. 277. Kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, usuwa, przesuwa lub czyni 

nie, karze 
 

art. 278-295 Kodeksu 
karnego 

mieniu] 

Art. 278. 
 do lat 5. 

 

ci do roku. 

 

 
Art. 279. 

 

 
Art. 280. 



lat 2 do 12. 

innym podobn

na czas  
Art. 281. 

roku do lat 10. 
Art. 282. 

udzym 

 
Art. 283

i 
 

Art. 284. 
 

do lat 5. 

 

a wniosek pokrzywdzonego. 
Art. 285. 
uruchamia na cudzy rachunek impulsy telefoniczne, podlega karze 

 

najbli  
Art. 286. 

 

zamian za zwrot bezprawnie zabranej rzeczy. 



i, sprawca podlega grzywnie, karze 
 

 
Art. 287. 

przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie danych informatycznych lub 
zmienia, usuwa albo wprowadza nowy zapis danych informatycznych, 
podlega karze pozbawieni  

 

nego. 
Art. 288. 

 

do roku. 

 

wniosek pokrzywdzonego. 
Art. 289. 

 

 

 

arze 
 

 

uje na wniosek pokrzywdzonego. 
Art. 290. 

 



 
Art. 291. 

 

 
Art. 292. 

 

 
Art. 293. 
komputerowego. 

  
Art. 294. 

podlega 
 

kultury. 
Art. 295.  art. 278, 284

erzenia. 

 

art. 296-309 Kodeksu 
karnego 

obrotowi gospodarczemu] 

z  

Art. 296. 

 
 



 

 

i od roku do lat 10. 

 

okrzywdzonego. 

 
Art. 296a. 

lub odbiorcy towaru, 
 

 

 

lat 8. 

 
 

Art. 296b. (uchylony). 
Art. 297. 

podstawie ustawy 
publicznymi  

a 



znaczeniu dla 

 

 
 

 
Art. 298.  

 

karnego do  
Art. 300. 

 

krywa, zbywa, darowuje, niszczy, 

 
 

do lat 8. 

 
Art. 301. 

5. 

 



ci 

do lat 2. 
Art. 302. 

 

 
 

 
Art. 303. 
albo jednostce organizacyjne

tej 
 

 

 

 
Art. 304. 

do lat 3. 
Art. 305. 

3. 



wcho
 

k 
pokrzywdzonego. 
Art. 306. 

 
Art. 307. ub 299

 

 
Art. 308. 

lub podmiotu nie 
 

Art. 309. 

 

art. 299 Kodeksu karnego 

 

Art. 299

zab
ukrywa, dokonuje ich transferu lub konwersji, pomaga do przenoszenia ich 

 

do lat 8. 

rzecz banku, instytucji finansowej lub kredytowej 

y 

 
 



 
 

 

 

 

zwrotowi pokrzywdzonemu lub innemu podmiotowi. 

informacji i o  

art. 46 ustawy o sporcie 

[korupcja w sporcie: 

sportowej (art. 46 ust. 1) 

przekupstwa sportowego 
(art. 46 ust. 2)] 

Art. 46. 1.  zawodami sportowymi organizowanymi przez 

 
2. 

udziela albo obie  
3. 

2 

 
4. 

 
art. 48 ustawy o sporcie 

[korupcja w sporcie: 

protekcji w sporcie (art. 48 

Art. 48. 1. 



ust. 2)] 

 
2. 

ym 

 
3. 

do lat 2. 

karnego 

terrorystycznym] 

Art. 115. 

y w celu: 
 

 
ustroju lub gospodarce 

  

 

[  Kodeks karny 
skarbowy (Dz. U. z 2013 r. poz. 186 ze zm.) p
zabroniony przez ten 

] 

art. 9 i 10 ustawy o 
skutkach powierzania 
wykonywania pracy 
cudzoziemcom 

przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej 

Art. 9. 1. Kto powierza, w tym samym czasie, wykonywanie pracy wielu 

pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlega grzywnie albo karze 
 

2. Tej samej karze podlega, kto powierza wykonywanie pracy 

ej Polskiej. 
3. Karze o

do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
Art. 10. 1. Kto powierza wykonywanie pracy cudzoziemcowi 

 

praw



2. Tej samej karze podlega, kto powierza wykonywanie pracy 

czerwca 1997 r.   
 


