
1. W instrukcji dla wykonawców na str.8 pkt. 9.2.2) jest mowa o oferentach, z krajów w 
których nie wydaje się dokumentów, o których mowa w p. 9.1.2).a): „Wykonawca składa 
zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo 
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą…” 
 
Sformułowanie to wydaje się być wewnętrznie sprzeczne, ponieważ jeżeli w danym kraju nie 
wydaje się takich dokumentów to nie wyda ich również organ sądowy ani też 
administracyjny. 
 
Czy w tym przypadku nie należałoby zastosować par. 2.1.3 Rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dn. 19 maja 2006 (Dz. U.06.87.605 z dn. 24 maja 2006) w sprawie rodzaju 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te 
dokumenty mogą być składane? To znaczy, czy można dokument zastąpić oświadczeniem 
złożonym przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego? 
 
Stosownie do treści § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. (Dz. 
U. Nr 87, poz. 605) w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane, jeżeli wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast 
dokumentów, o których mowa w pkt. 9.1.2).a, czyli aktualnej informacji z Krajowego 
Rejestru Karnego, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 u.p.z.p., wystawionej nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca składa 
zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo 
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-
8 u.p.z.p. Fakt, że w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się informacji z Krajowego Rejestru Karnego, w 
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 u.p.z.p nie stoi zatem w sprzeczności z 
możliwością uzyskania zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego 
kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 u.p.z.p.  
Zamawiający nie wyłącza stosowania przepisów ogólnie obowiązujących. Należy zwrócić 
uwagę, że w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. (Dz. U. Nr 87, 
poz. 605) w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 
oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane w §2 ust 1 nie znajduje się pkt 3, 
natomiast w §2 ust. 3 mówi się: „Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których 
mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed 
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.” Przepisy §2 wyraźnie zatem wskazują, że 
jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju 
pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w 
art. 24 ust. 1 pkt 4-8 u.p.z.p., a jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się takiego dokumentu 
zastosowanie znajduje dokument zawierający oświadczenie złożone przed notariuszem, 
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania. 



2. Czy opracowanie 1 planu gospodarki odpadami dla gminy i 1 planu gospodarki odpadami 
dla województwa- w obu przypadkach liczba mieszkańców przekracza 200000 można uznać 
za wystarczające doświadczenie inżyniera? 
 
Zamawiający postawił między innymi następujące wymagania osobie Inżyniera: 
„doświadczenie przy opracowywaniu minimum 2 planów gospodarki odpadami dla gmin 
miejskich o liczbie mieszkańców co najmniej 200000, które zostały przyjęte przez gminę do 
realizacji.” Z uwagi na fakt, iż województwo nie jest pojęciem tożsamym z gminą miejską, 
Zamawiający nie uzna wskazanego w pytaniu doświadczenia za wystarczające.  
Wymagania dla Inżyniera przede wszystkim korespondują z zadaniem doradztwa przy 
wdrażaniu systemu selektywnej zbiórki odpadów (dokonaniu przeglądu stosowanych w kraju 
i zagranicą systemów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i zaproponowaniu 
rozwiązania uwzględniającego zróżnicowanie i specyfikę zabudowy Torunia, konsultacjach 
przy opracowywaniu logistyki systemu, konsultacjach przy prowadzeniu projektu 
pilotażowego w zabudowie wielorodzinnej na jednym z toruńskich osiedli mieszkaniowych). 
Stąd doświadczenie przy opracowaniu planów gospodarki odpadami dla gmin miejskich o 
liczbie mieszkańców co najmniej 200000 pozwoli Inżynierowi poprzez doradztwo 
uczestniczyć przy wdrażaniu systemu selektywnej zbiórki odpadów. 


