Opinia Urzędu Zamówień Publicznych

Obowiązek wezwania wykonawcy w trybie art 26 ust. 3 ustawy Pzp do uzupełnienia
dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania
warunków, o których mowa w art 24 ust. 1 ustawy Pzp
Stosownie do art. 26 ust. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych, zamawiający wzywa wykonawców, którzy w
określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których
mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego
oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe
pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie (…). Z powyższego wynika, że obowiązek wezwania
do uzupełnienia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 dotyczy wszystkich dokumentów wskazanych w art.
25 ust. 1.
Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy – prawo zamówień publicznych, w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do
przeprowadzenia postępowania zaś oświadczenia lub dokumenty potwierdzające: spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez
zamawiającego, zamawiający wskazuje w ogłoszeniu o zamówieniu (…).
Powyższe wskazuje, że obowiązek wezwania wykonawcy do uzupełnienia dokumentów zgodnie z art. 26 ust. 3
ustawy – Prawo zamówień publicznych odnosi się do wszystkich dokumentów potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, a więc zarówno dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
„pozytywnych”, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, jak i brak podstaw do wykluczenia z postępowania niespełnianie warunków „negatywnych”, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.
Na marginesie należy zauważyć, że w art. 25 ust. 1 jest mowa o „oświadczeniach lub dokumentach niezbędnych
do przeprowadzenia postępowania”, jakich może żądać zamawiający od wykonawców. Kategoria ta została
doprecyzowana w wydanym na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych rozporządzeniu
Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców,
oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Tym samym przyjąć należy, że obowiązek wzywania
wykonawców do uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy – prawo
zamówień publicznych dotyczy wszystkich oświadczeń lub dokumentów, które zostały wymienione w ww.
rozporządzeniu.
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