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E-Z@M udostępnia niniejsze opracowanie Zamawiającym i Wykonawcom do wykorzystania w postępowaniach przetargowych z prawem do powielania. Inne podmioty mogą wykorzystywać i powielać opracowanie, tylko pod warunkiem wskazania,  że 

zostało opracowane przez E-Z@M, a także źródła (linku do strony, na której udostępniono opracowanie). 

Typ 
dokumentu /  
Wymaganie 

Wnioski o 
dopuszczenie do 

udziału w 
postępowaniu lub 

konkursie, wnioski, 
o których mowa w 

art. 371 ust. 3 
ustawy, oferty, 

prace konkursowe 

Oświadczenie, o 
którym mowa w 

art. 125 ust. 1 
ustawy  

(w progu unijnym – 
JEDZ) 

Podmiotowe  
środki dowodowe 

Oświadczenie, o 
którym mowa w 

art. 117 ust. 4 
ustawy (zakres 

RB/D/U 
wykonywanych 

przez 
konsorcjantów) 

Zobowiązanie 
podmiotu 

udostępniającego 
zasoby 

Przedmiotowe 
środki dowodowe 

Pełnomocnictwo 

Dokumenty, o 
których mowa w 

art. 94 ust. 2 ustawy 
(dotyczące osób 

społecznie 
marginalizowanych) 

Dokumenty 
potwierdzające 
umocowanie do 
reprezentowania 

Inne niż obok 
wymienione 
Informacje, 

oświadczenia lub 
dokumenty 

ZASADA 
Sporządza się w 
postaci 
elektronicznej 

Sporządza się w 
postaci 
elektronicznej 

Sporządza się w 
postaci 
elektronicznej. 
Dopuszcza się 
sporządzenie w 
postaci papierowej 

Sporządza się w 
postaci 
elektronicznej. 
Dopuszcza się 
sporządzenie w 
postaci papierowej 

Sporządza się w 
postaci 
elektronicznej. 
Dopuszcza się 
sporządzenie w 
postaci papierowej 

Sporządza się w 
postaci 
elektronicznej. 
Dopuszcza się 
sporządzenie w 
postaci papierowej 

Sporządza się w 
postaci 
elektronicznej. 
Dopuszcza się 
sporządzenie w 
postaci papierowej 

Sporządza się w 
postaci 
elektronicznej. 
Dopuszcza się 
sporządzenie w 
postaci papierowej 

Sporządza się w 
postaci 
elektronicznej. 
Dopuszcza się 
sporządzenie w 
postaci papierowej 

Sporządza się w 
postaci 
elektronicznej, 
wystarczającym 
jest wpisanie ich 
treści do 
wiadomości 
przekazywanej przy 
użyciu środków 
komunikacji 
elektronicznej (np. 
email).  
Dopuszcza się 
sporządzenie w 
postaci papierowej. 

http://www.e-zam.pl/
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E-Z@M udostępnia niniejsze opracowanie Zamawiającym i Wykonawcom do wykorzystania w postępowaniach przetargowych z prawem do powielania. Inne podmioty mogą wykorzystywać i powielać opracowanie, tylko pod warunkiem wskazania,  że 

zostało opracowane przez E-Z@M, a także źródła (linku do strony, na której udostępniono opracowanie). 

Typ 
dokumentu /  
Wymaganie 

Wnioski o 
dopuszczenie do 

udziału w 
postępowaniu lub 

konkursie, wnioski, 
o których mowa w 

art. 371 ust. 3 
ustawy, oferty, 

prace konkursowe 

Oświadczenie, o 
którym mowa w 

art. 125 ust. 1 
ustawy  

(w progu unijnym – 
JEDZ) 

Podmiotowe  
środki dowodowe 

Oświadczenie, o 
którym mowa w 

art. 117 ust. 4 
ustawy (zakres 

RB/D/U 
wykonywanych 

przez 
konsorcjantów) 

Zobowiązanie 
podmiotu 

udostępniającego 
zasoby 

Przedmiotowe 
środki dowodowe 

Pełnomocnictwo 

Dokumenty, o 
których mowa w 

art. 94 ust. 2 ustawy 
(dotyczące osób 

społecznie 
marginalizowanych) 

Dokumenty 
potwierdzające 
umocowanie do 
reprezentowania 

Inne niż obok 
wymienione 
Informacje, 

oświadczenia lub 
dokumenty 

Wymagany 
rodzaj 
podpisu 

Kwalifikowany 
podpis 
elektroniczny, a w 
przypadku 
postępowań lub 
konkursów o 
wartości mniejszej 
niż progi unijne, 
kwalifikowany 
podpis 
elektroniczny, 
podpis zaufany lub 
podpis osobisty 

Kwalifikowany 
podpis 
elektroniczny, a w 
przypadku 
postępowań lub 
konkursów o 
wartości mniejszej 
niż progi unijne, 
kwalifikowany 
podpis 
elektroniczny, 
podpis zaufany lub 
podpis osobisty 

Jeśli sporządzono w 
postaci 
elektronicznej - 
Kwalifikowany 
podpis 
elektroniczny, a w 
przypadku 
postępowań lub 
konkursów o 
wartości mniejszej 
niż progi unijne, 
kwalifikowany 
podpis 
elektroniczny, 
podpis zaufany lub 
podpis osobisty. 
Jeśli w postaci 
papierowej - podpis 
odręczny 

Jeśli sporządzono w 
postaci 
elektronicznej - 
Kwalifikowany 
podpis 
elektroniczny, a w 
przypadku 
postępowań lub 
konkursów o 
wartości mniejszej 
niż progi unijne, 
kwalifikowany 
podpis 
elektroniczny, 
podpis zaufany lub 
podpis osobisty. 
Jeśli w postaci 
papierowej - podpis 
odręczny 

Jeśli sporządzono w 
postaci 
elektronicznej - 
Kwalifikowany 
podpis 
elektroniczny, a w 
przypadku 
postępowań lub 
konkursów o 
wartości mniejszej 
niż progi unijne, 
kwalifikowany 
podpis 
elektroniczny, 
podpis zaufany lub 
podpis osobisty. 
Jeśli w postaci 
papierowej - podpis 
odręczny 

Jeśli sporządzono w 
postaci 
elektronicznej - 
Kwalifikowany 
podpis 
elektroniczny, a w 
przypadku 
postępowań lub 
konkursów o 
wartości mniejszej 
niż progi unijne, 
kwalifikowany 
podpis 
elektroniczny, 
podpis zaufany lub 
podpis osobisty. 
Jeśli w postaci 
papierowej - podpis 
odręczny 

Jeśli sporządzono 
w postaci 
elektronicznej - 
Kwalifikowany 
podpis 
elektroniczny, a w 
przypadku 
postępowań lub 
konkursów o 
wartości mniejszej 
niż progi unijne, 
kwalifikowany 
podpis 
elektroniczny, 
podpis zaufany lub 
podpis osobisty. 
Jeśli w postaci 
papierowej - 
podpis odręczny 

Jeśli sporządzono w 
postaci 
elektronicznej - 
Kwalifikowany 
podpis 
elektroniczny, a w 
przypadku 
postępowań lub 
konkursów o 
wartości mniejszej 
niż progi unijne, 
kwalifikowany 
podpis 
elektroniczny, 
podpis zaufany lub 
podpis osobisty. 
Jeśli w postaci 
papierowej - podpis 
odręczny 

Uregulowane w 
odrębnych 
przepisach w 
zależności od 
rodzaju dokumentu 

NIE DOTYCZY / w 
zakresie 
wystawionych przez 
„upoważnione 
podmioty” 
uregulowane w 
odrębnych 
przepisach w 
zależności od 
rodzaju dokumentu 

Jeśli zostały 
wystawione 
przez 
„upoważnione 
podmioty” 
jako 
dokument 
elektroniczny 

NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY 
Przekazuje się ten 
dokument 
elektroniczny 

Przekazuje się ten 
dokument 
elektroniczny 

NIE DOTYCZY 
Przekazuje się ten 
dokument 
elektroniczny 

NIE DOTYCZY 
Przekazuje się ten 
dokument 
elektroniczny  

Przekazuje się ten 
dokument 
elektroniczny 

Przekazuje się ten 
dokument 
elektroniczny 

http://www.e-zam.pl/
mailto:e-zam@e-zam.pl
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E-Z@M udostępnia niniejsze opracowanie Zamawiającym i Wykonawcom do wykorzystania w postępowaniach przetargowych z prawem do powielania. Inne podmioty mogą wykorzystywać i powielać opracowanie, tylko pod warunkiem wskazania,  że 

zostało opracowane przez E-Z@M, a także źródła (linku do strony, na której udostępniono opracowanie). 

Typ 
dokumentu /  
Wymaganie 

Wnioski o 
dopuszczenie do 

udziału w 
postępowaniu lub 

konkursie, wnioski, 
o których mowa w 

art. 371 ust. 3 
ustawy, oferty, 

prace konkursowe 

Oświadczenie, o 
którym mowa w 

art. 125 ust. 1 
ustawy  

(w progu unijnym – 
JEDZ) 

Podmiotowe  
środki dowodowe 

Oświadczenie, o 
którym mowa w 

art. 117 ust. 4 
ustawy (zakres 

RB/D/U 
wykonywanych 

przez 
konsorcjantów) 

Zobowiązanie 
podmiotu 

udostępniającego 
zasoby 

Przedmiotowe 
środki dowodowe 

Pełnomocnictwo 

Dokumenty, o 
których mowa w 

art. 94 ust. 2 ustawy 
(dotyczące osób 

społecznie 
marginalizowanych) 

Dokumenty 
potwierdzające 
umocowanie do 
reprezentowania 

Inne niż obok 
wymienione 
Informacje, 

oświadczenia lub 
dokumenty 

Jeśli zostały 
wystawione 
przez 
„upoważnione 
podmioty” 
jako 
dokument w 
postaci 
papierowej  

NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY 

Przekazuje się 
cyfrowe 
odwzorowanie tego 
dokumentu (skan) 
opatrzone w celu 
potwierdzenia za 
zgodność z 
oryginałem 
kwalifikowanym 
podpisem 
elektronicznym, a w 
przypadku 
postępowań lub 
konkursów o 
wartości mniejszej 
niż progi unijne, 
kwalifikowanym 
podpisem 
elektronicznym, 
podpisem 
zaufanym lub 
podpisem 
osobistym 

Przekazuje się 
cyfrowe 
odwzorowanie tego 
dokumentu (skan) 
opatrzone w celu 
potwierdzenia za 
zgodność z 
oryginałem 
kwalifikowanym 
podpisem 
elektronicznym, a w 
przypadku 
postępowań lub 
konkursów o 
wartości mniejszej 
niż progi unijne, 
kwalifikowanym 
podpisem 
elektronicznym, 
podpisem 
zaufanym lub 
podpisem 
osobistym 

NIE DOTYCZY 

Przekazuje się 
cyfrowe 
odwzorowanie tego 
dokumentu (skan) 
opatrzone w celu 
potwierdzenia za 
zgodność z 
oryginałem 
kwalifikowanym 
podpisem 
elektronicznym, a w 
przypadku 
postępowań lub 
konkursów o 
wartości mniejszej 
niż progi unijne, 
kwalifikowanym 
podpisem 
elektronicznym, 
podpisem 
zaufanym lub 
podpisem 
osobistym 

NIE DOTYCZY 

Przekazuje się 
cyfrowe 
odwzorowanie tego 
dokumentu (skan) 
opatrzone w celu 
potwierdzenia za 
zgodność z 
oryginałem 
kwalifikowanym 
podpisem 
elektronicznym, a w 
przypadku 
postępowań lub 
konkursów o 
wartości mniejszej 
niż progi unijne, 
kwalifikowanym 
podpisem 
elektronicznym, 
podpisem zaufanym 
lub podpisem 
osobistym 

Przekazuje się 
cyfrowe 
odwzorowanie tego 
dokumentu (skan) 
opatrzone w celu 
potwierdzenia za 
zgodność z 
oryginałem 
kwalifikowanym 
podpisem 
elektronicznym, a w 
przypadku 
postępowań lub 
konkursów o 
wartości mniejszej 
niż progi unijne, 
kwalifikowanym 
podpisem 
elektronicznym, 
podpisem 
zaufanym lub 
podpisem 
osobistym 

Przekazuje się 
cyfrowe 
odwzorowanie tego 
dokumentu (skan) 
opatrzone w celu 
potwierdzenia za 
zgodność z 
oryginałem 
kwalifikowanym 
podpisem 
elektronicznym, a w 
przypadku 
postępowań lub 
konkursów o 
wartości mniejszej 
niż progi unijne, 
kwalifikowanym 
podpisem 
elektronicznym, 
podpisem 
zaufanym lub 
podpisem 
osobistym 

http://www.e-zam.pl/
mailto:e-zam@e-zam.pl
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E-Z@M udostępnia niniejsze opracowanie Zamawiającym i Wykonawcom do wykorzystania w postępowaniach przetargowych z prawem do powielania. Inne podmioty mogą wykorzystywać i powielać opracowanie, tylko pod warunkiem wskazania,  że 

zostało opracowane przez E-Z@M, a także źródła (linku do strony, na której udostępniono opracowanie). 

Typ 
dokumentu /  
Wymaganie 

Wnioski o 
dopuszczenie do 

udziału w 
postępowaniu lub 

konkursie, wnioski, 
o których mowa w 

art. 371 ust. 3 
ustawy, oferty, 

prace konkursowe 

Oświadczenie, o 
którym mowa w 

art. 125 ust. 1 
ustawy  

(w progu unijnym – 
JEDZ) 

Podmiotowe  
środki dowodowe 

Oświadczenie, o 
którym mowa w 

art. 117 ust. 4 
ustawy (zakres 

RB/D/U 
wykonywanych 

przez 
konsorcjantów) 

Zobowiązanie 
podmiotu 

udostępniającego 
zasoby 

Przedmiotowe 
środki dowodowe 

Pełnomocnictwo 

Dokumenty, o 
których mowa w 

art. 94 ust. 2 ustawy 
(dotyczące osób 

społecznie 
marginalizowanych) 

Dokumenty 
potwierdzające 
umocowanie do 
reprezentowania 

Inne niż obok 
wymienione 
Informacje, 

oświadczenia lub 
dokumenty 

Jeśli zostały 
wystawione 
przez 
„upoważnione 
podmioty” 
jako 
dokument w 
postaci 
papierowej – 
kto 
poświadcza 
swoim 
podpisem 
elektroniczny
m za zgodność 

NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY 

odpowiednio 
wykonawca, 
wykonawca 
wspólnie 
ubiegający się o 
udzielenie 
zamówienia, 
podmiot 
udostępniający 
zasoby lub 
podwykonawca, w 
zakresie 
podmiotowych 
środków 
dowodowych, 
które każdego z 
nich dotyczą 
 
lub notariusz 

NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY 

odpowiednio 
wykonawca lub 
wykonawca 
wspólnie 
ubiegający się o 
udzielenie 
zamówienia 
 
lub notariusz 

NIE DOTYCZY 

odpowiednio 
wykonawca lub 
wykonawca 
wspólnie ubiegający 
się o udzielenie 
zamówienia 
  
lub notariusz 

odpowiednio 
wykonawca, 
wykonawca 
wspólnie 
ubiegający się o 
udzielenie 
zamówienia, 
podmiot 
udostępniający 
zasoby lub 
podwykonawca, w 
zakresie 
dokumentów 
potwierdzających 
umocowanie do 
reprezentowania, 
które każdego z 
nich dotyczą 
  
lub notariusz 

odpowiednio 
wykonawca lub 
wykonawca 
wspólnie 
ubiegający się o 
udzielenie 
zamówienia 
 
lub notariusz 

http://www.e-zam.pl/
mailto:e-zam@e-zam.pl
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E-Z@M udostępnia niniejsze opracowanie Zamawiającym i Wykonawcom do wykorzystania w postępowaniach przetargowych z prawem do powielania. Inne podmioty mogą wykorzystywać i powielać opracowanie, tylko pod warunkiem wskazania,  że 

zostało opracowane przez E-Z@M, a także źródła (linku do strony, na której udostępniono opracowanie). 

Typ 
dokumentu /  
Wymaganie 

Wnioski o 
dopuszczenie do 

udziału w 
postępowaniu lub 

konkursie, wnioski, 
o których mowa w 

art. 371 ust. 3 
ustawy, oferty, 

prace konkursowe 

Oświadczenie, o 
którym mowa w 

art. 125 ust. 1 
ustawy  

(w progu unijnym – 
JEDZ) 

Podmiotowe  
środki dowodowe 

Oświadczenie, o 
którym mowa w 

art. 117 ust. 4 
ustawy (zakres 

RB/D/U 
wykonywanych 

przez 
konsorcjantów) 

Zobowiązanie 
podmiotu 

udostępniającego 
zasoby 

Przedmiotowe 
środki dowodowe 

Pełnomocnictwo 

Dokumenty, o 
których mowa w 

art. 94 ust. 2 ustawy 
(dotyczące osób 

społecznie 
marginalizowanych) 

Dokumenty 
potwierdzające 
umocowanie do 
reprezentowania 

Inne niż obok 
wymienione 
Informacje, 

oświadczenia lub 
dokumenty 

Jeśli oryginał 
sporządzono 
w postaci 
papierowej 

NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY 

Przekazuje się 
cyfrowe 
odwzorowanie tego 
dokumentu (skan) 
opatrzone w celu 
potwierdzenia za 
zgodność z 
oryginałem 
kwalifikowanym 
podpisem 
elektronicznym, a w 
przypadku 
postępowań lub 
konkursów o 
wartości mniejszej 
niż progi unijne, 
kwalifikowanym 
podpisem 
elektronicznym, 
podpisem 
zaufanym lub 
podpisem 
osobistym 

Przekazuje się 
cyfrowe 
odwzorowanie tego 
dokumentu (skan) 
opatrzone w celu 
potwierdzenia za 
zgodność z 
oryginałem 
kwalifikowanym 
podpisem 
elektronicznym, a w 
przypadku 
postępowań lub 
konkursów o 
wartości mniejszej 
niż progi unijne, 
kwalifikowanym 
podpisem 
elektronicznym, 
podpisem 
zaufanym lub 
podpisem 
osobistym 

Przekazuje się 
cyfrowe 
odwzorowanie tego 
dokumentu (skan) 
opatrzone w celu 
potwierdzenia za 
zgodność z 
oryginałem 
kwalifikowanym 
podpisem 
elektronicznym, a w 
przypadku 
postępowań lub 
konkursów o 
wartości mniejszej 
niż progi unijne, 
kwalifikowanym 
podpisem 
elektronicznym, 
podpisem 
zaufanym lub 
podpisem 
osobistym 

Przekazuje się 
cyfrowe 
odwzorowanie tego 
dokumentu (skan) 
opatrzone w celu 
potwierdzenia za 
zgodność z 
oryginałem 
kwalifikowanym 
podpisem 
elektronicznym, a w 
przypadku 
postępowań lub 
konkursów o 
wartości mniejszej 
niż progi unijne, 
kwalifikowanym 
podpisem 
elektronicznym, 
podpisem 
zaufanym lub 
podpisem 
osobistym 

Przekazuje się 
cyfrowe 
odwzorowanie 
tego dokumentu 
(skan) opatrzone w 
celu potwierdzenia 
za zgodność z 
oryginałem 
kwalifikowanym 
podpisem 
elektronicznym, a 
w przypadku 
postępowań lub 
konkursów o 
wartości mniejszej 
niż progi unijne, 
kwalifikowanym 
podpisem 
elektronicznym, 
podpisem 
zaufanym lub 
podpisem 
osobistym 

Przekazuje się 
cyfrowe 
odwzorowanie tego 
dokumentu (skan) 
opatrzone w celu 
potwierdzenia za 
zgodność z 
oryginałem 
kwalifikowanym 
podpisem 
elektronicznym, a w 
przypadku 
postępowań lub 
konkursów o 
wartości mniejszej 
niż progi unijne, 
kwalifikowanym 
podpisem 
elektronicznym, 
podpisem zaufanym 
lub podpisem 
osobistym 

Przekazuje się 
cyfrowe 
odwzorowanie tego 
dokumentu (skan) 
opatrzone w celu 
potwierdzenia za 
zgodność z 
oryginałem 
kwalifikowanym 
podpisem 
elektronicznym, a w 
przypadku 
postępowań lub 
konkursów o 
wartości mniejszej 
niż progi unijne, 
kwalifikowanym 
podpisem 
elektronicznym, 
podpisem 
zaufanym lub 
podpisem 
osobistym 

NIE DOTYCZY 

http://www.e-zam.pl/
mailto:e-zam@e-zam.pl
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E-Z@M udostępnia niniejsze opracowanie Zamawiającym i Wykonawcom do wykorzystania w postępowaniach przetargowych z prawem do powielania. Inne podmioty mogą wykorzystywać i powielać opracowanie, tylko pod warunkiem wskazania,  że 

zostało opracowane przez E-Z@M, a także źródła (linku do strony, na której udostępniono opracowanie). 

Typ 
dokumentu /  
Wymaganie 

Wnioski o 
dopuszczenie do 

udziału w 
postępowaniu lub 

konkursie, wnioski, 
o których mowa w 

art. 371 ust. 3 
ustawy, oferty, 

prace konkursowe 

Oświadczenie, o 
którym mowa w 

art. 125 ust. 1 
ustawy  

(w progu unijnym – 
JEDZ) 

Podmiotowe  
środki dowodowe 

Oświadczenie, o 
którym mowa w 

art. 117 ust. 4 
ustawy (zakres 

RB/D/U 
wykonywanych 

przez 
konsorcjantów) 

Zobowiązanie 
podmiotu 

udostępniającego 
zasoby 

Przedmiotowe 
środki dowodowe 

Pełnomocnictwo 

Dokumenty, o 
których mowa w 

art. 94 ust. 2 ustawy 
(dotyczące osób 

społecznie 
marginalizowanych) 

Dokumenty 
potwierdzające 
umocowanie do 
reprezentowania 

Inne niż obok 
wymienione 
Informacje, 

oświadczenia lub 
dokumenty 

Jeśli oryginał 
sporządzono 
w postaci 
papierowej  – 
kto 
poświadcza 
swoim 
podpisem 
elektroniczny
m za zgodność 

NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY 

odpowiednio 
wykonawca, 
wykonawca 
wspólnie 
ubiegający się o 
udzielenie 
zamówienia, 
podmiot 
udostępniający 
zasoby lub 
podwykonawca, w 
zakresie 
podmiotowych 
środków 
dowodowych, 
które każdego z 
nich dotyczą 
 
lub notariusz 

odpowiednio 
wykonawca lub 
wykonawca 
wspólnie 
ubiegający się o 
udzielenie 
zamówienia 
 
lub notariusz 

odpowiednio 
wykonawca lub 
wykonawca 
wspólnie 
ubiegający się o 
udzielenie 
zamówienia 
 
lub notariusz 

odpowiednio 
wykonawca lub 
wykonawca 
wspólnie 
ubiegający się o 
udzielenie 
zamówienia 
 
lub notariusz 

mocodawca 
 
lub notariusz 

odpowiednio 
wykonawca lub 
wykonawca 
wspólnie ubiegający 
się o udzielenie 
zamówienia 
 
lub notariusz 

odpowiednio 
wykonawca, 
wykonawca 
wspólnie 
ubiegający się o 
udzielenie 
zamówienia, 
podmiot 
udostępniający 
zasoby lub 
podwykonawca, w 
zakresie 
dokumentów 
potwierdzających 
umocowanie do 
reprezentowania, 
które każdego z 
nich dotyczą 
  
lub notariusz 

NIE DOTYCZY 
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