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Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra 
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 
2020 r. w sprawie podmiotowych środków 
dowodowych oraz innych dokumentów lub 
oświadczeń jakich może żądać zamawiający 
od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415 – dalej -
„Rozporządzenie ws. PŚD”) zamawiający może 
zażądać a w postępowaniach o wartości równej lub 
przekraczającej progi unijne - żąda), by 
wykonawca w celu potwierdzenia braku 
fakultatywnej podstaw wykluczenia z udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, o której mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., 
poz. 1129 z późn. zm. – dalej – „ustawa PZP”) 
przedstawił zaświadczenie właściwego 
naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 
że wykonawca nie zalega z opłacaniem 
podatków i opłat (dalej - „Zaświadczenie z US”).

W przypadku zalegania przez wykonawcę z 
opłacaniem podatków lub opłat, zamawiający żąda 
złożenia wraz z Zaświadczeniem z US dokumentów 
potwierdzających, że przed upływem terminu 
składania ofert wykonawca dokonał płatności 
należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami 
lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie 
w sprawie spłat tych należności.

Zaświadczenie z US, co jednoznacznie wynika z §
2 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia ws. PŚD, powinno 
zostać wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed jego złożeniem zamawiającemu a nie 
przed upływem terminu składania ofert). 

Zaświadczenie z US jest 
podmiotowym środkiem 
dowodowym 
dotyczącym 
fakultatywnej podstawy 
wykluczenia

Cel przedkładania Zaświadczenia z US 
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Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa 
(tekst jedn. Dz. U. z 2021r., poz. 1540 z późn. 
zm., dalej - „Ordynacja podatkowa”) organ 
podatkowy może sporządzić Zaświadczenie 
z US w dwojaki sposób:

• na piśmie utrwalonym w postaci 
papierowej opatrzonym podpisem 
własnoręcznym pracownika organu, 

• w postaci elektronicznej, opatrzonej:
• kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, 
• podpisem zaufanym lub 
• podpisem osobistym

pracownika organu.

Ponadto, zgodnie z art. 144b §1 Ordynacji 
podatkowej, jeżeli organ podatkowy 
sporządzi Zaświadczenie z US w oryginale w 
postaci elektronicznej, wówczas może je 
doręczyć wnioskodawcy także w postaci 
wydruku odzwierciedlającego treść 
sporządzonego oryginału. 

Wydruk Zaświadczenia z US musi zawierać:
• informację, że Zaświadczenie z US zostało 

utrwalone w postaci elektronicznej i 
podpisane kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym albo 
podpisem osobistym, ze wskazaniem 
imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego osoby, która je podpisała;

• identyfikator tego pisma, nadawany przez 
system teleinformatyczny.

Doręczony przez organ podatkowy wydruk 
Zaświadczenia z US może zawierać także 
mechanicznie odtwarzany podpis osoby, 
która elektronicznie podpisała pismo. 

Wydruk Zaświadczenia z US, spełniający 
ww. wymagania stanowi dowód tego, co 
zostało stwierdzone w Zaświadczeniu z US 
utrwalonym w postaci elektronicznej.

Postać Zaświadczenia z US

Jerzykowski i Wspólnicy Radcowie Prawni

Dopuszczalny wydruk 
Zaświadczenia z US 
doręczony przez organ 
podatkowy
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Z przepisu § 6 ust. 1 i 2 rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w 
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania 
informacji oraz wymagań technicznych dla 
dokumentów elektronicznych oraz środków 
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 2452, dalej -
„Rozporządzenie”) wynika, że gdy Zaświadczenie z 
US zostało sporządzona przez upoważniony organ 
w oryginalnie jako: 

• dokument elektroniczny i w takiej postaci 
doręczone wykonawcy wykonawca 
powinien przedłożyć zamawiającemu ten 
dokument (tj. oryginał dokumentu 
elektronicznego, otrzymanego od organu),

• dokument w postaci papierowej 
wykonawca powinien przedłożyć 
zamawiającemu cyfrowe odwzorowanie tego 
dokumentu opatrzone:

• w postępowaniach o wartości równej 
lub przekraczającej progi unijne -
kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, 

• w postępowaniach o wartości mniejszej 
niż progi unijne  - kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym lub podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym, 

poświadczające zgodność cyfrowego 
odwzorowania z dokumentem 
w postaci papierowej. 

Zaświadczenie z US:
• dokument 

elektroniczny,
• dokument w postaci 

papierowej 
• wydruk dokumentu 

elektronicznego

Przedłożenie Zaświadczenia z US
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O ile sposób przedłożenia przez wykonawcę 
Zaświadczenia z US doręczonego przez organ 
podatkowy w postaci dokumentu 
elektronicznego lub dokumentu porządzonego 
na piśmie nie powinien budzić kontrowersji, 
to pewne wątpliwości mogą pojawić się w 
przypadku Zaświadczenia z US doręczonego 
przez organ podatkowy w postaci wydruku 
odzwierciedlającego elektroniczny oryginał 
Zaświadczenia US.

W wyroku  z dnia 17 lutego 2021 r., sygn. akt. 
KIO 201/21 Krajowa Izbę Odwoławcza (dalej -
„KIO”) uznała za dopuszczalne przedłożenia 
przez wykonawcę cyfrowego odwzorowania 
Zaświadczenia z US, które wykonawca uzyskał 
w postaci wydruku odzwierciedlającego 
elektroniczny oryginał Zaświadczenia z US.  

W uzasadnieniu ww. orzeczenia wskazano, że: 
„Skoro zaś Odwołujący zaświadczenie NDUS 
otrzymał w formie wydruku, to należy uznać, że 
był uprawniony do przekazania go 
Zamawiającemu w oparciu o § 5 ust. 1 i 2 
rozporządzenia o środkach komunikacji 
elektronicznej [odpowiednik § 6 ust. 1i 2 
Rozporządzenia] Przyjęcie przeciwnego 
poglądu stanowiłoby przejaw skrajnego 
formalizmu, skutkiem którego byłoby 
doprowadzenie do sytuacji, w której 
wykonawca, dysponujący dowodem 
pochodzącym od organu administracji 
publicznej, wydanym w przewidzianej 
prawem procedurze (art. 144b Ordynacji 
podatkowej) i uzyskanym w celu 
poświadczenia braku zachodzenia 
przesłanki wykluczenia z postępowania […] 
nie może się tym dowodem posłużyć i 
przedłożyć go Zamawiającemu.”

Przywołane powyżej stanowisko KIO pozostaje 
w pełni aktualne również na gruncie ustawy 
PZP (aktualnie obowiązującej). 

Jerzykowski i Wspólnicy Radcowie Prawni

Sposób przedłożenia Zaświadczenia US
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