Załącznik Nr 7 do SIWZ

Zasady przygotowania formularza JEDZ

Wykonawcy korzystając z serwisu eESPD zobowiązani są wypełnić utworzoną przez
Zamawiającego, poprzez serwis eESPD elektroniczną wersję formularza JEDZ (plik xml
stanowi załącznik Nr 2 do SIWZ). Zamawiający zaleca korzystanie z narzędzia eESPD
(JEDZ/ESPD, o którym mowa w zdaniu pierwszym). Wykonawca może również korzystać z
innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i
utworzenie dokumentu elektronicznego.
Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ,
Wykonawca

podpisuje

ww.

dokument

kwalifikowanym

podpisem

elektronicznym,

wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem
świadczącym usługi certyfikacyjne, spełniającym wymogi bezpieczeństwa określone w
ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U
z 2016 r. poz. 1579).
Serwis eESPD został udostępniony przez Komisję Europejską pod adresem:
https://ec.europa.eu/tools/espd
Bezpośredni dostęp do polskiej wersji językowej serwisu znajduje się pod adresem:
https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=pl
Dostęp do serwisu eESPD możliwy jest również poprzez zakładkę „Elektroniczne narzędzie
do wypełniania JEDZ / ESPD” pod adresem:
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
Instrukcja wypełniania formularza JEDZ dostępna jest na stronie Urzędu Zamówień
Publicznych pod adresem:
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia

1

Składając JEDZ Wykonawcy zobowiązani są wypełnić:

Części

Nazwa części

Część I

Informacje dotyczące postępowania o
udzielenie zamówienia oraz instytucji
zamawiającej

Część II

Informacje dotyczące Wykonawcy

Sekcja A

Informacje na temat Wykonawcy

Uwagi
Wypełnia Zamawiający

Wypełnia Wykonawca w
następującym zakresie:
w
całości,
jedynie
z
wyłączeniem
punktów
dotyczących
zamówień
zastrzeżonych.
Uwaga! w rubryce „czy
Wykonawca jest wpisany do
urzędowego
wykazu
zatwierdzonych
Wykonawców...”
Polscy
Wykonawcy
zaznaczają
opcję
„nie
dotyczy”,
natomiast jeśli Wykonawca
zagraniczny jest wpisany do
takiego wykazu, zaznacza
opcję „tak” i wypełnia dalszą
część podsekcji, jeżeli nie jest
wpisany do takiego wykazu,
zaznacza opcję „nie” i nie
wypełnia
dalszej
części
podsekcji.

Sekcja B

Informacje na temat przedstawicieli Wykonawcy

w całości

Sekcja C

Informacje na temat polegania na zdolności
innych podmiotów

w całości

Sekcja D

Informacje dotyczące podwykonawców, na
których zdolności Wykonawca nie polega

w całości

Część III

Kryteria wykluczenia

Sekcja A

Podstawy związane z wyrokami skazującymi za
przestępstwo

Sekcja B

Podstawy związane z płatnością podatków lub
składek na ubezpieczenie społeczne

Wypełnia Wykonawca w
następującym zakresie:
w całości
w całości
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Sekcja C

Podstawy związane z niewypłacalnością,
konfliktem interesów lub wykroczeniami
zawodowymi

ograniczając
się
do
oświadczeń,
w
zakresie
wskazanym
poniżej,
dotyczących następujących
podstaw wykluczenia:
a) „naruszenie
obowiązków
w
dziedzinie
prawa
ochrony środowiska”
– tj. w zakresie
podstawy, o której
mowa w art. 24 ust. 1
pkt 13 i 14 Upzp;
b) „naruszenie
obowiązków
w
dziedzinie
prawa
pracy” – tj. w zakresie
podstawy, o której
mowa w art. 24 ust. 1
pkt 13 i 14 Upzp;
c) „porozumienia
z
innymi
Wykonawcami
mające
na
celu
zakłócenie
konkurencji” – tj. w
zakresie podstawy, o
której mowa w art. 24
ust. 1 pkt 20 Upzp;
d) „bezpośrednie
lub
pośrednie
zaangażowanie
w
przygotowanie
przedmiotowego
postępowania
o
udzielenie
zamówienia” – tj. w
zakresie podstawy, o
której mowa w art. 24
ust. 1 pkt 19 Upzp;
e) „winien
wprowadzania
w
błąd,
zatajenia
informacji...” – tj. w
zakresie podstawy, o
której mowa w art. 24
ust. 1 pkt 16 - 18
Upzp;
f) „w
stosunku
do
którego
otwarto
likwidację (...) lub
którego
upadłość
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ogłoszono...” – tj. w
zakresie podstawy, o
której mowa w art. 24
ust. 5 pkt 1 Upzp;
Sekcja D
Część IV

Inne podstawy wykluczenia
Kryteria kwalifikacji

Sekcja 

Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich
kryteriów kwalifikacji

Sekcja A
Sekcja B
Sekcja C
Sekcja D

Kompetencje
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zdolność techniczna i zawodowa
Systemy zapewniania jakości i normy
zarządzania środowiskowego

Część V

Ograniczenie liczby kwalifikujących się
kandydatów

Część VI

Oświadczenia końcowe

w całości
Wypełnia Wykonawca w
następującym zakresie:
ograniczając
się
do
wypełnienia sekcji 

Nie dotyczy
Wypełnia Wykonawca w
całości
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