
Załącznik nr 8 do SIWZ ZP-15/2018 

 

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA 
JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA /JEDZ/ 

 
 

I. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia /JEDZ/ należy sporządzić zgodnie z wzorem 
standardowego formularza, określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 
wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/EU, pod rygorem nieważności, w postaci 
elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z zasadami: 
1) środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez Wykonawcę, jest poczta 
elektroniczna; 
2) Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, 
.docx, .rtf, .xps, .odt; 
3) wykonawca wypełnia JEDZ tworząc dokument elektroniczny, z wykorzystaniem narzędzia 
ESPD lub w jednym z ww formatów, przy czym ze względów technicznych zaleca się stosowanie 
formatu .pdf. 
Tworząc dokument z wykorzystaniem narzędzia ESPD, Wykonawca pobiera plik „espd – 
request.xml” ze strony Zamawiającego (załącznik do SIWZ), a następnie wypełnia za pomocą 
narzędzia ESPD własny JEDZ importując plik „espd – request.xml” do strony internetowej 
https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=pl; 
4) 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 – podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie o 
usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, przy czym zaleca się używanie formatu 
Xades. 
Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego 
oraz warunkach jej użycia można znaleźć na stronach internetowych kwalifikowanych dostawców 
usług zaufania, których lista znajduje się pod adresem internetowym: 
http://www.nccert.pl/kontakt.htm; 
UWAGA: Opatrzenie dokumentu zawierającego JEDZ podpisem innym niż kwalifikowany 
podpis elektroniczny jest niedopuszczalne i będzie traktowane jako niezłożenie JEDZ, co 
spowoduje wdrożenie przez Zamawiającego odpowiednich procedur i sankcji określonych w 
ustawie Pzp na wypadek niezłożenia JEDZ. 
5) w celu zapewnienia integralności informacji zawartych w JEDZ oraz mając na uwadze 
obowiązek nieujawniania danych zawartych w JEDZ, podpisany dokument elektroniczny JEDZ 
należy zaszyfrować, tj. opatrzyć hasłem dostępowym. W tym celu Wykonawca może posłużyć się 
narzędziami oferowanymi przez oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument JEDZ (np. 
Adobe Acrobat) lub skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na licencji open-source – np. AES 
Crypt, 7-Zip, Smart Sign lub komercyjnych, przy czym zleca się zaszyfrowanie z wykorzystaniem 
narzędzia 7-Zip; 
6) Wykonawca zamieszcza hasło dostępu (klucz deszyfrujący) do pliku JEDZ w treści swojej 
oferty (składanej w formie pisemnej) w formularzu oferty. Treść oferty może zawierać również, 
jeśli jest to niezbędne, inne informacje dla prawidłowego dostępu do dokumentów, w 



szczególności informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania 
danych zawartych w JEDZ; 
W przypadku niewskazania w treści oferty informacji umożliwiających odkodowanie 
(deszyfrację) przesłanego przez Wykonawcę pliku JEDZ przez Zamawiającego, sytuacja taka 
zostanie uznana za niezłożenie JEDZ, co w konsekwencji skutkowało będzie wdrożeniem przez 
Zamawiającego odpowiednich procedur i sankcji określonych w ustawie Pzp na wypadek 
niezłożenia JEDZ. 
7) Wykonawca przesyła Zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym i zaszyfrowany JEDZ na adres e-mail: zdp@zdp-myslenice.pl, w taki sposób, aby 
dokument ten dotarł do Zamawiającego przed terminem składania ofert; 
UWAGA: Złożenie JEDZ wraz z ofertą w postaci papierowej lub na nośniku danych (np. CD, 
pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 
usług drogą elektroniczną. Takie działanie będzie uważane za niezłożenie JEDZ, co będzie 
skutkowało wdrożeniem przez Zamawiającego odpowiednich procedur i sankcji określonych w 
ustawie Pzp na wypadek niezłożenia JEDZ. 
8) w treści przesłanej wiadomości należy wskazać oznaczenie i nazwę postępowania, którego 
JEDZ dotyczy (np. postępowanie ZP-15/2018 na Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w 
sezonie zimowym 2018/2019 – powiat myślenicki), nazwę Wykonawcy składającego JEDZ oraz 
ewentualnie nazwy podmiotów udostępniających zasoby, których dotyczy JEDZ; 
9) Wykonawca przesyłając JEDZ, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej 
JEDZ; 
- datą wpływu JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ z serwera 
pocztowego Zamawiającego; 
10) obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego w trybie art. 26 
ust. 3 ustawy Pzp. W takim przypadku Zamawiający nie wymaga szyfrowania tego dokumentu; 
11) po otwarciu ofert złożonych w postępowaniu Zamawiający odszyfrowuje (dekoduje) pliki 
JEDZ, przekazane przez Wykonawców, korzystając z informacji (klucza dekodującego lub hasła 
dostępu) zawartych w treści ofert i weryfikuje prawidłowość złożonego podpisu elektronicznego. 
Tryb przekazania JEDZ określony  powyżej, dotyczy oświadczeń JEDZ składanych przez 
wszystkich podmiotów zobowiązanych do ich złożenia – Wykonawcy, każdego z Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz podmiotów trzecich udostępniających 
zasoby w trybie art. 22a ustawy Pzp. Każdy z tych JEDZ powinien być podpisany 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu, 
którego dany JEDZ dotyczy. Każde z oświadczeń JEDZ winno być zapisane jako odrębny plik. 
JEDZ Zamawiającemu przesyła Wykonawca, z którego ofertą te JEDZ są związane. 

II. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w zakresie kryteriów opisanych w części IV JEDZ 
wypełnił jedynie sekcję α w części IV i nie wypełniał żadnej z pozostałych sekcji w części IV. 

 


