Legal Alert
JEDZ – nowy obowiązkowy
dokument w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego
Styczeń 2016
W dniu 5 stycznia 2016 r. Komisja Europejska przyjęła rozporządzenie
wykonawcze (UE) 2016/7 ustanawiające standardowy formularz
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), które
najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2016 r. należy w całości i bezpośrednio
stosować w polskich postępowaniach o udzielenie zamówienia
publicznego. Rozporządzenie zostało wydane na podstawie przepisów
nowych dyrektyw w sprawie zamówień publicznych: dyrektywy
2014/24/UE oraz dyrektywy 2014/25/UE.
Kilka słów o JEDZ

Styczeń 2016

JEDZ to dokument zamówienia, który stanowić będzie tzw. dowód wstępny
w postępowaniu, zastępujący zaświadczenia wydawane przez organy publiczne
lub osoby trzecie. JEDZ stanowi „oficjalne” oświadczenie wykonawcy, w którym
stwierdzi on, czy zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia z postępowania,
oraz czy spełnia on stosowne kryteria kwalifikacji podmiotowej. Dokument ten ma
na celu zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla wykonawców, wynikających
z dotychczasowej konieczności przedstawiania w przetargach od tzw. progów
unijnych znacznej liczby zaświadczeń lub innych dokumentów związanych
z kryteriami wykluczenia i kwalifikacji.
Zamawiający będą mogli w dowolnej chwili w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego zwrócić się do każdego wykonawcy o przedłożenie
wszystkich lub niektórych wymaganych zaświadczeń i dokumentów, jeżeli jest to
niezbędne dla zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania.

Kontakt
W celu uzyskania
dodatkowych informacji
prosimy o kontakt:
Tomasz Zalewski
Partner
T: +48 22 50 50 796
tomasz.zalewski
@eversheds.pl
dr Aneta Wala
Senior associate
T: +48 22 50 50 717
aneta.wala
@eversheds.pl
eversheds.pl

Zapisz się
na nasz newsletter>
Otrzymuj cykliczne
informacje o ważnych
zmianach w prawie
oraz organizowanych
przez nas wydarzeniach

Jednak co do zasady dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia
i spełnianie warunków udziału w postępowaniu składał będzie zamawiającemu
tylko wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Kto będzie składał JEDZ w przetargach?
JEDZ będzie składał każdy wykonawca biorący udział w postępowaniu.
W przypadku konsorcjum każdy z konsorcjantów musi przedstawić odrębny JEDZ.
Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi przedłożyć
w postępowaniu dla każdego z tych podmiotów JEDZ wypełniony w odpowiednim
zakresie przez te podmioty. Co więcej, JEDZ będą musieli również wypełnić
i przedłożyć wszyscy pracownicy techniczni lub służby techniczne, nienależące
bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności osoby
odpowiedzialne za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień na roboty budowlane
te, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o ich wykonanie. Ponadto
zamawiający będą mogli zażądać, aby określone informacje z JEDZ zostały
udzielone w odniesieniu do podwykonawców, na których zdolnościach wykonawca
nie podlega.
Zakres oświadczeń składanych w JEDZ
W ramach JEDZ podawane będą informacje dotyczące wykonawcy i jego
przedstawicieli oraz podmiotów udostępniających zasoby i – o ile wymagać będzie
tego zamawiający – podwykonawców. Składane będą także cztery rodzaje
oświadczeń dotyczące:
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braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania (między
innymi w zakresie wyroków skazujących za przestępstwo, płatności
podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, niewypłacalności,
konfliktu interesów, wykroczeń zawodowych)
spełnienia kryteriów kwalifikacji podmiotowej (kompetencje, sytuacja
ekonomiczna i finansowa, zdolność techniczna i zawodowa, systemy
zapewnienia jakości i normy zarządzania środowiskowego)
spełnienia kryteriów lub zasad, które mogą być stosowane w celu
ograniczenia liczby wykonawców (w ramach procedur dwustopniowych)
prawidłowości i dokładności informacji podanych w ramach JEDZ oraz
dysponowania zaświadczeniami i innymi dokumentami
potwierdzającymi te informacje (z wyłączeniem zaświadczeń, które
zamawiający może sam uzyskać)

Skutki dla wykonawców i zamawiających
Rozporządzenie przewiduje, że obowiązek stosowania JEDZ powstaje od chwili
wejścia w życie krajowych środków wdrażających dyrektywę 2014/24/UE,
ale najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2016 r. Oznacza to, że obowiązek ten może
powstać wcześniej, o ile wejdą wcześniej w życie polskie przepisy nowelizujące
prawo zamówień publicznych w zakresie niezbędnym dla transpozycji dyrektywy.
Rozporządzenie nie zawiera przepisów przejściowych, tj. nie określa, czy
w postępowaniach wszczętych przed dniem powstania obowiązku stosowania JEDZ
można stosować dotychczasowe przepisy.
W związku z tym zamawiający we wszystkich postępowaniach, w których termin
składania wniosków lub ofert upływa w dniu powstania obowiązku stosowania
JEDZ lub później (a na pewno od 18 kwietnia 2016 r.), powinni w ogłoszeniu
i specyfikacji istotnych warunków zamówieniach wymagać przedłożenia JEDZ
przez wykonawców i osoby trzecie udostępniające swe zasoby wykonawcy.
Niezależenie od powyższego, w sytuacji istnienia obowiązku stosowania JEDZ
i niewskazania przez zamawiających w dokumentacji przetargowej obowiązku
przedłożenia JEDZ, wykonawcy powinni przedłożyć samodzielnie taki dokument
(w tym dla podmiotów udostępniających zasoby).
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