Załącznik nr 8 do SIWZ

Instrukcja dla Wykonawców (ESPD)
W celu zaimportowania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (ESPD) oraz jego
wypełnienia, należy wykonać poniższe kroki:
1. Plik „Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD)” w formacie XML, stanowiący
Załącznik nr 8 do SIWZ należy pobrać ze strony internetowej Zamawiającego i zapisać na dysku
swojego komputera lub innym urządzeniu zewnętrznym.
2. Elektroniczne narzędzie do wypełniania ESPD znajduje się pod adresem:
http://ec.europa.eu/growth/espd.
3. Po załadowaniu strony internetowej należy wybrać „język”, np. Polski.
4. Następnie zaznaczamy kolejno następujące opcje:
a) Kim jesteś - „Jestem wykonawcą”;
b) Co chcesz zrobić – „zaimportować ESPD”.
5. Kolejnym krokiem jest załadowanie pobranego i zapisanego wcześniej pliku w formacie XML, o
którym mowa w pkt 1.
6. Należy wybrać Państwo, w którym Wykonawca ma siedzibę, np. Polska i kliknąć „Dalej”.
7. Wykonawca wypełnia ESPD zgodnie ze wzorem elektronicznego formularza, z zastrzeżeniem
poniższych uwag:
a) W Części II Sekcji D ESPD (Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności
wykonawca nie polega) Wykonawca oświadcza czy zamierza zlecić osobom trzecim
podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia (w przypadku twierdzącej
odpowiedzi podaje ponadto, o ile jest to wiadome, wykaz proponowanych
podwykonawców), natomiast Wykonawca nie jest zobowiązany do przedstawiania w
odniesieniu do tych podwykonawców odrębnych ESPD, zawierających informacje
wymagane w Części II Sekcja A i B oraz w Części III.
b) W Części IV Zamawiający żąda jedynie Ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich
kryteriów kwalifikacji, bez wypełniania poszczególnych Sekcji A, B, C i D.
c) Część V (Ograniczenie liczby kwalifikujących się kandydatów) należy pozostawić
niewypełnioną.
8. Kompletny ESPD należy wydrukować, podpisać zgodnie z reprezentacją Wykonawcy oraz
dołączać w formie papierowej do oferty.
9. W związku z faktem, że wypełniony przez Wykonawcę formularz nie jest przechowywany w
pamięci systemu, Zamawiający radzi pobrać i zapisać wypełniony ESPD na dysku swojego
komputera lub innym urządzeniu zewnętrznym. Pozwoli to na ewentualną korektę formularza bez
konieczności wypełniania go od początku.

