
 

 

Znak sprawy: 30/PN/2021               Warszawa, dnia 21.04.2021 r. 
 

Wykonawcy uczestniczący w 
postępowaniu nr 30/PN/2021 

 
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego, pn.: Wykonanie w ciągu roku dwukrotnych (wiosennych i jesiennych) 
prac utrzymaniowych koryt kanałów w tym wykonanie umocnień podstawy skarp 
Kanału Kawęczyńskiego i Potoku Służewieckiego. 
 

KOMUNIKAT NR 1 
 

Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, 
niniejszym przekazuję treść pytań wraz z wyjaśnieniami: 

Pytanie 1 
Czy do oferty dołączam jedynie dokument JEDZ. Pozostałe dokumenty po przetargu. 

Odpowiedź: 
Zgodnie z zapisami pkt. 11)  Załącznika nr 3 do SWZ- Formularz oferty, w skład oferty 
wchodzą następujące dokumenty i oświadczenia: 

1. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia; 
2. Pełnomocnictwo*; 
3. Zobowiązanie podmiotu trzeciego*; 
4. Wyjaśnienia uzasadniające, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji*. 

*Niepotrzebne skreślić. 

Pytanie 2 

Jak wypełnić dokument JEDZ. Jest on w formacie pdf. Jest on nieedytowalny 
(przynajmniej u mnie). 

Odpowiedź: 
Znajdujący się na stronie internetowej: http://zzw.waw.pl/zamowienia-
publiczne/zamowienia-powyzej-130-000/30-pn-2021-2/?b=94 

w Załączniku nr 2 do SWZ – JEDZ.zip plik w formacie XML  należy pobrać  i zapisać na 
komputerze.  W kolejnym kroku, celem edycji dokumentu JEDZ, należy wejść na stronę 
Komisji Europejskiej (Serwis umożliwiający wypełnienie i ponowne wykorzystanie ESPD): 
https://espd.uzp.gov.pl/filter?lang=pl. W pytaniu „Kim jesteś?” zaznaczyć: „Jestem 
wykonawcą” i w pytaniu „Co chcesz zrobić?” zaznaczyć: „zaimportować ESPD”. Następnie 
wybrać ikonkę „przeglądaj” i zaimportować pobrany i zapisany na komputerze plik. Po 
załadowaniu pliku otworzy się edytowalna wersja JEDZ. 



 
 

 
Należy pamiętać, iż zgodnie z rozdz. XI pkt. 3 SWZ „Ofertę, w tym JEDZ, sporządza się, 
pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym)”. 

 

Niniejsze zmiany i wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część SWZ. Wykonawcy 
zobowiązani są do ich uwzględnienia podczas sporządzania ofert. 
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