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Wprowadzenie

Czerwcowa nowelizacja ustawy – Prawo zamówień publicznych, której przepisy weszły w ży-
cie 28.7.2016 r., wprowadziła niemałe zamieszanie w ugruntowanym już procesie postępowania
o udzielenie zamówienia. Ustawodawca polski ostatecznie postanowił odstąpić od stworzenia cał-
kiem nowego aktu prawnego, który przenosiłby na grunt polskich regulacji prawnych filozofię no-
wych dyrektyw zamówieniowych. Pomimo zaawansowania prac nad projektem nowej ustawy –
Prawo zamówień publicznych, podjęto finalnie decyzję o nowelizacji przepisów. Nowe dyrektywy
zamówieniowe zostały więc wtłoczone w stary porządek prawny, co stanowi dodatkowe utrudnie-
nie w stosowaniu zmienionych regulacji. Największa od 2004 r. nowela przepisów o zamówieniach
publicznych już w fazie projektu rodziła mnóstwo wątpliwości interpretacyjnych. Część z nich
udało się wyeliminować w procesie legislacyjnym, jednak nie wszystkie. Stosowanie zmienionego
prawa w praktyce wygląda więc inaczej niż zakładano w teorii. Wiedzą o tym zapewne już wszyscy,
którzy dotknęli w swej codziennej pracy nowej materii przepisów.

Nowa filozofia dyrektyw, implementowana do polskiego porządku prawnego, to przede wszystkim
odformalizowanie procedur, ich uelastycznienie i uczynienie przyjaznymi. To również zwiększenie
zaangażowania w proces realizacji zamówienia małych i średnich przedsiębiorców, którzy w isto-
cie są faktycznymi wykonawcami kontraktów zamówieniowych. To także droga do pełnej elektro-
nizacji zamówień, na którą kraje członkowskie UE wejdą w 2018 r.

Jedną z największych zmian jest oparcie weryfikacji spełniania przez wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji oraz braku podstaw do wykluczenia na oświadczeniu
wstępnym wykonawcy. W postępowaniach o wartości przekraczającej kwoty wynikające z przepi-
sów wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ZamPublU wprowadzono wymóg, aby oświadczenie
to składane było na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), stano-
wiącym dowód wstępny zastępujący zaświadczenia wydawane przez organy publiczne lub osoby
trzecie. Polska zdecydowała o jego obligatoryjnym stosowaniu w postępowaniach prowadzonych
w procedurze zaostrzonej – unijnej, czyli właściwej dla wartości zamówienia przekraczającej kwoty
wynikające z przepisów wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ZamPublU.

Sama konstrukcja JEDZ jest stosunkowo trudna. Odnosi się bezpośrednio do regulacji dyrektyw,
używając ich nomenklatury, które starają się pogodzić porządki prawne państw członkowskich.
Z kolei nazewnictwo unijne w wielu miejscach nie zostało przeniesione na grunt polskich przepi-
sów. Powyższe komplikuje materię i w wielu miejscach wymaga zgłębionej analizy. Stąd też, aby
dobrze rozumieć zapisy JEDZ, niezbędne jest sięgnięcie do dyrektyw i patrzenie na zapisy formu-
larza przez ich pryzmat, jak również przez pryzmat celu, jaki przyświecał ustawodawcy unijnemu.

Formularz JEDZ łączy w sobie wiele zagadnień. Dotyka między innymi podstaw wykluczenia
z udziału w postępowaniu, kwestii spełniania warunków udziału, polegania na zasobach podmio-
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tów trzecich, podwykonawstwa. Niniejsza publikacja obejmuje wymienione aspekty i dokonuje ich
analizy, w szczególności właśnie pod kątem JEDZ. W niektórych sprawach wypracowanie konkret-
nych rozwiązań nie było możliwe, z uwagi na zbyt wiele wątpliwości interpretacyjnych. Materia
jest bowiem bardzo świeża. Niemniej w spornych kwestiach starano się zwrócić uwagę na najważ-
niejsze problemy i ryzyka związane z danym zagadnieniem. Publikacja odnosi się także do przy-
gotowanych przez Komisję Europejską narzędzi elektronicznych, służących pracy z formularzem
JEDZ, do których warto się przekonać, z uwagi na wspomnianą wyżej planowaną pełną elektroni-
zację zamówień publicznych.

Nowe regulacje wymagają zarówno od instytucji zamawiających, jak i od wykonawców całkowi-
tej zmiany podejścia do zagadnienia, jakim jest proces udzielania i realizacji zamówienia. Jest to
o tyle trudne, że nowy porządek prawny został wtłoczony w stary. Stąd też odstąpienie od wypra-
cowanych przez lata ścieżek może budzić niechęć i jest to zupełnie zrozumiałe. Rozwiązania opra-
cowane na szczeblu unijnym są jednak bardzo korzystne, dają wiele nowych możliwości i należy
je ocenić pozytywnie. Zrodziły szansę na zejście z bardzo mocno sformalizowanej w Polsce drogi
udzielenia zamówienia. Zmuszają także do wzajemnego obdarzenia się przez strony postępowania
o udzielenie zamówienia większym zaufaniem. Warto zgłębić swoją wiedzę w tym zakresie, aby
móc skutecznie udzielać zamówienia albo się o nie ubiegać.
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