
Załącznik nr 7 do SIWZ

na „Dostawę specjalistycznego sprzętu w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości
usług medycznych w „Pro-Medica" w Ełku Sp. z o. o. poprzez zakup specjalistycznego sprzętu

medycznego” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020”

Znak sprawy : 2821/2020

I N S T R U K C J A     W Y P E Ł N I E N I A     J E D Z / E S P D

1. Wykonawca  pobiera  ze  strony  internetowej  Zamawiającego
(http://www.promedica.elk.com.pl/cms/index.php?
option=com_classifieds&Itemid=7&searchadv=&catid=36)  z  zakładki  dotyczącej  przedmiotowego
postępowania  formularz  JEDZ/ESPD  w  formacie  pliku  .xml,  który  został  przygotowany  przez
Zamawiającego w serwisie dostępnym pod adresem: http://espd.uzp.gov.pl/, pod nazwą pliku: „espd-
request.xml”. Plik należy zapisać na dysku lokalnym lub innym nośniku danych.

2. Wykonawca  może  skorzystać  z  serwisu  w  celu:  wypełnienia  formularza  utworzonego  przez
Zamawiającego o którym mowa w ustępie powyżej, ponownego wykorzystania formularza utworzonego
wcześniej lub samodzielnego utworzenia nowego formularza. Serwis udostępniony jest pod adresem:
http://espd.uzp.gov.pl/.

3. Po uruchomieniu ww. strony należy wybrać „język polski” – język w jakim ma zostać wyświetlone
oświadczenie.

4. Po  zaznaczeniu  „Jestem Wykonawcą”  należy  wybrać  „Zaimportuj  ESPD”  czyli  wczytaj,  pobrany
wcześniej na dysk lokalny lub inny nośnik danych formularz JEDZ/ESPD w formacie pliku .xml (Załaduj
dokument: wybrać należy komendę „Przeglądaj” i w listy wskazać plik o nazwie „espd-request.xml”). 

5. Następnie Wykonawca wybiera państwo, w którym znajduje się siedziba Przedsiębiorstwa.
6. Po  wybraniu  opcji  „Dalej”  pojawi  się  wstępnie  przygotowany  przez  Zamawiającego  formularz,

do wypełnienia  przez  Wykonawcę,  zawierający  tylko  pola  wskazane  przez  Zamawiającego.
(W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z możliwości samodzielnego utworzenia nowego formularza
JEDZ/ESPD, aktywne są wszystkie pola formularza. Wykonawca wypełnia go w zakresie stosownym do
wymagań określonych przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu.)

7. Dodatkowo  Wykonawca  w  części  I  formularza  dotyczącej  informacji  na  temat  postępowania
o udzielenie zamówienia odpowiednio zaznacza typ procedury – w niniejszym postępowaniu jest  to
procedura otwarta.

8. Wykonawca  wypełnia  dostępne  pozycje  (pola)  zaznaczając  odpowiedzi  lub  wprowadzając  treść
zgodną ze stanem rzeczywistym, uwzględniając podpowiedzi zawarte w JEDZ/ESPD.

9. Następnie Wykonawca wybiera komendę „Pobierz jako”, a następnie wybiera „Oba formaty” czyli
zarówno format .pdf oraz .xml. Wygenerowany w serwisie eESPD plik „espd-response.xml” Wykonawca
powinien  zapisać  na  dysku  lokalnym,  z  uwagi  na  fakt,  iż  pliki  nie  są  przechowywane  w  serwisie
(w przypadku konieczności uzupełnienia Wykonawca będzie dysponował stworzonym formularzem).

10. Dla  celów  złożenia  oferty  w  postępowaniu  Zamawiający  zleca  zapisanie  JEDZ/ESPD  również
w formacie .pdf tj. „espd-response.pdf”.

11. Nazwa pliku JEDZ/ESPD, przekazywanego dla Zamawiającego, powinna zostać zmieniona na taką
która będzie zawierać informacje: oznaczenie „JEDZ” oraz skróconą identyfikowalną nazwę Wykonawcy
lub  poszczególnych  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  lub  innego
podmiotu.

12. JEDZ/ESPD musi mieć postać elektroniczną opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym
przez  osoby  uprawnione  do  reprezentowania,  zgodnie  z  zasadami  reprezentacji  wynikającymi
z odpowiednich dokumentów lub pełnomocnictw.

http://espd.uzp.gov.pl/

