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Dotyczy postępowania na: Obsługa konserwatorska obiektów Inspektoratów ZUS w Choszcznie, 
Gryficach, Gryfinie, Pyrzycach, Świnoujściu oraz w Oddziale ZUS w Szczecinie, w podziale na 3 
części: cz. 1 - obiekty w Szczecinie i Gryfinie, cz. 2 - obiekty w Gryficach i Świnoujściu, cz. 3 - 
obiekty w Choszcznie i Pyrzycach.        
 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Szczecinie przekazuje pytania, wraz z odpowiedzią 

zamawiającego, które wpłynęły w przedmiotowym postępowaniu: 

 

Pytanie 1 

Czy Formularz JEDZ musi być wydrukowany, własnoręcznie podpisany, następnie 

zeskanowany i dopiero w takiej formie podpisany podpisem kwalifikowanym czy może 

wystarczy wypełnienie formularza elektronicznie i podpisanie podpisem kwalifikowanym 

bez podpisu własnoręcznego. Pytanie jest uzasadnione ponieważ formularz JEDZ ma na 

końcu miejsce na podpis własnoręczny. 

Odpowiedź 
Obie formy są dopuszczalne, a w przypadku złożenia JEDZ w postaci elektronicznej z wykorzystaniem 

narzędzia ESPD, zamawiający podał sposób jego sporządzenia w pkt. 4.4.1.1 SIWZ. 

 

Pytanie 2 

Czy wskazany w naszej ofercie podwykonawca musi także wypełnić w całości formularz 

JEDZ 

Odpowiedź 
Wykonawca, zgodnie z pkt. 1.8 SIWZ, zobowiązany jest do: 

• wskazania powierzonej części (zakresu) zamówienia w swojej ofercie, sporządzonej na wzorze 

stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ (zarówno co do podwykonawców na zasobach, których 

wykonawca polega w trybie art. 22a ustawy jak również co do podwykonawstwa, na których 

wykonawca nie polega w tym trybie) oraz 

 

• wskazania firm podwykonawców (o ile są znane) w części II „Informacje dotyczące 

wykonawcy”, sekcji D: „Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności 

wykonawca nie polega” w formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia 

(JEDZ). 

 

Zgodnie z art. 25a ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej ustawy pzp), na żądanie 

zamawiającego, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w 

postępowaniu składa jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców. 
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Pytanie 3 

Zważywszy na chęć powierzenia całości zamówienia podwykonawcy proszę o informację 

czy wypełniając formularz JEDZ w części A na pytanie „Czy wykonawca bierze udział w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami?" należy napisać 

TAK i wskazać podwykonawcę jako innego wykonawcę czy może jednak skoro ten nie 

będzie konsorcjantem należy odpowiedzieć na to pytanie NIE skoro ten podwykonawca 

występuje w roli klasycznego podwykonawstwa działającego na zlecenie Generalnego 

Wykonawcy 

 

Odpowiedź 
Zgodnie z art. 36a ust. 1 pzp wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcy.   

Wszystkie przepisy pzp, które traktują o podwykonawstwie, posługują się pojęciem „części 

zamówienia”. Zgodnie ze słownikiem języka polskiego część to jeden z elementów, na które dzieli 

się jakaś całość, pewna ilość z całości, lub to przedmiot stanowiący jakiś dający się samodzielnie 

wyodrębnić element większej całości. Słowo „część” posiada wiele synonimów, a wśród nich: 

fragment, ułamek, procent, wycinek. 

Część zamówienia, nigdy więc nie będzie oznaczała 100% zamówienia, bo jest to logicznie sprzeczne 

z regułami języka polskiego. Biorąc więc pod uwagę wykładnię językową przepisu art. 36a ust. 1 pzp 

oraz art. 36b ust. 1 pzp, ustawodawca dopuszcza możliwość powierzenia jednemu podwykonawcy 

jakiegoś fragmentu zamówienia. Wykładnia taka jest też spójna z brzmieniem definicji umowy o 

podwykonawstwo w art. 2 pkt 9b pzp, zgodnie z którą jest to umowa której przedmiotem są usługi, 

dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia. Niedopuszczalne więc będzie 

ustanowienie 100% podwykonawstwa jednego podmiotu dla zamówienia publicznego, o które 

ubiega się wykonawca. 

Jednakże w obecnym stanie prawnym (a także w poprzednim) nie ma przepisów zakazujących 

ustanowienia kilku podwykonawców na poszczególne części zamówienia, gdy suma tych części da 

100%. Jednakże jest to możliwe także wyłącznie w przypadku gdy zamawiający nie skorzystał z 
zastrzeżenia o którym mowa w art. 36a ust. 2 pzp (obowiązek osobistego wykonania przez 

wykonawcę). 
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