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ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) nr …/… 

z dnia XXX r. 

ustanawiające standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu 

zamówienia 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 
2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającą dyrektywę 2004/18/WE1, w 
szczególności jej art. 59 ust. 2, 

a takŜe mając na uwadze, co następuje: 

(1) Jednym z głównych celów dyrektywy 2014/24/UE jest zmniejszenie obciąŜeń 
administracyjnych w stosunku do instytucji zamawiających oraz wykonawców, 
zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw. Kluczowym elementem tych starań jest 
jednolity europejski dokument zamówienia. Standardowy formularz jednolitego 
europejskiego dokumentu zamówienia powinien w związku z tym zostać zredagowany 
w taki sposób, aby wyeliminować potrzebę przedstawiania znacznej liczby 
zaświadczeń lub innych dokumentów odnoszących się do kryteriów wykluczenia i 
kwalifikacji. Z tego samego względu standardowy formularz powinien równieŜ 
zawierać stosowne informacje w odniesieniu do podmiotów, na których zdolnościach 
polega wykonawca, tak aby weryfikacja informacji mogła być przeprowadzana łącznie 
z weryfikacją dotyczącą głównego wykonawcy oraz na takich samych warunkach. 

(2) Aby w największym moŜliwym stopniu ułatwić korzystanie z jednolitego 
europejskiego dokumentu zamówienia, informacje, które wykonawcy muszą 
przedstawiać w tym dokumencie, powinny zostać wyraźnie wskazane z 
wyprzedzeniem przez instytucję zamawiającą, albo bezpośrednio w samym 
dokumencie albo poprzez precyzyjne odesłania do odpowiednich informacji 
określonych w innych częściach dokumentów zamówienia, w szczególności w 
zaproszeniu do ubiegania się o zamówienie. 

(3) Jednolity europejski dokument zamówienia powinien równieŜ przynieść dalsze 
uproszczenia zarówno dla wykonawców, jak i instytucji zamawiających, zastępując 
róŜne i rozbieŜne krajowe oświadczenia własne jednym standardowym formularzem 
ustanowionym na szczeblu europejskim. Powinno to równieŜ pomóc w zmniejszeniu 
problemów związanych z precyzyjnym formułowaniem oficjalnych oświadczeń i 
oświadczeń o wyraŜeniu zgody, a takŜe z kwestiami językowymi, gdyŜ standardowy 
formularz będzie dostępny w językach urzędowych. Jednolity europejski dokument 
zamówienia powinien zatem ułatwić intensywniejsze transgraniczne uczestnictwo w 
postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. 

                                                 
1 Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 65.  
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(4) Wszelkie operacje przetwarzania i wymiany danych, które mają być przeprowadzane 
w związku z jednolitym europejskim dokumentem zamówienia, powinny być 
przeprowadzane zgodnie z przepisami krajowymi wdraŜającymi dyrektywę 95/46/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego 
przepływu tych danych2, w szczególności z przepisami krajowymi mającymi 
zastosowanie do przetwarzania danych dotyczących przestępstw, wyroków 
skazujących lub środków bezpieczeństwa na podstawie art. 8 ust. 5 wspomnianej 
dyrektywy. 

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu 
Doradczego ds. Zamówień Publicznych,  

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Do celów sporządzenia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, o którym mowa w 
art. 59 dyrektywy 2014/24/UE, wykorzystuje się standardowy formularz określony w 
załączniku do niniejszego rozporządzenia. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w Ŝycie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie wiąŜe w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia […] r. 

 W imieniu Komisji 

 Przewodniczący 

 […] 

  

 

                                                 
2 Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31. 


