DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 29 grudnia 2021 r.
Poz. 2463
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII 1)
z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru,
sposobu przekazywania oraz sposobu i trybu jego korygowania2)
Na podstawie art. 82 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129,
1598, 2054 i 2269) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach, zwane dalej „sprawozdaniem”, składane przez zamawiającego zawiera:
1)

dane dotyczące zamawiającego obejmujące:
a)

nazwę zamawiającego, informacje o oddziale zamawiającego, adres siedziby zamawiającego, krajowy numer
identyfikacyjny, adres strony internetowej zamawiającego, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu,

b)

oznaczenie rodzaju zamawiającego, a w przypadku zamawiających sektorowych, o których mowa w art. 5 ust. 1
ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ,,ustawą”, oznaczenie rodzaju
wykonywanej działalności sektorowej, o której mowa w art. 5 ust. 4 ustawy;

2)

oznaczenie czynności zamawiającego, polegającej na złożeniu sprawozdania albo na korekcie sprawozdania;

3)

w przypadku zamówień klasycznych o wartości mniejszej niż progi unijne, o których mowa w dziale III ustawy, z wyłączeniem zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi – liczbę postępowań zakończonych udzieleniem
zamówienia albo zawarciem umowy ramowej i wartość zawartych umów, bez podatku od towarów i usług, z podziałem na roboty budowlane, dostawy i usługi oraz na tryby udzielania zamówienia albo zawarcia umowy ramowej;

4)

w przypadku zamówień o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, z wyłączeniem zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi – wykaz postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia ze wskazaniem:
a)

1)

2)

numeru ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

Minister Rozwoju i Technologii kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Technologii
(Dz. U. poz. 1945).
Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża:
1)	dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającą
dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 65, Dz. Urz. UE L 307 z 25.11.2015, str. 5, Dz. Urz. UE L 24
z 30.01.2016, str. 14, Dz. Urz. UE L 337 z 19.12.2017, str. 19, Dz. Urz. UE L 279 z 31.10.2019, str. 25 oraz Dz. Urz. UE L 398
z 11.11.2021, str. 23);
2)	dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającą dyrektywę 2004/17/WE
(Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 243, Dz. Urz. UE L 307 z 25.11.2015, str. 7, Dz. Urz. UE L 337 z 19.12.2017, str. 17,
Dz. Urz. UE L 279 z 31.10.2019, str. 27 oraz Dz. Urz. UE L 398 z 11.11.2021, str. 25);
3)	dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania
niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniającą dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 216 z 20.08.2009, str. 76, Dz. Urz.
UE L 314 z 01.12.2009, str. 64, Dz. Urz. UE L 319 z 02.12.2011, str. 43, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 184, Dz. Urz.
UE L 335 z 14.12.2013, str. 17, Dz. Urz. UE L 330 z 16.12.2015, str. 14, Dz. Urz. UE L 337 z 19.12.2017, str. 22, Dz. Urz.
UE L 198 z 25.07.2019, str. 241, Dz. Urz. UE L 279 z 31.10.2019, str. 29 oraz Dz. Urz. UE L 398 z 11.11.2021, str. 19).
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b)

rodzaju zamówienia,

c)

przedmiotu zamówienia ze wskazaniem kodów określonych w rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz.
WE L 340 z 16.12.2002, str. 1, z późn. zm.3) − Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 5, str. 3,
z późn. zm.), zwanym dalej ,,Wspólnym Słownikiem Zamówień”,

d)

trybu udzielenia zamówienia albo zawarcia umowy ramowej,

e)

kraju pochodzenia wybranego wykonawcy lub wykonawców, oznaczającego kraj, w którym wybrany wykonawca lub wykonawcy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania,

f)

wartości zawartych umów bez podatku od towarów i usług,

g)

liczby części, w których udzielono zamówienia, jeżeli w ramach jednego postępowania zamawiający dopuścił
składanie ofert częściowych,

h)

liczby złożonych ofert,

i)

liczby odrzuconych ofert,

j)

liczby ofert złożonych przez wykonawców z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorców w rozumieniu
ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 i 2105),

k)

czy zamówienia udzielono wykonawcy z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców

– w odniesieniu i z podziałem na zamówienia klasyczne, zamówienia sektorowe oraz zamówienia w dziedzinach
obronności i bezpieczeństwa;
5)

w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, do których stosuje się przepisy ustawy, w których wystąpił konflikt
interesów, o którym mowa w art. 56 ust. 2 ustawy, w tym skutkujący wykluczeniem wykonawcy na podstawie art. 109
ust. 1 pkt 6 ustawy, lub w których wykonawcy zawarli porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, o którym
mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy – wykaz postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia ze wskazaniem:
a)

numeru ogłoszenia o wyniku postępowania w Biuletynie Zamówień Publicznych albo ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

b)

rodzaju zamówienia,

c)

przedmiotu zamówienia ze wskazaniem kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień,

d)

trybu udzielenia zamówienia albo zawarcia umowy ramowej,

e)

liczby przypadków wystąpienia konfliktu interesów, o którym mowa w art. 56 ust. 2 ustawy, w tym skutkującego
wykluczeniem wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 6 ustawy,

f)

liczby porozumień mających na celu zakłócenie konkurencji, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy,
z podziałem na liczbę wykrytych porozumień mających na celu zakłócenie konkurencji oraz liczbę wykonawców, których oferta została odrzucona, jako podlegających wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy

– w odniesieniu i z podziałem na zamówienia klasyczne, zamówienia sektorowe oraz zamówienia w dziedzinach
obronności i bezpieczeństwa;
6)

3)

w przypadku zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, o których mowa w art. 359 i art. 392 ust. 1 ustawy – wykaz postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia ze wskazaniem:
a)

numeru ogłoszenia o wyniku postępowania w Biuletynie Zamówień Publicznych albo ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

b)

opisu usługi,

c)

przedmiotu zamówienia ze wskazaniem kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień,

d)

trybu udzielenia zamówienia albo zawarcia umowy ramowej,

e)

czy zamówienia udzielono jako zamówienie zastrzeżone na usługi zdrowotne, społeczne oraz kulturalne, o którym mowa w art. 361 ust. 1 lub art. 392 ust. 3 ustawy,

Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 329 z 17.12.2003, str. 1 – Dz. Urz. UE Polskie wydanie
specjalne, rozdz. 6, t. 6, str. 72, Dz. Urz. UE L 235 z 30.08.2006, str. 24, Dz. Urz. UE L 74 z 15.03.2008, str. 1, Dz. Urz. UE L 188
z 18.07.2009, str. 14 oraz Dz. Urz. UE L 387 z 19.11.2020, str. 29.
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f)

wartości zawartej umowy bez podatku od towarów i usług,

g)

liczby części, w których udzielono zamówienia, jeżeli w ramach jednego postępowania zamawiający dopuścił
składanie ofert częściowych,

h)

liczby złożonych ofert,

i)

liczby ofert złożonych przez wykonawców z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorców w rozumieniu
ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców

– w odniesieniu i z podziałem na zamówienia klasyczne oraz zamówienia sektorowe;
7)

w przypadku zamówień, do których stosuje się przepisy ustawy, uwzględniających aspekty społeczne – wykaz postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia ze wskazaniem:
a)

numeru ogłoszenia o wyniku postępowania w Biuletynie Zamówień Publicznych albo ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

b)

rodzaju zamówienia,

c)

przedmiotu zamówienia ze wskazaniem kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień,

d)

trybu udzielenia zamówienia albo zawarcia umowy ramowej,

e)

wartości zawartej umowy bez podatku od towarów i usług,

f)

liczby części, w których udzielono zamówienia, jeżeli w ramach jednego postępowania zamawiający dopuścił
składanie ofert częściowych,

g)

liczby złożonych ofert,

h)

czy zamówienia udzielono jako zamówienie zastrzeżone, o którym mowa w art. 94 ust. 1 ustawy,

i)

czy w opisie przedmiotu zamówienia określono wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych
oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, o których mowa w art. 100 ust. 1 ustawy,

j)

czy w kryteriach oceny ofert określono aspekty społeczne, o których mowa w art. 242 ust. 2 ustawy, w tym integrację zawodową i społeczną osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy,

k)

czy w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia określono wymagania związane z realizacją zamówienia, w tym: wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, o których mowa w art. 95
ust. 1 ustawy – w przypadku zamówień na usługi lub roboty budowlane, wymagania obejmujące aspekty społeczne związane z zatrudnieniem, o których mowa w art. 96 ust. 1 ustawy,

l)

czy określono etykietę związaną z aspektami społecznymi albo inny przedmiotowy środek dowodowy, o których
mowa w art. 104 ustawy,

m) rodzaju podmiotu, któremu udzielono zamówienia
– w odniesieniu i z podziałem na zamówienia klasyczne, zamówienia sektorowe oraz zamówienia w dziedzinach
obronności i bezpieczeństwa;
8)

w przypadku zamówień, do których stosuje się przepisy ustawy, uwzględniających aspekty środowiskowe lub innowacyjne – wykaz postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia ze wskazaniem:
a)

numeru ogłoszenia o wyniku postępowania w Biuletynie Zamówień Publicznych albo ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

b)

rodzaju zamówienia,

c)

przedmiotu zamówienia ze wskazaniem kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień,

d)

trybu udzielenia zamówienia albo zawarcia umowy ramowej,

e)

wartości zawartej umowy bez podatku od towarów i usług,

f)

czy w opisie przedmiotu zamówienia określono wymagania środowiskowe zgodnie z art. 101 ustawy,

g)

czy, w odniesieniu do zdolności technicznej lub zawodowej wykonawców, określono wymóg spełniania wymagań odpowiednich systemów lub norm zarządzania środowiskowego zgodnie z art. 116 ust. 1 ustawy,

h)

czy w kryteriach oceny ofert określono aspekty środowiskowe:
– przez odwołanie się do aspektów środowiskowych, w tym efektywności energetycznej przedmiotu zamówienia, o których mowa w art. 242 ust. 2 ustawy,
– przez zastosowanie kryterium kosztu z wykorzystaniem rachunku kosztów cyklu życia, o którym mowa w art. 245
ust. 1 ustawy,


Dziennik Ustaw

–4–

Poz. 2463

i)

czy w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia określono wymagania związane z realizacją zamówienia obejmujące aspekty środowiskowe, o których mowa w art. 96 ust. 1 ustawy,

j)

czy określono etykietę związaną z aspektami środowiskowymi albo inny przedmiotowy środek dowodowy,
o których mowa w art. 104 ustawy,

k)

czy w kryteriach oceny ofert określono aspekty innowacyjne, o których mowa w art. 242 ust. 2 ustawy,

l)

czy w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia określono wymagania związane z realizacją zamówienia obejmujące aspekty związane z innowacyjnością, o których mowa w art. 96 ust. 1 ustawy

– w odniesieniu i z podziałem na zamówienia klasyczne, zamówienia sektorowe oraz zamówienia w dziedzinach
obronności i bezpieczeństwa;
9)

liczbę i łączną wartość zamówień, bez podatku od towarów i usług, które zostały udzielone z wyłączeniem stosowania
przepisów ustawy, na podstawie art. 9, art. 10 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz ust. 2 pkt 3 i 4, art. 11 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i 3, ust. 4
i ust. 5 pkt 1−9, art. 12 ust. 1, art. 13 ust. 1 pkt 2−8, art. 14, art. 363 ust. 1 i 2, art. 364, art. 365 ust. 1–3 i art. 366 ust. 1
ustawy;

10) w przypadku zamówień klasycznych, których wartość jest mniejsza niż 130 000 złotych – łączną wartość udzielonych
zamówień, bez podatku od towarów i usług;
11) w przypadku zamówień sektorowych, których wartość jest mniejsza niż progi unijne – łączną wartość udzielonych
zamówień, bez podatku od towarów i usług, z podziałem na roboty budowlane, dostawy i usługi;
12) w przypadku zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, których wartość jest mniejsza niż progi unijne –
łączną wartość udzielonych zamówień, bez podatku od towarów i usług, z podziałem na roboty budowlane, dostawy
i usługi.
2. Wzór sprawozdania stanowi załącznik do rozporządzenia.
§ 2. Zamawiający przekazuje sprawozdanie Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych przy użyciu formularza umieszczonego i udostępnionego na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych, zgodnego z wzorem sprawozdania, o którym mowa w § 1 ust. 2.
§ 3. 1. Zamawiający, niezwłocznie po stwierdzeniu, że informacje zawarte w sprawozdaniu są nieaktualne lub niepoprawne, dokonuje korekty sprawozdania i przekazuje ją Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych przy użyciu formularza,
o którym mowa w § 2.
2. Korekta sprawozdania polega na zmianie, dodaniu lub usunięciu danych w sekcji sprawozdania, w której zamawiający stwierdził, że zawiera ona nieaktualne lub niepoprawne dane.
§ 4. 1. W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia oraz postępowań o zawarcie umowy ramowej wszczętych
i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2021 r. do sporządzenia rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach
stosuje się przepisy dotychczasowe.
2. W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia oraz postępowań o zawarcie umowy ramowej wszczętych po
dniu 31 grudnia 2020 r., lecz przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, które:
1)

zostały zakończone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia,

2)

nie zostały zakończone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia

– do sporządzenia rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.4)
Minister Rozwoju i Technologii: P. Nowak

4)

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz. U.
poz. 2038), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 97 ustawy z dnia 11 września 2019 r. –
Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2020 oraz z 2020 r. poz. 1086 i 2275).
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Załącznik do rozporządzenia
Ministra Rozwoju i TechnologiiPoz. 2463
z dnia Załącznik
20 grudnia
2021 r. (poz.
…)Rozwoju
do rozporządzenia
Ministra
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. (poz. 2463)

WZÓR
WZÓR

Nr sprawozdania nadany przez
system:
Data:

ROCZNE SPRAWOZDANIE O UDZIELONYCH ZAMÓWIENIACH
W ROKU

I. Zamawiający:
I. 1) Dane dotyczące zamawiającego:
Nazwa zamawiającego:
Oddział zamawiającego:
Adres siedziby zamawiającego:
(ulica, nr)
Miejscowość:

Kod pocztowy:

Województwo:
Kraj:

Krajowy numer identyfikacyjny1):
Adres strony internetowej zamawiającego:
Adres poczty elektronicznej:
Numer telefonu:
Rodzaj zamawiającego2):
Rodzaj wykonywanej działalności sektorowej3):

I. 2) Oznaczenie czynności zamawiającego
Nowe sprawozdanie
Korekta sprawozdania
Numer sprawy nadany przez zamawiającego:
Nr sprawozdania nadany przez system:
Data przekazania:

Razem

Partnerstwo innowacyjne

Tryb podstawowy, o którym
mowa w art. 275 pkt 3
ustawy

Tryb podstawowy, o którym
mowa w art. 275 pkt 2
ustawy

Tryb podstawowy, o którym
mowa w art. 275 pkt 1
ustawy

Zamówienie z wolnej ręki

Negocjacje bez ogłoszenia

Partnerstwo innowacyjne

Tryb podstawowy, o którym
mowa w art. 275 pkt 3
ustawy

Tryb podstawowy, o którym
mowa w art. 275 pkt 2
ustawy

Tryb podstawowy, o którym
mowa w art. 275 pkt 1
ustawy

Tryb udzielenia
zamówienia
albo zawarcia umowy
ramowej

Liczba postępowań
zakończonych
udzieleniem zamówienia
albo zawarciem umowy
ramowej
Wartość zawartych
umów bez podatku od
towarów i usług
(w złotych)4), 5)

ROBOTY BUDOWLANE
Liczba postępowań
zakończonych
udzieleniem zamówienia
albo zawarciem umowy
ramowej
Wartość zawartych
umów bez podatku od
towarów i usług (w
złotych)4), 5)

DOSTAWY
Liczba postępowań
zakończonych
udzieleniem
zamówienia albo
zawarciem umowy
ramowej

Wartość zawartych
umów bez podatku od
towarów i usług (w
złotych)4), 5)

USŁUGI

Dziennik Ustaw

Umowy ramowe

Zamówienia

II. Zamówienia klasyczne o wartości mniejszej niż progi unijne, o których mowa w dziale III ustawy, z wyłączeniem zamówień na usługi społeczne i inne szczególne
usługi:
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Kraj
pochodzenia
wybranego
wykonawcy lub
wykonawców
(podać kod
dwuliterowy)7)

Liczba części,
Wartość
w których
zawartych
udzielono
umów bez
zamówienia
podatku od
******
towarów
i usług
(w złotych)4), 5)
Liczba
złożonych
ofert
*******
Liczba
odrzuconych
ofert
*******

Liczba ofert złożonych
przez wykonawców
z sektora mikro-, małych
i średnich
przedsiębiorców8)
*******

Zamówienie udzielone
wykonawcy
z sektora mikro-, małych
i średnich
przedsiębiorców8)
TAK/NIE

* Należy podać numer ogłoszenia/ numery ogłoszeń o udzieleniu zamówienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej [nr]-[rok]; dotyczy także ogłoszeń o udzielenie zamówienia przekazanych do publikacji w Dz. Urz.
UE po upływie roku, za który sporządzane jest sprawozdanie, jeżeli udzielono zamówienia lub zawarto umowę ramową w roku objętym sprawozdaniem rocznym.
** Dotyczy ogłoszeń obowiązkowych.
*** Należy wskazać: roboty budowlane, dostawy lub usługi.
**** Należy wskazać główny kod określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV).
***** Należy wybrać z listy.
****** Dotyczy zamówień, w których w ramach jednego postępowania dopuszczono składanie ofert częściowych.
******* Dotyczy także ofert ostatecznych, ofert dodatkowych, ofert częściowych i ofert wariantowych, nie obejmuje ofert złożonych po upływie terminu składania ofert. (W przypadku dopuszczenia składania ofert
częściowych podaje się sumę wszystkich złożonych ofert w częściach, w których udzielono zamówienia).

…

4.

Przedmiot
zamówienia
****

Tryb
udzielenia
zamówienia
albo zawarcia
umowy
ramowej
*****

Dziennik Ustaw

3.

2.

1.

Numer
ogłoszenia* Dz. Rodzaj
Lp. Urz. UE (Dz.
zamówienia
Urz. UE) [nr]- ***
[rok]**

Zamówienia klasyczne
Zamówienia sektorowe
Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

III. Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, z wyłączeniem zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi6):

–3–
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Liczba przypadków Porozumienie mające na celu zakłócenie
wystąpienia
konkurencji, o którym mowa w art. 108
konfliktu interesów, ust. 1 pkt 5 ustawy11)
o którym mowa w
art. 56 ust. 2 ustawy
w tym skutkujących
Liczba
Liczba wykonawców,
wykluczeniem na
wykrytych
których oferta została
podstawie art. 109
porozumień
odrzucona, jako
ust. 1 pkt 6
podlegających
9), 10)
ustawy
wykluczeniu z udziału w
postępowaniu o
udzielenie zamówienia na
podstawie art. 108 ust. 1
pkt 5 ustawy

* Należy podać numer ogłoszenia/ numery ogłoszeń o wyniku postępowania w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) albo ogłoszeń o udzieleniu zamówienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.
Urz. UE).
** Dotyczy ogłoszeń obowiązkowych.
*** Należy wskazać: roboty budowlane, dostawy lub usługi.
**** Należy wskazać główny kod określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV).
***** Należy wybrać z listy.

3. ….

2. Dz. Urz. UE

1. Dz. Urz. UE

3…

2. BZP

Tryb udzielenia
zamówienia albo
zawarcia umowy
ramowej*****

Dziennik Ustaw

1. BZP

Lp.

Numer ogłoszenia*
Rodzaj zamówienia *** Przedmiot zamówienia****
BZP/Dz. Urz. UE (Dz.
Urz. UE) [nr]-[rok]**

Zamówienia klasyczne
Zamówienia sektorowe
Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

IV. Postępowania o udzielenie zamówienia, do których stosuje się przepisy ustawy, w których wystąpił konflikt interesów, o którym mowa w art. 56 ust. 2 ustawy, w
tym skutkujący wykluczeniem wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 6 ustawy, lub w których wykonawcy zawarli porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy6), 16):

–4–
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Tryb udzielenia
zamówienia albo
zawarcia umowy
ramowej ****
Zamówienie udzielone
jako zamówienie
zastrzeżone na usługi
zdrowotne, społeczne
oraz kulturalne, o
którym mowa w art.
361 ust. 1 lub art. 392
ust. 3 ustawy
TAK/NIE
5)

Wartość zawartej Liczba części, w Liczba
umowy bez
których
złożonych
podatku od
udzielono
ofert******
towarów
zamówienia
i usług (w złotych)4), *****

Liczba ofert
złożonych przez
wykonawców z
sektora mikro-,
małych i średnich
przedsiębiorców8)
******

* Należy podać numer ogłoszenia/ numery ogłoszeń o wyniku postępowania w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) albo ogłoszeń o udzieleniu zamówienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz. Urz.
UE).
** Zgodnie z załącznikiem XIV do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE oraz załącznikiem XVII do
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych,
uchylającej dyrektywę 2004/17/WE.
*** Należy wskazać główny kod określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV).
**** Należy wybrać z listy.
***** Dotyczy zamówień, w których w ramach jednego postępowania dopuszczono składanie ofert częściowych.
****** Dotyczy także ofert ostatecznych, ofert dodatkowych, ofert częściowych i ofert wariantowych, nie obejmuje ofert złożonych po upływie terminu składania ofert. (W przypadku dopuszczenia składania ofert
częściowych podaje się sumę wszystkich złożonych ofert w częściach, w których udzielono zamówienia).

3. …

2. Dz. Urz. UE

1. Dz. Urz. UE

3…

Przedmiot
zamówienia ***

Dziennik Ustaw

2. BZP

1. BZP

Lp.

Numer
Opis usługi**
ogłoszenia*
BZP/Dz. Urz.
UE (Dz. Urz.
UE) [nr]-[rok]

Zamówienia klasyczne
Zamówienia sektorowe

V. Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi, o których mowa w art. 359 i art. 392 ust. 1 ustawy6), 12), 13):

–5–



–9–
Poz. 2463

3. ….

2. Dz. Urz. UE

1. Dz. Urz. UE

3….

2. BZP

Tryb
udzielenia
zamówienia
albo zawarcia
umowy
ramowej
*****

Wartość
zawartej
umowy bez
podatku od
towarów
i usług (w
złotych)4), 5)

Liczba
części, w
których
udzielono
zamówienia
******
Liczba
złożonych
ofert
*******

Określenie
Zamówien Określenie w Określenie Określenie
Określenie Rodzaj
podmiotu,
opisie
wymagań zw. wymagań zw. etykiety
ie
aspektów
udzielone przedmiotu społecznych z realizacją z realizacją związanej z któremu
jako
zamówienia w zamówienia aspektami udzielono
zamówienia w
obejmujących społecznymi zamówienia14)
zamówieni wymagań w kryteriach zakresie
albo innego
e
zakresie
oceny ofert, zatrudnienia aspekty
przedmioto
zastrzeżon dostępności o których na podstawie społeczne
mowa w art. stosunku
wego środka
związane z
e,
dla osób
zatrudnieniem dowodoweg
o którym niepełnospraw 242 ust. 2 pracy, o
których mowa , o których
ustawy
o, o których
mowa w nych oraz
art. 94 ust. projektowania TAK/NIE w art. 95 ust. mowa w art. mowa w art.
1 ustawy z
104 ustawy
1 ustawy
96 ust. 1
TAK/NIE przeznaczenie
TAK/NIE
TAK/NIE
ustawy
m dla
TAK/NIE
wszystkich
użytkowników
, o których
mowa w art.
100 ust. 1
ustawy
TAK/NIE
********

Dziennik Ustaw

1. BZP

Lp.

Numer
Przedmiot
Rodzaj
ogłoszenia* zamówienia zamówienia
***
****
BZP/
Dz. Urz. UE
(Dz. Urz. UE)
[nr]-[rok]**

Zamówienia klasyczne
Zamówienia sektorowe
Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

VI. Zamówienia, do których stosuje się przepisy ustawy, uwzględniające aspekty społeczne6), 16):
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* Należy podać numer ogłoszenia/ numery ogłoszeń o wyniku postępowania w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) albo ogłoszeń o udzieleniu zamówienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE).
** Dotyczy ogłoszeń obowiązkowych.
*** Należy wskazać: roboty budowlane, dostawy lub usługi.
**** Należy wskazać główny kod określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV).
***** Należy wybrać z listy.
****** Dotyczy zamówień, w których w ramach jednego postępowania dopuszczono składanie ofert częściowych.
*******Dotyczy także ofert ostatecznych, ofert dodatkowych, ofert częściowych i ofert wariantowych, nie obejmuje ofert złożonych po upływie terminu składania ofert. (W przypadku dopuszczenia składania ofert częściowych
podaje się sumę wszystkich złożonych ofert w częściach, w których udzielono zamówienia).
******** Nie dotyczy zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.

–7–
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5)

Wartość
zawartej
umowy
bez
podatku
od
towarów i
usług (w
złotych)4),

Określenie Określenie
Określenie w
w opisie wymogu
kryteriach oceny
przedmiot spełniania
ofert aspektów
u
wymagań
środowiskowych,
zamówieni odpowiednich w tym
a
systemów lub efektywności
wymagań norm
energetycznej
środowisk zarządzania
przedmiotu
środowiskowego zamówienia, o
owych
zgodnie z zgodnie z art. których mowa w
art. 101 116 ust. 1
art. 242 ust. 2
ustawy
ustawy
ustawy
TAK/NIE TAK/ NIE
TAK/NIE

Określenie
Określenie w
Zastosowani Określenie Określenie
wymagań zw. z
kryteriach
e kryterium wymagań etykiety
realizacją
zw. z
związanej z
oceny ofert
kosztu z
zamówienia
aspektów
wykorzysta realizacją aspektami
zamówienia środowiskowym innowacyjnych, obejmujących
niem
o których mowa aspekty zw. z
rachunku obejmujący i albo innego
ch aspekty przedmiotoweg w art. 242 ust. 2 innowacyjności
kosztów
ustawy
ą, o których
cyklu życia, środowisko o środka
mowa w art. 96
we, o
dowodowego, o TAK/NIE
o którym
mowa w art. których
ust. 1 ustawy
których mowa
245 ust. 1 mowa w art. w art. 104
TAK/ NIE
ustawy
96 ust. 1
ustawy
TAK/NIE ustawy
TAK/NIE
TAK/ NIE

* Należy podać numer ogłoszenia/ numery ogłoszeń o wyniku postępowania w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) albo ogłoszeń o udzieleniu zamówienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE).
** Dotyczy ogłoszeń obowiązkowych.
*** Należy wskazać: roboty budowlane, dostawy lub usługi.
**** Należy wskazać główny kod określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV).
***** Należy wybrać z listy.

3. ….

2. Dz. Urz. UE

1.Dz. Urz. UE

3. …

2. BZP

*****

Tryb
udzielenia
zamówienia
albo
zawarcia
umowy
ramowej

Dziennik Ustaw

1. BZP

Lp.

Numer
Rodzaj
Przedmiot
ogłoszenia zamówienia zamówienia
* BZP/
***
****
Dz. Urz.
UE (Dz.
Urz. UE)
[nr][rok]**

Zamówienia klasyczne
Zamówienia sektorowe
Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

VII. Zamówienia, do których stosuje się przepisy ustawy, uwzględniające aspekty środowiskowe lub innowacyjne6), 16):
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17.

16.

15.

14.

11.
12.
13.

10.

9.

8.

zamówienia klasyczne, zamówienia sektorowe udzielone na podstawie procedury organizacji międzynarodowej odmiennej od określonej w ustawie, o
których mowa w art. 9 pkt 1 lit. a ustawy
zamówienia klasyczne, zamówienia sektorowe, o których mowa w art. 9 pkt 1 lit. b ustawy, udzielone na podstawie procedury wynikającej z
porozumienia tworzącego zobowiązanie prawnomiędzynarodowe, jak umowa międzynarodowa zawarta między Rzecząpospolitą Polską a jednym lub
wieloma państwami niebędącymi członkami Unii Europejskiej, w celu pozyskania dostaw, usług lub robót budowlanych na potrzeby zrealizowania lub
prowadzenia wspólnego przedsięwzięcia
zamówienia klasyczne oraz zamówienia sektorowe, w całości finansowane przez organizację międzynarodową lub międzynarodową instytucję
finansującą, o których mowa w art. 9 pkt 2 ustawy
zamówienia klasyczne oraz zamówienia sektorowe, w ponad 50% finansowane przez organizację międzynarodową lub międzynarodową instytucję
finansującą, o których mowa w art. 9 pkt 3 ustawy
zamówienia udzielane w celu prowadzenia działalności w zakresie udostępniania publicznej sieci telekomunikacyjnej, o których mowa w art. 10 ust. 1
pkt 3 lit. a ustawy
zamówienia udzielane w celu prowadzenia działalności w zakresie obsługi publicznej sieci telekomunikacyjnej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 lit.
b ustawy
zamówienia udzielane w celu prowadzenia działalności w zakresie świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych za pomocą publicznej
sieci telekomunikacyjnej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy
zamówienia, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy, udzielane i organizowane przez podmioty wykonujące działalność, o której mowa w art. 5
ust. 4 pkt 6 ustawy
zamówienia udzielone instytucji gospodarki budżetowej przez organ władzy publicznej wykonujący funkcje organu założycielskiego tej instytucji, o
których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy
zamówienia na usługi udzielane innemu zamawiającemu publicznemu, któremu wyłączne prawo do świadczenia tych usług przyznano na podstawie
ustawy lub innego aktu normatywnego, podlegającego publikacji, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 4 ustawy
zamówienia, których przedmiotem są usługi arbitrażowe lub pojednawcze, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy
zamówienia, których przedmiotem są usługi prawne, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy
zamówienia, których przedmiotem są usługi badawcze lub rozwojowe, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 3 ustawy
zamówienia, których przedmiotem jest nabycie audycji i materiałów do audycji lub ich opracowanie, produkcja lub koprodukcja, o których mowa w art.
11 ust. 1 pkt 4 ustawy
zamówienia, których przedmiotem jest zakup czasu antenowego lub audycji, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy
zamówienia, których przedmiotem jest nabycie własności lub innych praw do istniejących budynków lub nieruchomości, o których mowa w art. 11 ust.
1 pkt 6 ustawy
zamówienia, których przedmiotem są usługi finansowe związane z emisją, sprzedażą, kupnem lub zbyciem papierów wartościowych lub innych
instrumentów finansowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 328, z późn. zm.)
oraz operacje przeprowadzane z Europejskim Instrumentem Stabilności Finansowej i Europejskim Mechanizmem Stabilności, o których mowa w art. 11
ust. 1 pkt 7 ustawy

Wyłączenie stosowania przepisów ustawy

Liczba
udzielonych
zamówień

Łączna wartość
udzielonych
zamówień bez
podatku od towarów
i usług (w złotych)4)

Dziennik Ustaw

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

Lp.

VIII. Zamówienia udzielone z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy15):
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42.

40.
41.

39.

38.

37.

35.
36.

34.

33.

32.

31.

zamówienia, których przedmiotem są pożyczki lub kredyty, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 8 ustawy
zamówienia, których przedmiotem są usługi w dziedzinie obrony cywilnej, ochrony ludności i zapobiegania niebezpieczeństwom, o których mowa w art.
11 ust. 1 pkt 9 ustawy
zamówienia, których przedmiotem są usługi publiczne w zakresie transportu pasażerskiego koleją lub metrem, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 10
ustawy
zamówienia, których przedmiotem są dostawy uprawnień do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji, jednostek poświadczonej
redukcji emisji oraz jednostek redukcji emisji, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 11 ustawy
umowy koncesji na roboty budowlane oraz koncesji na usługi w rozumieniu ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty
budowlane lub usługi (Dz. U. z 2021 r. poz. 541), o których mowa w art. 11 ust. 2 pkt 2 ustawy
umowy, o których mowa w art. 11 ust. 2 pkt 3 ustawy
zamówienia dotyczące wytwarzania blankietów dokumentów publicznych oraz ich personalizacji lub indywidualizacji, o których mowa w art. 11 ust. 4
pkt 1 ustawy
zamówienia, dotyczące wytwarzania znaków akcyzy, o których mowa w art. 11 ust. 4 pkt 2 ustawy
zamówienia, dotyczące wytwarzania znaków legalizacyjnych i nalepek kontrolnych, o których mowa w art. 11 ust. 4 pkt 3 ustawy
zamówienia, dotyczące wytwarzania kart do głosowania i nakładek na karty do głosowania, o których mowa w art. 11 ust. 4 pkt 4 ustawy
zamówienia, dotyczące wytwarzania znaków holograficznych umieszczanych na zaświadczeniach o prawie do głosowania, o których mowa w art. 11
ust. 4 pkt 5 ustawy
zamówienia, dotyczące wytwarzania układu mikroprocesorowego z oprogramowaniem służącym do zarządzania dokumentami publicznymi, systemów
i baz informatycznych niezbędnych do zastosowania dokumentów publicznych, o których mowa w art. 11 ust. 4 pkt 6 ustawy
zamówienia, których przedmiotem są dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub
rozwojowych, o których mowa w art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy
zamówienia, których przedmiotem są dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej, o których mowa w art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy
zamówienia udzielone przez inne niż określone w art. 11 ust. 1 pkt 4 podmioty, których przedmiotem działalności jest produkcja i koprodukcja audycji i
materiałów do audycji lub ich opracowanie, o których mowa w art. 11 ust. 5 pkt 3 ustawy
zamówienia, których przedmiotem są dostawy lub usługi z zakresu działalności oświatowej, o których mowa w art. 11 ust. 5 pkt 4 ustawy
zamówienia, których przedmiotem są usługi lub roboty budowlane realizujące przedsięwzięcia rewitalizacyjne zawarte w gminnym programie
rewitalizacji oraz wykonywane na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o których mowa w art. 11 ust. 5 pkt 5 ustawy
zamówienia, których przedmiotem są usługi z zakresu leśnictwa, o których mowa w art. 11 ust. 5 pkt 6 ustawy
zamówienia udzielone w ramach realizacji współpracy rozwojowej przez jednostki wojskowe, o których mowa w art. 11 ust. 5 pkt 7 ustawy
zamówienia udzielone przez Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego albo jednostki organizacyjne mu podległe lub przez niego
nadzorowane przywięziennym zakładom pracy, prowadzonym jako przedsiębiorstwa państwowe albo instytucje gospodarki budżetowej, o których
mowa w art. 11 ust. 5 pkt 8 ustawy
zamówienia udzielone przez zarządzającego specjalną strefą ekonomiczną, o których mowa w art. 11 ust. 5 pkt 9 ustawy
zamówienia, którym nadano klauzulę zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych lub którym muszą towarzyszyć, na podstawie odrębnych
przepisów, szczególne środki bezpieczeństwa, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy
zamówienia, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy
zamówienia dotyczące produkcji lub handlu bronią, amunicją lub materiałami wojennymi, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy
zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy, udzielone na podstawie szczególnej
procedury wynikającej z umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, zawartej z jednym lub wieloma państwami niebędącymi
członkami Unii Europejskiej, lub porozumienia zawieranego na szczeblu ministerialnym

Dziennik Ustaw

30.

29.

28.

25.
26.
27.

24.

23.

22.

21.

20.

19.

18.
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58.
59.

57.

56.

55.

54.

53.

52.

zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy, udzielone na podstawie szczególnej
procedury wynikającej z umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, lub porozumienia zawieranego na szczeblu ministerialnym,
związanych ze stacjonowaniem wojsk i dotyczących przedsiębiorców, niezależnie od ich siedziby lub miejsca zamieszkania
zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy, udzielone na podstawie
szczególnej procedury organizacji międzynarodowej
zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, w przypadku których stosowanie przepisów ustawy zobowiązywałoby zamawiającego do
przekazania informacji, których ujawnienie jest sprzeczne z podstawowymi interesami bezpieczeństwa państwa, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3
ustawy
zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa udzielone do celów działalności wywiadowczej lub kontrwywiadowczej, o których mowa w art.
13 ust. 1 pkt 4 ustawy
zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 5 ustawy, udzielone w ramach programu współpracy
opartego na badaniach i rozwoju, prowadzonych wspólnie przez Rzeczpospolitą Polską i co najmniej jedno państwo członkowskie Unii Europejskiej nad
opracowaniem nowego produktu oraz, tam gdzie ma to zastosowanie, do późniejszych etapów całości lub części cyklu życia tego produktu
zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 6 ustawy, udzielone w państwie niebędącym członkiem
Unii Europejskiej, w tym zamówień na dostawy sprzętu innego niż wojskowy, roboty budowlane lub usługi do celów logistycznych, realizowanych
podczas rozmieszczenia sił zbrojnych, oraz sił, do których podstawowych zadań należy ochrona bezpieczeństwa, w przypadku gdy względy operacyjne
wymagają ich udzielania wykonawcom usytuowanym w strefie prowadzenia działań
zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 7 lit. a ustawy, udzielone przez rząd Rzeczypospolitej
Polskiej rządowi innego państwa związane z dostawami sprzętu wojskowego lub newralgicznego sprzętu
zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 7 lit. b ustawy, udzielone przez rząd Rzeczypospolitej
Polskiej rządowi innego państwa związane z robotami budowlanymi i usługami bezpośrednio związanymi ze sprzętem wojskowym lub newralgicznym
sprzętem
zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 7 lit. c ustawy, udzielone przez rząd Rzeczypospolitej
Polskiej rządowi innego państwa związane z robotami budowlanymi i usługami do celów wojskowych lub newralgicznymi robotami budowlanymi lub
usługami
zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 8 ustawy, których przedmiotem są usługi finansowe, z
wyjątkiem usług ubezpieczeniowych
zamówienia, których przedmiot zawiera aspekty obronności i bezpieczeństwa podlegających szczególnej procedurze na podstawie umowy
międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, zawartej z jednym lub wieloma państwami niebędącymi członkami Unii Europejskiej, lub
takiego porozumienia zawieranego na szczeblu ministerialnym, dotyczące robót budowlanych, dostaw lub usług przeznaczonych na potrzeby wspólnej
realizacji lub eksploatacji projektu przez sygnatariuszy, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy
zamówienia, których przedmiot zawiera aspekty obronności i bezpieczeństwa podlegających szczególnej procedurze na podstawie umowy
międzynarodowej , której stroną jest Rzeczpospolita Polska, lub porozumienia zawieranego na szczeblu ministerialnym, związanych ze stacjonowaniem
wojsk i dotyczących przedsiębiorców, niezależnie od ich siedziby lub miejsca zamieszkania, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy
zamówienia, których przedmiot zawiera aspekty obronności i bezpieczeństwa podlegających szczególnej procedurze stosowanej przez organizację
międzynarodową, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 3 ustawy
zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w całości finansowane przez organizację międzynarodową lub międzynarodową instytucję
finansującą, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy
zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w ponad 50% finansowane przez organizację międzynarodową lub międzynarodową instytucję
finansującą, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy
zamówienia sektorowe udzielane na dostawy energii oraz paliw do wytwarzania energii, o których mowa w art. 364 ust. 1 pkt 1 ustawy
zamówienia sektorowe na usługi przesyłania, magazynowania, dystrybucji paliw gazowych, skraplania gazu ziemnego i regazyfikacji skroplonego gazu
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51.

50.

49.

48.

47.

46.

45.

44.

43.
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60.

ziemnego, o których mowa w art. 364 ust. 1 pkt 2 ustawy
zamówienia udzielane na dostawy wody, o których mowa w art. 364 ust. 2 ustawy
zamówienia sektorowe na dostawy, usługi lub roboty budowlane, udzielone podmiotom, których dane, wraz z danymi zamawiającego, objęte są
rocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, z
61.
późn. zm.), jeżeli w okresie poprzednich 3 lat co najmniej 80 % przeciętnych przychodów tych podmiotów osiąganych ze świadczenia dostaw, usług lub
wykonywania robót budowlanych na rzecz zamawiającego lub podmiotów o których mowa w art. 365 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy
zamówienia sektorowe na dostawy, usługi lub roboty budowlane udzielone podmiotom w których zamawiający posiadają ponad połowę udziałów albo
akcji, posiadają ponad połowę głosów wynikających z udziałów albo akcji, sprawują nadzór nad organem zarządzającym lub posiadają prawo
62.
mianowania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego, jeżeli w okresie poprzednich 3 lat co najmniej 80 % przeciętnych
przychodów tych podmiotów osiąganych ze świadczenia dostaw, usług lub wykonywania robót budowlanych na rzecz zamawiającego lub podmiotów o
których mowa w art. 365 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy
zamówienia sektorowe na dostawy, usługi lub roboty budowlane udzielone podmiotom, które posiadają ponad połowę udziałów albo akcji
zamawiającego, posiadają ponad połowę głosów wynikających z udziałów albo akcji zamawiającego, sprawują nadzór nad jego organem zarządzającym
63.
lub posiadają prawo mianowania ponad połowy składu jego organu nadzorczego lub zarządzającego, jeżeli w okresie poprzednich 3 lat co najmniej 80
% przeciętnych przychodów tych podmiotów osiąganych ze świadczenia dostaw, usług lub wykonywania robót budowlanych na rzecz zamawiającego
lub podmiotów o których mowa w art. 365 ust. 1 pkt 3, ust. 2 pkt 3 i ust. 3 pkt 3 ustawy
zamówienia sektorowe na dostawy, usługi lub roboty budowlane udzielone podmiotom, które wspólnie z zamawiającym podlegają wpływowi innego
przedsiębiorcy, w taki sposób, że posiada on ponad połowę udziałów albo akcji zamawiającego, ponad połowę głosów wynikających z udziałów albo
akcji zamawiającego, sprawuje nadzór nad jego organem zarządzającym lub posiada prawo mianowania ponad połowy składu jego organu nadzorczego
64.
lub zarządzającego, jeżeli w okresie poprzednich 3 lat co najmniej 80 % przeciętnych przychodów tych podmiotów osiąganych ze świadczenia dostaw,
usług lub wykonywania robót budowlanych na rzecz zamawiającego lub podmiotów, o których mowa w art. 365 ust. 1 pkt 4, ust. 2 pkt 4 i ust. 3 pkt 4
ustawy
zamówienia sektorowe, o których mowa w art. 366 ust. 1 pkt 1 ustawy, udzielone przez podmiot utworzony przez zamawiających w celu wspólnego
wykonywania działalności sektorowej, o której mowa w art. 5 ust. 4 ustawy, jednemu z tych zamawiających, pod warunkiem że podmiot ten został
65.
utworzony na okres co najmniej 3 lat, a z dokumentu, na podstawie którego został utworzony, wynika, że zamawiający pozostaną jego członkami w tym
okresie
zamówienia sektorowe, o których mowa w art. 366 ust. 1 pkt 2 ustawy, udzielone przez podmiot utworzony przez zamawiających w celu wspólnego
wykonywania działalności sektorowej, o której mowa w art. 5 ust. 4 ustawy, podmiotowi powiązanemu z jednym z tych zamawiających w sposób
66.
określony w art. 365 ust. 1−3 ustawy, jeżeli w okresie poprzednich 3 lat co najmniej 80% przeciętnych przychodów tego podmiotu osiąganych ze
świadczenia dostaw, świadczenia usług lub wykonywania robót budowlanych pochodziło odpowiednio ze świadczenia dostaw, świadczenia usług lub
wykonywania robót budowlanych na rzecz podmiotów, z którymi jest powiązany
zamówienia sektorowe, o których mowa w art. 363 ust. 1 ustawy, udzielone w celu odsprzedaży, najmu lub dzierżawy przedmiotu zamówienia osobom
67.
trzecim, pod warunkiem, że zamawiający nie posiada szczególnego lub wyłącznego prawa do sprzedaży, najmu lub dzierżawy przedmiotu zamówienia,
a inne podmioty mogą go bez ograniczeń sprzedawać, wynajmować lub dzierżawić na tych samych warunkach co zamawiający
zamówienia sektorowe, o których mowa w art. 363 ust. 2 ustawy, udzielone w celu wykonywania działalności, o której mowa w art. 5 ust. 4 ustawy,
68.
poza obszarem Unii Europejskiej, jeżeli do jej wykonywania nie jest wykorzystywana sieć znajdująca się na obszarze Unii Europejskiej lub obszar Unii
Europejskiej
Razem poz. 1-68:
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zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, których wartość zamówienia jest mniejsza od progów unijnych, udzielone na usługi

zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, których wartość zamówienia jest mniejsza od progów unijnych, udzielone na dostawy

zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, udzielone na roboty budowlane

zamówienia sektorowe, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, udzielone na usługi

zamówienia sektorowe, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, udzielone na dostawy

zamówienia sektorowe, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, udzielone na roboty budowlane

zamówienia klasyczne, których wartość jest mniejsza niż 130 000 złotych

Niestosowanie przepisów ustawy z uwagi na wartość zamówienia17)

Łączna wartość udzielonych
zamówień bez podatku od towarów
i usług (w złotych)4)

Dziennik Ustaw

OBJAŚNIENIA:
1)
W przypadku polskich zamawiających – NIP lub numer REGON.
2)
Należy określić rodzaj zamawiającego wskazany w art. 4, art. 5 albo art. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ,,ustawą”, zgodnie z listą:
1) zamawiający publiczny:
a) jednostka sektora finansów publicznych – wybór z listy zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.),
b) inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,
c) osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego),
d) związki podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt 1 lub 2 ustawy, lub podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt 3 ustawy,
e) inny zamawiający (proszę określić);
2) zamawiający sektorowy:
a) zamawiający sektorowy, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy,
b) zamawiający sektorowy, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy,
c) zamawiający sektorowy, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy;
3) zamawiający subsydiowany;
4) zamawiający publiczny udzielający zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa;
5) zamawiający sektorowy udzielający zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.
3)
Należy określić rodzaj wykonywanej działalności sektorowej przez wskazanie zakresu, zgodnie z listą:
1) gospodarka wodna;
2) energia elektryczna;
3) gaz i energia cieplna;

Razem poz. 1-7:

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

Lp.

IX. Zamówienia klasyczne o wartości mniejszej niż 130 000 złotych oraz zamówienia sektorowe i zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa o wartości
mniejszej niż progi unijne:
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17)

16)

15)

Dziennik Ustaw

14)

13)

12)

11)

10)

9)

8)

7)

6)

5)

4)

4) usługi transportowe;
5) porty, przystanie i porty lotnicze;
6) usługi pocztowe;
7) wydobycie paliw.
Należy podać całkowitą wartość umów zawartych w roku, którego dotyczy sprawozdanie, również w przypadku, gdy umowy nie zostały jeszcze w całości wykonane i zamawiający nie wydatkował całych
kwot, na jakie zostały zawarte umowy; w przypadku umów zawartych na czas nieoznaczony, za wartość umowy należy przyjąć wartość ustaloną z uwzględnieniem okresu 48 miesięcy wykonywania
zamówienia.
W przypadku zawarcia umowy ramowej należy podać wartość umowy ramowej.
Należy wypełnić oddzielnie w odniesieniu do zamówień klasycznych, zamówień sektorowych oraz zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, zaznaczając odpowiednie pole.
Zgodnie z Polską Normą określającą kody nazwy krajów oraz ich jednostek administracyjnych; wybór z listy wielokrotnego wyboru; oznacza kraj, w którym wybrany wykonawca lub wykonawcy mają
siedzibę lub miejsce zamieszkania.
W rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.
Należy podać liczbę przypadków wystąpień konfliktu interesów, o którym mowa w art. 56 ust. 2 ustawy, w tym skutkujących wykluczeniem wykonawcy na podstawie w art. 109 ust. 1 pkt 6 ustawy, dla
każdego z postępowań o udzielenie zamówienia.
Należy podać liczbę przypadków, w których zostało stwierdzone wystąpienie konfliktu interesów, o którym mowa w art. 56 ust. 2 ustawy, którym zamawiający nie zapobiegł i nie wyeliminował poprzez
wyłączenie osób wykonujących czynności w postępowaniu lub innych osób, które miały bezpośredni lub pośredni wpływ na wynik postępowania, lub odpowiednio, poprzez wykluczenie wykonawcy z udziału
w postępowaniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 6 ustawy.
Należy podać informacje w odniesieniu do każdego z postępowań o udzielenie zamówienia.
Przedmiot zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi określa art. 7 pkt 34 ustawy odsyłający do wykazu usług społecznych i innych szczególnych usług, który stanowi załącznik XIV do dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE oraz załącznik XVII do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę
2004/17/WE.
Dotyczy zarówno zamówień o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, jak również zamówień klasycznych o wartości mniejszej niż progi unijne, o których mowa w dziale III ustawy.
Należy wypełnić w przypadku zamówienia udzielonego jako zamówienie zastrzeżone, o którym mowa w art. 94 ust. 1 ustawy. Należy wskazać właściwego wykonawcę: spółdzielnia socjalna/zakład pracy
chronionej/inny wykonawca (w rozumieniu innego wykonawcy, którego głównym celem lub głównym celem działalności jego wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie,
jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy).
Nie dotyczy odpowiednio: zamówień klasycznych, których wartość jest mniejsza niż kwota 130 000 złotych oraz zamówień sektorowych i zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, których
wartość jest mniejsza niż progi unijne.
Dotyczy zamówień ujętych w sekcji II, III lub V.
Dotyczy zamówień nieujętych w innych sekcjach sprawozdania.

– 14 –



– 18 –
Poz. 2463

