Elektronicznie
podpisany przez
Grzegorz Paczowski
Data: 2013.12.12
15:28:38 +01'00'

DZIENNIK USTAW

v.p
l

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r.
Poz. 1530

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

.go

z dnia 12 grudnia 2013 r.

w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru
oraz sposobu przekazywania1)
Na podstawie art. 98 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907,
z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1. Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach, zwane dalej „sprawozdaniem”, składane przez zamawiającego
zawiera:
nazwę zamawiającego, adres, REGON i NIP oraz imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej osoby
upoważnionej do kontaktów;

2)

oznaczenie rodzaju zamawiającego, a w przypadku zamówień, o których mowa w art. 132 ust. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”, oznaczenie głównego przedmiotu lub
przedmiotów działalności;

3)

w przypadku zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty, o której mowa w art. 4
pkt 8 ustawy, i mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy:
a)

innych niż zamówienia, o których mowa w art. 131a ust. 1 i art. 132 ust. 1 ustawy, zwanych dalej „zamówieniami
klasycznymi” – liczbę postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarciem umowy ramowej
oraz wartość zawartych umów, bez podatku od towarów i usług, w podziale na tryby udzielenia zamówienia lub
zawarcia umowy ramowej i rodzaje zamówień,

b)

o których mowa w art. 132 ust. 1 ustawy, zwanych dalej „zamówieniami sektorowymi” – wartość zawartych
umów, bez podatku od towarów i usług, w podziale na przedmioty działalności i na rodzaje zamówień,

c)

o których mowa w art. 131a ust. 1 ustawy, zwanych dalej „zamówieniami w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa”, których przedmiotem są roboty budowlane – liczbę postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarciem umowy ramowej oraz wartość zawartych umów, bez podatku od towarów i usług, w podziale
na tryby udzielenia zamówienia lub zawarcia umowy ramowej;

w przypadku zamówień o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy – wykaz postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia z określeniem:

ww

4)

w.
rcl

1)

a)

1)

2)

numeru ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia:
1)	dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania
zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz. Urz. UE L 134 z 30.04.2004, str. 114, z późn. zm.; Dz. Urz.
UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 7, str. 132, z późn. zm.);
2)	dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (Dz. Urz. UE L 134
z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 7, str. 19, z późn. zm.);
3)	dyrektywy 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 zmieniającej dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 216 z 20.08.2009, str. 76, z późn. zm.).
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473.


Dziennik Ustaw
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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), zwanym dalej „Wspólnym Słownikiem Zamówień”,

d)

kategorii usług:

v.p
l

b)

– w przypadku zamówień klasycznych i zamówień sektorowych – określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 2a ustawy,

– w przypadku zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa – określonej w przepisach wydanych na
podstawie art. 2b ustawy,
e)

trybu udzielenia zamówienia albo zawarcia umowy ramowej,

f)

uzasadnienia zastosowania trybu:

– negocjacji bez ogłoszenia,
– zamówienia z wolnej ręki,

.go

– negocjacji z ogłoszeniem – z wyłączeniem zamówień sektorowych oraz zamówień w dziedzinach obronności
i bezpieczeństwa,

g)

kraju pochodzenia wybranego wykonawcy lub wykonawców,

h)

wartości zawartych umów bez podatku od towarów i usług

– w odniesieniu i w podziale na zamówienia klasyczne, zamówienia sektorowe oraz zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa;
sposób wykonania zamówień, których wartość jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty
20 000 000 euro dla robót budowlanych albo 10 000 000 euro dla dostaw lub usług;

6)

liczbę i łączną wartość udzielonych zamówień, bez podatku od towarów i usług, które zostały udzielone z wyłączeniem procedur określonych w ustawie na podstawie art. 4 pkt 1–3, 6, 7 i 10–13 oraz art. 136–138 ustawy;

7)

w.
rcl

5)

łączną wartość udzielonych zamówień, bez podatku od towarów i usług, które zostały udzielone z wyłączeniem procedur określonych w ustawie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy.

§ 2. Sprawozdanie przekazuje się Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych drogą elektroniczną za pomocą formularza
umieszczonego na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych.
§ 3. Wzór rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach stanowi załącznik do rozporządzenia.
§ 4. Informacje w zakresie angażowania podwykonawców, określone w załączniku do rozporządzenia, w tabeli VI,
w kolumnie 8, zawiera się w sprawozdaniu, począwszy od rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach dotyczącego roku 2014.
§ 5. Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz. U. Nr 155,
poz. 1110 oraz z 2007 r. Nr 175, poz. 1226).

ww

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

3)

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Wymienione rozporządzenie zostało zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
(Dz. Urz. UE L 329 z 17.12.2003, str. 1) oraz rozporządzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniającym
rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie
zmiany CPV (Dz. Urz. UE L 74 z 15.03.2008, str. 1).
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z dnia 12 grudnia 2013 r. (poz. 1530)
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WZÓR
WZÓR
Numer sprawy nadany przez zamawiającego:
Nr referencyjny nadany przez UZP
Data
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ROCZNE SPRAWOZDANIE O UDZIELONYCH ZAMÓWIENIACH
W ROKU

I. Zamawiający:
I. 1) Nazwa, adres i osoby upoważnione do kontaktów
Nazwa:
Adres pocztowy:

REGON:

Kod pocztowy:

Województwo:

.go

Miejscowość:

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:

NIP:
Tel.:

E-mail:

I. 2) Rodzaj zamawiającego

Jednostka sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938)

w.
rcl

Administracja rządowa centralna
Administracja rządowa terenowa
Administracja samorządowa
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Uczelnia publiczna
Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Inny (proszę określić):

Inna, niż jednostka sektora finansów publicznych, państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej
Podmiot prawa publicznego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy1)

Zamawiający udzielający zamówień sektorowych:

ww

Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii cieplnej
Sektor elektroenergetyczny
Poszukiwanie i wydobycie gazu i ropy naftowej
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych
Sektor wodny
Usługi pocztowe
Usługi kolejowe
Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy
Działalność dotycząca portów wodnych
Działalność dotycząca portów lotniczych

Zamawiający udzielający zamówień ze środków publicznych lub finansowanych przez określone podmioty, o którym
mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy
Koncesjonariusz koncesji na roboty budowlane, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy
Inny (proszę określić):

ww

zamówienia, których przedmiotem są usługi Narodowego Banku Polskiego

8

zamówienia, których przedmiotem są usługi finansowe związane z emisją, sprzedażą, kupnem lub transferem papierów wartościowych lub
innych instrumentów finansowych w szczególności związane z transakcjami mającymi na celu uzyskanie dla zamawiającego środków
pieniężnych lub kapitału

zamówienia, których przedmiotem są usługi Banku Gospodarstwa Krajowego, o których mowa w art. 4 pkt 3 lit. l ustawy

13

14

z późn. zm.)2)

2

zamówienia, których głównym celem jest pozwolenie zamawiającym na oddanie do dyspozycji publicznej sieci telekomunikacyjnej, eksploatacja
publicznej sieci telekomunikacyjnej, lub świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych za pomocą publicznej sieci
telekomunikacyjnej
nabywanie dostaw, usług lub robót budowlanych od centralnego zamawiającego lub od wykonawców wybranych przez centralnego
zamawiającego
koncesje na roboty budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. Nr 19, poz. 101,

przyznawanie dotacji ze środków publicznych na podstawie przepisów ustawowych

v.p
l

Łączna wartość udzielonych
zamówień bez podatku od
towarów i usług
(w złotych)3) 5)
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20

19

18

17

16

zamówienia, których przedmiotem są dostawy uprawnień do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji, jednostek
poświadczonej redukcji emisji oraz jednostek redukcji emisji, w rozumieniu przepisów o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów
cieplarnianych i innych substancji
zamówienia na usługi udzielone innemu zamawiającemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–3a ustawy, któremu przyznano, w drodze ustawy
lub decyzji administracyjnej, wyłączne prawo do świadczenia tych usług

zamówienia, których przedmiotem jest nabycie własności nieruchomości oraz innych praw do nieruchomości, w szczególności dzierżawy i najmu

12

15

zamówienia, których przedmiotem jest zakup czasu antenowego

11

10

9

.go

zamówienia, których przedmiotem są usługi arbitrażowe lub pojednawcze

7

Liczba udzielonych
zamówień5)

Łączna wartość udzielonych
zamówień bez podatku od
towarów i usług (w złotych)3)

ZP-SR

Dziennik Ustaw

zamówienia, których przedmiotem są usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych, o których
mowa w art. 4 pkt 3 lit. e ustawy
zamówienia, których przedmiotem jest nabycie, przygotowanie, produkcja lub koprodukcja materiałów programowych przeznaczonych do emisji
w radiu, telewizji lub Internecie

zamówienia Banku Gospodarstwa Krajowego, o których mowa w art. 4 pkt 2a ustawy

6

5

4

3

zamówienia udzielone na podstawie szczególnej procedury organizacji międzynarodowej odmiennej od określonej w ustawie
zamówienia udzielone na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, dotyczących stacjonowania wojsk,
jeżeli umowy te przewidują inne niż ustawa procedury udzielania zamówień
zamówienia udzielone na podstawie umowy międzynarodowej zawartej między Rzecząpospolitą Polską a jednym lub wieloma państwami
niebędącymi członkami Unii Europejskiej, dotyczącej wdrożenia lub realizacji przedsięwzięcia przez strony tej umowy, jeżeli umowa ta
przewiduje inne niż ustawa procedury udzielania zamówień
zamówienia Narodowego Banku Polskiego, o których mowa w art. 4 pkt 2 ustawy

Wyłączenie procedur określonych przepisami ustawy z uwagi na inne przesłanki niż wartość udzielonego zamówienia

zamówienia, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy

Wyłączenie procedur określonych przepisami ustawy z uwagi na wartość udzielonego zamówienia

2

1

Lp.

II. Zamówienia udzielone z wyłączeniem procedur określonych przepisami ustawy

w.
rcl

Numer sprawy nadany przez zamawiającego:
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32

31

30

w.
rcl
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3

Razem
poz. 1–32

v.p
l

.go

zamówienia udzielone instytucji gospodarki budżetowej przez organ władzy publicznej wykonujący funkcje organu założycielskiego tej instytucji,
w przypadku spełnienia warunków, o których mowa w art. 4 pkt 13 ustawy
zamówienia sektorowe na dostawy, usługi lub roboty budowlane, które zostały udzielone podmiotom powiązanym z zamawiającym w sposób,
o którym mowa w art. 136 ust. 1 ustawy
zamówienia sektorowe na usługi lub roboty budowlane udzielone przez podmiot utworzony przez zamawiających w celu wspólnego
wykonywania działalności, o której mowa w art. 132 ustawy, jednemu z tych zamawiających lub podmiotowi powiązanemu z jednym z tych
zamawiających, w sposób, o którym mowa w art. 136 ust. 1 ustawy
zamówienia sektorowe udzielone podmiotowi utworzonemu przez zamawiających w celu wspólnego wykonywania działalności, o której mowa
w art. 132 ustawy, przez jednego z tych zamawiających, o ile podmiot ten został 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 udzielone w celu wykonywania działalności polegającej na dostarczaniu gazu do sieci przeznaczonych do świadczenia
publicznych usług związanych z produkcją, przesyłaniem lub dystrybucją gazu, o ile produkcja gazu stanowi niezbędną konsekwencję
prowadzenia działalności innej niż działalność, o której mowa w art. 132 ustawy, oraz dostarczanie gazu ma na celu wyłącznie ekonomiczne
wykorzystanie produkcji i w okresie ostatnich 3 lat łącznie z rokiem, w którym udzielono zamówienia, nie przekroczono 20% przeciętnych
obrotów wykonawcy
zamówienia sektorowe udzielone w celu wykonywania działalności polegającej na dostarczaniu ciepła do sieci przeznaczonych do świadczenia
publicznych usług związanych z produkcją, przesyłaniem lub dystrybucją ciepła, o ile produkcja ciepła stanowi niezbędną konsekwencję
prowadzenia działalności innej niż działalność, o której mowa w art. 132 ustawy, oraz dostarczanie ciepła ma na celu wyłącznie ekonomiczne
wykorzystanie produkcji i w okresie ostatnich 3 lat łącznie z rokiem, w którym udzielono zamówienia, nie przekroczono 20% przeciętnych
obrotów wykonawcy
zamówienia sektorowe udzielone w celu wykonywania działalności polegającej na dostarczaniu energii elektrycznej do sieci przeznaczonych do
świadczenia publicznych usług związanych z produkcją, przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej, o ile produkcja energii elektrycznej
jest niezbędna do prowadzenia działalności innej niż działalność, o której mowa w art. 132 ustawy, oraz dostarczanie energii elektrycznej jest
uzależnione wyłącznie od własnego zużycia i w okresie ostatnich 3 lat łącznie z rokiem, w którym udzielono zamówienia, nie przekroczono 30%
łącznej produkcji
zamówienia sektorowe udzielone w celu wykonywania działalności polegającej na dostarczaniu wody pitnej do sieci przeznaczonej do
świadczenia publicznych usług związanych z produkcją lub dystrybucją wody pitnej, o ile produkcja wody pitnej jest niezbędna do prowadzenia
działalności innej niż działalność, o której mowa w art. 132 ustawy, oraz dostarczanie wody pitnej uzależnione jest wyłącznie od własnego
zużycia i w okresie ostatnich 3 lat łącznie z rokiem, w którym udziela się zamówienia, nie przekroczono 30% łącznej produkcji
zamówienia sektorowe udzielone w celu odsprzedaży lub wynajmu przedmiotu zamówienia osobom trzecim, o ile zamawiający nie posiada
szczególnego lub wyłącznego prawa do sprzedaży lub wynajmu przedmiotu zamówienia, a inne podmioty mogą przedmiot zamówienia bez
ograniczeń sprzedawać lub wynajmować na tych samych warunkach co zamawiający
zamówienia sektorowe mające na celu udzielenie koncesji na roboty budowlane, o ile koncesje takie są udzielane w celu wykonywania
działalności, o której mowa w art. 132 ustawy
zamówienia sektorowe udzielone w celu wykonywania działalności, o której mowa w art. 132 ustawy, poza obszarem Unii Europejskiej, o ile do
jej wykonywania nie jest wykorzystywana sieć znajdująca się na obszarze Unii Europejskiej lub obszar Unii Europejskiej
Razem
poz. 2–32

koncesje na usługi w rozumieniu ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi

ZP-SR

Dziennik Ustaw

29

28

27

26

25

24

23

22

21

Numer sprawy nadany przez zamawiającego:
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Razem

Działalność dotycząca portów lotniczych

Działalność dotycząca portów wodnych

ROBOTY BUDOWLANE
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4

USŁUGI

v.p
l

.go

DOSTAWY

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

Dziennik Ustaw

Miejski transport kolejowy, tramwajowy,
trolejbusowy lub autobusowy

Usługi kolejowe

Usługi pocztowe

Sektor wodny

Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw
stałych

Poszukiwanie i wydobycie gazu i ropy naftowej

Sektor elektroenergetyczny

Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu
i energii cieplnej

Przedmiot działalności
zamawiającego

III. Zamówienia sektorowe o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy, i mniejszej od kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

w.
rcl

Numer sprawy nadany przez zamawiającego:



Poz. 1530

ww

Umowy
ramowe

ZP-SR

Razem

Negocjacje z ogłoszeniem

Przetarg ograniczony

Przetarg nieograniczony

Licytacja elektroniczna

Zapytanie o cenę

Zamówienie z wolnej ręki

Negocjacje bez ogłoszenia

Dialog konkurencyjny

Negocjacje z ogłoszeniem

Przetarg ograniczony

Zamówienia objęte dynamicznym
systemem zakupów udzielone
z odpowiednim stosowaniem trybu
przetargu nieograniczonego

Przetarg nieograniczony6)

Tryb udzielenia zamówienia albo
zawarcia umowy ramowej

Liczba postępowań
zakończonych
udzieleniem
zamówienia albo
zawarciem umowy
ramowej

5

Wartość zawartych
umów bez podatku od
towarów i usług
(w złotych)3) 4)

ROBOTY BUDOWLANE
Liczba postępowań
zakończonych
udzieleniem
zamówienia albo
zawarciem umowy
ramowej

Wartość zawartych
umów bez podatku od
towarów i usług
(w złotych)3) 4)

USŁUGI

v.p
l

Wartość zawartych
umów bez podatku od
towarów i usług
(w złotych)3) 4)

.go

Liczba postępowań
zakończonych
udzieleniem
zamówienia albo
zawarciem umowy
ramowej

DOSTAWY

Dziennik Ustaw

Zamówienia

IV. Zamówienia klasyczne i zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty, o której mowa w art. 4
pkt 8 ustawy, i mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

w.
rcl

Numer sprawy nadany przez zamawiającego:
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Poz. 1530

ww
7)

...

9

8

7

6

5

4

Rodzaj
zamówienia

Przedmiot
zamówienia
(wskazać kody
określone we
Wspólnym Słowniku
Zamówień)

Kategoria
usług8)

6

RAZEM

Kraj
pochodzenia
wybranego
wykonawcy
lub wykonawców
(podać kod
dwuliterowy)9)

Wartość zawartych
umów bez podatku
od towarów
i usług
(w złotych)3) 4)

v.p
l

.go

Tryb udzielenia
zamówienia albo
zawarcia umowy
ramowej

Uzasadnienie
zastosowania trybu
negocjacji z ogłoszeniem,
negocjacji bez
ogłoszenia
lub zamówienia
z wolnej ręki (wskazane
w ogłoszeniu o udzieleniu
zamówienia)

ZP-SR

Dziennik Ustaw

3

2

1

Lp.

Numer
ogłoszenia
(numery
ogłoszeń)
o udzieleniu
zamówienia
w Dzienniku
Urzędowym
Unii
Europejskiej
[nr]-[rok]

Zamówienia klasyczne
Zamówienia sektorowe
Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

V. Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

w.
rcl

Numer sprawy nadany przez zamawiającego:
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Poz. 1530

ww

10)

9)

8)

7)

6)

5)

4)

3)

2)

1)

Rodzaj
Wartość
zamówienia zawartej umowy
bez podatku od
towarów
i usług
(w złotych)3) 4)
NIE

TAK
– ile razy?
– na jaką wartość?

Czy udzielano zamówień
dodatkowych?

TAK
– ile razy?

NIE

TAK

Czy zamówienie zostało
zrealizowane zgodnie
z postanowieniami
umowy?

NIE

TAK
– w jakiej liczbie?
– czy zamawiający zapłacił
wynagrodzenie bezpośrednio
podwykonawcy i w jakiej
wysokości?

Czy do wykonania zamówienia byli
angażowani podwykonawcy?

v.p
l

.go

NIE

Czy zmieniano
postanowienia
umowy o zamówienie?

–9–

7

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473).
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 223, poz. 1778, z 2010 r. Nr 106, poz. 675 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2012 r. poz. 1271.
Należy podać całkowitą wartość zamówień udzielonych 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; nie należy uwzględniać wartości zamówień udzielonych na podstawie umowy ramowej.
Nie dotyczy zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy.
Z wyjątkiem zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów udzielonych z odpowiednim stosowaniem trybu przetargu nieograniczonego.
Należy wypełnić oddzielnie w odniesieniu do zamówień klasycznych, zamówień sektorowych oraz zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, zaznaczając odpowiednie
pole.
Podać liczbę od 1 do 27, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 2a i art. 2b ustawy.
Zgodnie z normą PN-EN ISO 3166-1:2008P.
Należy podać sposób wykonania zamówienia w roku, którego dotyczy sprawozdanie, również w przypadku, gdy umowy nie zostały jeszcze w tym roku w całości wykonane.

...

4

Numer ogłoszenia
(numery ogłoszeń)
o udzieleniu zamówienia
w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej
[nr]-[rok]

ZP-SR

Dziennik Ustaw

3

2

1

Lp.

VI. Sposób wykonania zamówień, których wartość jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 20.000.000 euro dla robót budowlanych albo 10.000.000 euro
dla dostaw lub usług10)

w.
rcl

Numer sprawy nadany przez zamawiającego:



Poz. 1530

