Zakres informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych
zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania

Rozporządzenie
Ministra Rozwoju i Finansów
z dnia 15 grudnia 2016 roku
w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych
zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania
Na podstawie art. 98 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) zarządza się, co następuje:
§1
Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach składane przez zamawiającego zawiera:
1) nazwę (firmę) 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 i wartość zawartych umów,
bez podatku od towarów i usług, w podziale na tryb udzielania zamówienia albo
zawarcia umowy ramowej i na 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 i wartość zawartych umów, bez podatku od towarów i usług, w podziale na
tryb udzielania zamówienia albo zawarcia umowy ramowej;
4) 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:
a) numeru ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej,
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.4); 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) uzasadnienia zastosowania trybu:
− negocjacji z ogłoszeniem – z wyłączeniem zamówień sektorowych oraz zamówień w
dziedzinach obronności i bezpieczeństwa,
− negocjacji bez ogłoszenia,
− dialogu konkurencyjnego – z wyłączeniem zamówień sektorowych oraz zamówień
w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa,
− zamówienia z wolnej ręki,
f) kraju pochodzenia wybranego wykonawcy lub wykonawców,
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g) wartości zawartych umów bez podatku od towarów i usług,
h) liczby złożonych ofert,
i) liczby odrzuconych ofert,
j) liczby ofert złożonych przez wykonawców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw
w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.
U. z 2016 r. poz. 1829, 1948 i 1997),
k) zamówień udzielonych wykonawcy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw w
rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
l) zamówień udzielonych wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia,
m)
liczby podwykonawców, którym wykonawca zamierza powierzyć wykonanie
części zamówienia
− w odniesieniu i w podziale 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 wystąpiła relacja określona w art. 17 ust. 1 ustawy albo w art. 24 ust. 5
pkt 3 ustawy, lub w których wykonawcy zawarli porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 20 ustawy – wykaz postępowań z
określeniem:
a) numeru ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo
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 relacji określonej w art. 17 ust. 1 ustawy albo w art. 24
ust. 5 pkt 3 ustawy,
f) porozumień mających na celu zakłócenie konkurencji, w tym liczby wykrytych
porozumień mających na celu zakłócenie konkurencji oraz liczby wykonawców
wykluczonych z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24
ust. 1 pkt 20 ustawy
− w odniesieniu i w podziale na zamówienia klasyczne, zamówienia sektorowe oraz
zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa;
6) w przypadku zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, o wartości mniejszej,
równej lub przekraczającej kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy oraz w art. 138o
ustawy – wykaz postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia z określeniem:
a) numeru ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej albo adresu strony internetowej, na której zamieszczono ogłoszenie o
udzieleniu zamówienia,
b) opisu usługi,
c) przedmiotu zamówienia ze wskazaniem kodów określonych we Wspólnym Słowniku
Zamówień,
d) zastosowanej procedury udzielenia zamówienia albo zawarcia umowy ramowej,
e) zamówienia udzielonego jako zamówienie zastrzeżone na usługi zdrowotne, społeczne
oraz kulturalne, o którym mowa w art. 138p ust. 1 ustawy,
f) wartości zawartej umowy bez podatku od towarów i usług,
g) liczby złożonych ofert,
h) liczby ofert złożonych przez wykonawców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw
w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
i) liczby ofert złożonych przez wykonawców z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej,
j) liczby ofert złożonych przez wykonawców z państw niebędących członkami Unii
Europejskiej,
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k) zamówień udzielonych wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia,
l) liczby podwykonawców, którym wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części
zamówienia
− w odniesieniu i w podziale na zamówienia klasyczne oraz zamówienia sektorowe;
7) w przypadku zamówień, do których stosuje się przepisy ustawy, uwzględniających
aspekty społeczne – wykaz postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia z
określeniem:
a) numeru ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo
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) zamówienia udzielonego jako zamówienie zastrzeżone, o którym mowa w art. 22 ust. 2
ustawy,
g) aspektów społecznych określonych w opisie przedmiotu zamówienia, w tym odwołania
się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, o którym mowa w art. 29 ust. 3a
ustawy, odwołania się do aspektów społecznych związanych z realizacją zamówienia, o
których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy, w tym związanych z zatrudnieniem, odwołania
się do dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem
dla wszystkich użytkowników, o których mowa w art. 29 ust. 5 ustawy, lub odwołania
się do oznakowania, o którym mowa w art. 30a ustawy, związanego z aspektami
społecznymi,
h) aspektów społecznych określonych w kryteriach oceny ofert, w tym odwołania się do
oznakowania, o którym mowa w art. 30a ustawy, oraz odwołania się do innych
aspektów społecznych,
i) liczby złożonych ofert,
j) rodzaju podmiotu, któremu udzielono zamówienia,
k) czy postępowanie, w którym uwzględniono aspekty społeczne, zostało unieważnione
− w odniesieniu i w podziale 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 z określeniem:
a) numeru ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo
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) odwołania się do systemów i środków zarządzania środowiskowego w ramach
warunków udziału w postępowaniu,
g) aspektów środowiskowych określonych w opisie przedmiotu zamówienia, w tym
odwołania się do aspektów środowiskowych związanych z realizacją zamówienia, o
którym mowa w art. 29 ust. 4 ustawy i odwołania do oznakowania, o którym mowa w
art. 30a ustawy, związanego z aspektami środowiskowymi,
h) aspektów środowiskowych określonych w kryteriach oceny ofert, w tym przez
odwołanie się do oznakowania związanego z aspektami środowiskowymi, o którym
mowa w art. 30a ustawy, przez zastosowanie kryterium kosztu z wykorzystaniem
rachunku kosztów cyklu życia, o którym mowa w art. 91 ust. 3b ustawy, przez
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odwołanie się do innych aspektów środowiskowych, w tym efektywności energetycznej
przedmiotu zamówienia,
i) wymagań dotyczących aspektów związanych z innowacyjnością zawartych w opisie
przedmiotu zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy,
j) uwzględnienie aspektów związanych z innowacyjnością w ramach kryteriów oceny
ofert,
k) czy postępowanie, w którym uwzględniono aspekty środowiskowe lub innowacyjne,
zostało unieważnione
− w odniesieniu i w podziale 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 procedur określonych w ustawie, na podstawie art. 4 pkt 1–1b, 3
lit. a, e i ea oraz g–ja, pkt 5, 5b–6, 10–13, art. 4b ust. 1 i 1a, art. 4d ust. 1 pkt 1–6, 8 i 9, art.
136 ust. 1–3, art. 137 oraz art. 138 ust. 1–3 ustawy;
10) 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;
11) łączną wartość udzielonych zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, bez
podatku od towarów i usług, które zostały udzielone:
a) na usługi, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza od kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy,
b) na dostawy, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza od kwot określonych w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
§2
Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach przekazuje się Prezesowi Urzędu Zamówień
Publicznych drogą elektroniczną za pomocą formularza umieszczonego na stronach portalu
internetowego Urzędu Zamówień Publicznych.

Wzór rocznego
rozporządzenia.

sprawozdania

o

§3
udzielonych

zamówieniach

stanowi

załącznik

do

§4
Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach, w odniesieniu do postępowań o udzielenie
zamówienia wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o
zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020,
1579 i 1920), nie zawiera informacji, o których mowa w § 1 pkt 4 lit. j–m oraz pkt 5–8.
§5
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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