
 

Załącznik nr 9 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych PW 

.................................................................    
(PIECZĘĆ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ)     

ROCZNE SPRAWOZDANIE O UDZIELONYCH ZAMÓWIENIACH W ROKU ........................ 

I. Zamówienia klasyczne 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 

 

 

Tryb udzielenia zamówienia albo zawarcia 

umowy ramowej 

ROBOTY BUDOWLANE DOSTAWY USŁUGI 

Liczba postępowań 

zakończonych 

udzieleniem 

zamówienia albo 

zawarciem umowy 

ramowej 

Wartość zawartych 

umów bez podatku od 

towarów i usług 

[zł]1, 2 

Liczba postępowań 

zakończonych 

udzieleniem 

zamówienia albo 

zawarciem umowy 

ramowej 

Wartość zawartych 

umów bez podatku od 

towarów i usług 

[zł]1, 2  

Liczba postępowań 

zakończonych 

udzieleniem 

zamówienia albo 

zawarciem umowy 

ramowej 

Wartość zawartych 

umów bez podatku od 

towarów i usług  

[zł]1, 2  

Z
a

m
ó

w
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n
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Przetarg nieograniczony       

Przetarg ograniczony (z wyjątkiem zamówień 

objętych dynamicznym systemem zakupów 

udzielonych z odpowiednim stosowaniem trybu 

przetargu ograniczonego) 

      

Zamówienie objęte dynamicznym systemem 

zakupów z odpowiednim zastosowaniem trybu 

przetargu ograniczonego  

      

Negocjacje z ogłoszeniem       

Dialog konkurencyjny       

Negocjacje bez ogłoszenia       

Zamówienie z wolnej ręki       

Zapytanie o cenę       

Partnerstwo innowacyjne       

Licytacja elektroniczna       

                                                 
1 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. 
2 W przypadku zawarcia umowy ramowej należy podać wartość umowy ramowej. 
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Przetarg nieograniczony       

Przetarg ograniczony       

Negocjacje z ogłoszeniem       

Dialog konkurencyjny       

Negocjacje bez ogłoszenia       

Zamówienie z wolnej ręki       

Partnerstwo innowacyjne       

 Razem       

 



 

II. 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 

 
 

Tryb udzielenia zamówienia albo zawarcia 

umowy ramowej 

ROBOTY BUDOWLANE 

Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo 

zawarciem umowy ramowej 

Wartość zawartych umów bez podatku od towarów i usług 

[zł]3, 4 

Z
a

m
ó

w
ie

n
ia

 

Przetarg ograniczony   

Negocjacje z ogłoszeniem   

Dialog konkurencyjny   

Negocjacje bez ogłoszenia   

Zamówienie z wolnej ręki   

Licytacja elektroniczna   

U
m

o
w

y
 

ra
m

o
w

e Przetarg ograniczony   

Negocjacje z ogłoszeniem   

Dialog konkurencyjny   

 Razem   

 

                                                 
3 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. 
4 W przypadku zawarcia umowy ramowej należy podać wartość umowy ramowej. 



 

III. Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy5 

 

 Zamówienia klasyczne 

Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa 
Lp. Numer 

ogłoszenia/ 

numery ogłoszeń  

o udzieleniu 

zamówienia  

w Dzienniku 

Urzędowym Unii 

Europejskiej 

[nr] – [rok]6 

Rodzaj 

zamówienia 

(Robota 

budowlana, 

dostawa, usługa) 

Przedmiot 

zamówienia 

(wskazać kody 

CPV) 

Tryb udzielania 

zamówienia albo 

zawarcia umowy 

ramowej 

Uzasadnienie 

zastosowania 

trybu negocjacji z 

ogłoszeniem7, 

negocjacji bez 

ogłoszenia, 

dialogu 

konkurencyjnego7  

lub zamówienia z 

wolnej ręki 

(wskazane w 

ogłoszeniu o 

udzielenie 

zamówienia) 

Kraj pochodzenia 

wybranego 

wykonawcy lub 

wykonawców 

Wartość 

zawartych umów 

bez podatku od 

towarów i usług 

[zł]8, 9 

Liczba złożonych 

ofert10 

Liczba 

odrzuconych 

ofert 

Liczba ofert 

złożonych przez 

wykonawców  

z sektora małych 

 i średnich 

przedsiębiorstw11 

Zamówienie 

udzielone 

wykonawcy 

z sektora małych 

 i średnich 

przedsiębiorstw11 

TAK/NIE 

Zamówienie 

udzielone 

wykonawcom 

wspólnie 

ubiegającym się 

 o udzielenie 

zamówienia 

TAK/NIE 

Liczba 

podwykonawców, 

którym 

wykonawca 

zamierza 

powierzyć 

wykonanie  

części  

zamówienia12 

1.  
             

2.  
             

… 
             

  

                                                 
5 Należy wypełnić oddzielnie w odniesieniu do zamówień klasycznych, zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, zaznaczając odpowiednie pole. 
6 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. 
7 Nie dotyczy zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa. 
8 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. 
9 W przypadku zawarcia umowy ramowej należy podać wartość umowy ramowej. 
10 Dotyczy także ofert częściowych i ofert wariantowych, nie obejmuje ofert złożonych po upływie terminu składania ofert. 
11 W rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829). 
12 Dotyczy zakończonych postępowań. 



 

IV. Postępowania 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 ustawy13, 14 

 

 Zamówienia klasyczne 

Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa 
Lp. Numer ogłoszenia/ 

numery ogłoszeń  

o udzieleniu zamówienia  

w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 

w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej15 

BZP/Dz.Urz.UE16  

[nr] – [rok] 

Rodzaj zamówienia 

(Robota budowlana, dostawa, 

usługa) 

Przedmiot 

zamówienia 

(wskazać kody CPV) 

Tryb udzielania zamówienia albo 

zawarcia umowy ramowej 

Liczba przypadków relacji 

określonej w art. 17 ust. 1 

ustawy17, 18 albo w art. 24 ust. 5 

pkt 3 ustawy 

Porozumienia mające na celu zakłócenie 

konkurencji19 

Liczba wykrytych 

porozumień 

mających na celu 

zakłócenie 

konkurencji 

Liczba 

wykonawców 

wykluczonych 

z udziału 

w postępowaniu 

o udzielenie 

zamówienia na 

podstawie art. 24 

ust. 1 pkt 20 ustawy 

1.  
       

2.  
       

… 
       

 

                                                 
13 Należy wypełnić oddzielnie w odniesieniu do zamówień klasycznych, zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, zaznaczając odpowiednie pole. 
14 Dotyczy zakończonych postępowań. 
15 Dotyczy ogłoszeń obowiązkowych. 
16 Niepotrzebne skreślić. 
17 Należy podać liczbę przypadków wystąpień relacji określonych w art. 17 ust. 1 ustawy albo w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy, dla każdego z postępowań o udzielenie zamówienia. 
18 Należy podać liczbę przypadków, w których zostało stwierdzone wystąpienie relacji określonych w art. 17 ust. 1 ustawy albo w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy, a 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. 
19 Należy podać informacje w odniesieniu do każdego z postępowań o udzielenie zamówienia. 



 

V. Zamówienia 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 ustawy20 

 

 Zamówienia klasyczne 

 
Lp. Numer 

ogłoszenia/ 

numery ogłoszeń  

o udzieleniu 

zamówienia  

w Dzienniku 

Urzędowym 

Unii 

Europejskiej 

albo adres 

strony 

internetowej, na 

której 

zamieszczono 

ogłoszenie o 

udzieleniu 

zamówienia 

Dz.Urz.UE/BIP/

strona 

internetowa 

zamawiającego21 

[nr] – [rok] 

Opis usługi22 Przedmiot 

zamówienia 

(wskazać kody 

CPV) 

Zastosowana 

procedura 

udzielania 

zamówienia albo 

zawarcia umowy 

ramowej  

(jeżeli dotyczy)23 

art. 138n pkt 1/ 

art. 138n pkt 2/ 

art. 138n pkt 3 

Zamówienie 

udzielone jako 

zamówienie 

zastrzeżone na 

usługi 

zdrowotne, 

społeczne oraz 

kulturalne, o 

których mowa w 

art. 138p ust. 1 

ustawy 

TAK/NIE 

Wartość 

zawartej umowy 

bez podatku od 

towarów i usług 

[zł]24, 25 

Liczba 

złożonych ofert26 

Liczba ofert 

złożonych przez 

wykonawców z 

sektora małych i 

średnich 

przedsiębiorstw
27, 28 

Liczba ofert 

złożonych przez 

wykonawców z 

innych państw 

członkowskich 

Unii 

Europejskiej 

Liczba ofert 

złożonych przez 

wykonawców z 

państw 

niebędących 

członkami Unii 

Europejskiej 

Zamówienie 

udzielone 

wykonawcom 

wspólnie 

ubiegającym się 

o udzielenie 

zamówienia 

TAK/NIE 

Liczba 

podwykonawców, 

którym 

wykonawca 

zamierza 

powierzyć 

wykonanie części 

zamówienia29, 30 

                                                 
20 Przedmiot zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi określa art. 138 h 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. 
21 Niepotrzebne skreślić. 
22 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. 
23 Należy wypełnić, jeżeli wartość zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi będzie równa lub przekroczy wyrażoną w złotych równowartość kwoty 750 000 euro – w przypadku 

zamówień innych niż zamówienia sektorowe lub zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa. 
24 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. 
25 W przypadku zawarcia umowy ramowej należy podać wartość umowy ramowej. 
26 Dotyczy także ofert częściowych i ofert wariantowych i nie obejmuje ofert złożonych po upływie terminu składania ofert. 
27 W rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829). 
28 Dotyczy zarówno zamówień o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, jak również zamówień, których wartość przekracza 

kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy. 
29 Dotyczy zakończonych postępowań. 
30 Należy wpisać podwykonawców angażowanych w wykonanie zamówienia w roku, w którym została zawarta umowa. 



 

1.  
            

2.  
            

… 
            

    



 

VI. Zamówienia, do których stosuje się przepisy ustawy, uwzględniające aspekty społeczne31, 32, 33  

 

 Zamówienia klasyczne 

Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa 
Lp. Numer 

ogłoszenia/ 

numery 

ogłoszeń  

o udzieleniu 

zamówienia  

w Biuletynie 

Zamówień 

Publicznych 

albo w 

Dzienniku 

Urzędowym 

Unii 

Europejskiej34 

BZP/ 

Dz.Urz.UE35  

[nr] – [rok] 

Rodzaj 

zamówienia 

(Robota 

budowlana, 

dostawa, 

usługa) 

Przedmiot 

zamówienia 

(wskazać kody 

CPV) 

Tryb 

udzielania 

zamówienia 

albo zawarcia 

umowy 

ramowej (jeżeli 

dotyczy) 

Wartość 

zawartej 

umowy bez 

podatku od 

towarów i 

usług  

[zł]36, 37 

Zamówienie 

udzielone jako 

zamówienie 

zastrzeżone, o 

którym mowa 

w art. 22 ust. 2 

ustawy 

TAK/NIE 

Aspekty społeczne określone w opisie przedmiotu zamówienia Aspekty społeczne określone w 

kryteriach oceny ofert 

Liczba 

złożonych 

ofert38 

Rodzaj 

podmiotu, 

któremu 

udzielono 

zamówienia 

Spółdzielnia 

socjalna/ 

zakład pracy 

chronionej/ 

zakład 

aktywizacji 

zawodowej/ 

Inne 

Postępowanie, 

w którym 

uwzględniono 

aspekty 

społeczne 

zostało 

unieważnione 

TAK/NIE 

Odwołanie się 

do 

zatrudnienia 

na podstawie 

umowy o 

pracę, o 

którym mowa 

w art. 29 ust. 

3a ustawy 

TAK/NIE 

Odwołanie się 

do aspektów 

społecznych 

związanych z 

realizacją 

zamówienia, w 

tym 

związanych z 

zatrudnieniem, 

o których 

mowa w art. 29 

ust. 4 ustawy 

TAK/NIE 

Odwołanie się 

do dostępności 

dla osób 

niepełnosprawn

ych lub 

projektowania 

z 

przeznaczeniem 

dla wszystkich 

użytkowników, 

o których 

mowa w art. 29 

ust. 5 ustawy 

TAK/NIE 

Odwołanie się 

do 

oznakowania, o 

którym mowa 

w art. 30a 

ustawy, 

związanego z 

aspektami 

społecznymi 

TAK/NIE 

Odwołanie się 

do 

oznakowania o 

którym mowa 

w art. 30a 

ustawy, 

związanego z 

aspektami 

społecznymi 

TAK/NIE 

Odwołanie się 

do innych 

aspektów 

społecznych 

TAK/NIE 

1.  
               

2.  
               

… 
               

                                                 
31 Należy wypełnić oddzielnie w odniesieniu do zamówień klasycznych, zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, zaznaczając odpowiednie pole. 
32 Dotyczy zakończonych postępowań.. 
33 Zamówienia ujęte w tej sekcji sprawozdania mogą być ujęte także w innych sekcjach sprawozdania. 
34 Dotyczy ogłoszeń obowiązkowych. 
35 Niepotrzebne skreślić. 
36 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. 
37 W przypadku zawarcia umowy ramowej należy podać wartość umowy ramowej. 
38 Dotyczy także ofert częściowych i ofert wariantowych i nie obejmuje ofert złożonych po upływie terminu składania ofert. 

 



 

VII. Zamówienia, do których stosuje się przepisy ustawy, uwzględniające aspekty środowiskowe lub innowacyjne39, 40 

 

 Zamówienia klasyczne 

Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa 
Lp. Numer 

ogłoszenia/ 

numery 

ogłoszeń o 

udzieleniu 

zamówienia w 

Biuletynie 

Zamówień 

Publicznych 

albo 

Dzienniku 

Urzędowym 

Unii 

Europejskiej41 

BZP/ 

Dz.Urz.UE  

[nr]-[rok]42 

Rodzaj 

zamówienia 

(Robota 

budowlana, 

dostawa, 

usługa) 

Przedmiot 

zamówienia 

(wskazać kody 

CPV) 

Tryb 

udzielenia 

zamówienia 

albo zawarcia 

umowy 

ramowej 

(jeżeli 

dotyczy) 

Wartość 

zawartej 

umowy bez 

podatku od 

towarów i 

usług 

[zł]43, 44 

Odwołanie do 

systemów i 

środków 

zarządzania 

środowiskowego 

w ramach 

warunków 

udziału w 

postępowaniu 

TAK/NIE 

Aspekty środowiskowe 

określone w opisie przedmiotu 

zamówienia 

Aspekty środowiskowe określone w kryteriach 

oceny ofert 

Wymagania 

dotyczące 

aspektów 

związanych z 

innowacyjnością 

zawarte w opisie 

przedmiotu 

zamówienia, o 

których mowa w 

art. 29 ust. 4 

ustawy 

Uwzględnienie 

aspektów 

związanych z 

innowacyjnością 

w ramach 

kryteriów oceny 

ofert TAK/NIE 

Postępowanie, w 

którym 

uwzględniono 

aspekty 

środowiskowe 

lub innowacyjne 

zostało 

unieważnione 

TAK/NIE 

Odwołanie do 

aspektów 

środowiskowych 

związanych z 

realizacją 

zamówienia, o 

których mowa w 

art. 29 ust. 4 

ustawy 

TAK/NIE 

Odwołanie do 

oznakowania, o 

którym mowa w 

art. 30a ustawy, 

związanego z 

aspektami 

środowiskowymi 

TAK/NIE 

Odwołanie do 

oznakowania, o 

którym mowa w 

art. 30a ustawy, 

związanego z 

aspektami 

środowiskowymi 

TAK/NIE 

Zastosowanie 

kryterium 

kosztu z 

wykorzystaniem 

rachunku 

kosztów cyklu 

życia, o którym 

mowa w art. 91 

ust. 3b ustawy 

TAK/NIE 

Odwołanie do 

innych aspektów 

środowiskowych 

w tym 

efektywności 

energetycznej 

przedmiotu 

zamówienia 

TAK/NIE 

1.  
              

2.  
              

… 
              

                                                 
39 Należy wypełnić oddzielnie w odniesieniu do zamówień klasycznych, zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, zaznaczając odpowiednie pole. 
40 Dotyczy zakończonych postępowań. 
41 Dotyczy ogłoszeń obowiązkowych. 
42 Niepotrzebne skreślić. 
43 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. 
44 W przypadku zawarcia umowy ramowej należy podać wartość umowy ramowej. 



 

VIII. Zamówienia udzielone z wyłączeniem procedur określonych przepisami ustawy 

 

Lp. Wyłączenie procedur określonych przepisami ustawy z uwagi na wartość zamówienia  

Łączna wartość udzielonych zamówień 

bez podatku od towarów i usług  

[zł] 

1.  zamówienia, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy45   

2.  zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa udzielone na usługi, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza od kwot określonych 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
  

3.  zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa udzielone na dostawy, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza od kwot 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
  

 Razem poz. 1 - 3   

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

Liczba 

udzielonych 

zamówień46 

Łączna wartość udzielonych zamówień 

bez podatku od towarów i usług 

[zł]46, 47 

4.  zamówienia lub konkursy udzielone na podstawie procedury organizacji międzynarodowej odmiennej od określonej w 

ustawie, o których mowa w art. 4 pkt 1 lit. a ustawy 

  

5.  zamówienia lub konkursy , o których mowa w art. 4 pkt 1 lit. b ustawy, udzielone na podstawie procedury wynikającej z 

porozumienia tworzącego zobowiązania 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 

  

6.  zamówienia lub konkursy, w całości finansowane przez organizację międzynarodową lub międzynarodową instytucję 

finansującą, o których mowa w art. 4 pkt 1a ustawy 

  

7.  zamówienia lub konkursy, w ponad 50% finansowane przez organizację międzynarodową lub międzynarodową instytucję 

finansującą, o których mowa w art. 4 pkt 1b ustawy 

  

8.  zamówienia, których przedmiotem są usługi arbitrażowe lub pojednawcze, o których mowa w art. 4 pkt 3 lit. a ustawy   

9.  zamówienia, których przedmiotem są usługi badawcze i rozwojowe, o których mowa w art. 4 pkt 3 lit. e ustawy   

10.  zamówienia, których przedmiotem są usługi prawne, o których mowa w art. 4 pkt 3 lit. ea ustawy   

11.  zamówienia, których przedmiotem jest nabycie audycji i materiałów do audycji lub ich opracowanie, produkcja lub 

koprodukcja, o których mowa w art. 4 pkt 3 lit. g ustawy 

  

12.  zamówienia, których przedmiotem jest zakup czasu antenowego lub audycji, o których mowa w art. 4 pkt 3 lit. h ustawy   

13.  zamówienia, których przedmiotem jest nabycie własności lub innych praw do istniejących budynków lub nieruchomości, o 

których mowa w art. 4 pkt 3 lit. i ustawy 

  

14.  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 2014 r. poz. 94, z późn. zm.) oraz operacje przeprowadzane z Europejskim Instrumentem Stabilności 

  

                                                 
45 Dotyczy zamówień nieujętych w innych sekcjach sprawozdania. 
46 Nie dotyczy zamówień, których wartość nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy. 
47 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. 



 

Finansowej i Europejskim Mechanizmem Stabilności, o których mowa w art. 4 pkt 3 lit. j ustawy 

15.  zamówienia, których przedmiotem są pożyczki lub kredyty, o których mowa w art. 4 pkt 3 lit. ja ustawy   

16.  zamówienia lub konkursy, którym nadano klauzulę zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych, o których mowa 

w art. 4 pkt 5 lit. a ustawy 

  

17.  zamówienia lub konkursy, o których mowa w art. 4 pkt 5 lit. b ustawy   

18.  zamówienia lub konkursy, o których mowa w art. 4 pkt 5 lit. c ustawy   

19.  zamówienia lub konkursy, o których mowa w art. 4 pkt 5 lit. d ustawy   

20.  zamówienia dotyczące produkcji lub handlu bronią, amunicją lub materiałami wojennymi, o których mowa w art. 4 pkt 5b 

ustawy 

  

21.  zamówienia dotyczące wytwarzania i dystrybucji dokumentów publicznych i ich personalizacji, o których mowa w art. 4 pkt 

5c lit. a ustawy 

  

22.  zamówienia dotyczące wytwarzania i dystrybucji druków o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa, o których 

mowa w art. 4 pkt 5c lit. b ustawy 

  

23.  zamówienia dotyczące wytwarzania i dystrybucji znaków akcyzy, o których mowa w art. 4 pkt 5c lit. c ustawy   

24.  zamówienia na usługi udzielone innemu zamawiającemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a ustawy, któremu wyłączne 

prawo do świadczenia tych usług przyznano w drodze ustawy lub innego aktu normatywnego, który podlega publikacji, o 

których mowa w art. 4 pkt 6 ustawy 

  

25.  zamówienia i konkursy, których głównym celem jest pozwolenie zamawiającym na oddanie do dyspozycji publicznej sieci 

telekomunikacyjnej, o których mowa w art. 4 pkt 10 lit. a ustawy 

  

26.  zamówienia i konkursy, których głównym celem jest pozwolenie zamawiającym na eksploatację publicznej sieci 

telekomunikacyjnej, o których mowa w art. 4 pkt 10 lit. b ustawy 

  

27.  zamówienia i konkursy, których głównym celem jest pozwolenie zamawiającym na świadczenie publicznie dostępnych 

usług telekomunikacyjnych za pomocą publicznej sieci telekomunikacyjnej, o których mowa w art. 4 pkt 10 lit. c ustawy 

  

28.  nabywanie dostaw, usług lub robót budowlanych od centralnego zamawiającego lub od wykonawców wybranych przez 

centralnego zamawiającego, o którym mowa w art. 4 pkt 11 ustawy 

  

29.  zamówienia udzielone instytucji gospodarki budżetowej przez organ władzy publicznej wykonujący funkcje organu 

założycielskiego tej instytucji, o których mowa w art. 4 pkt 13 ustawy 

  

30.  koncesje na roboty budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 21 października 2016 o umowie koncesji na roboty budowlane 

lub usługi, o których mowa w art. 4 pkt 12 ustawy 

  

31.  koncesje na usługi w rozumieniu ustawy z dnia 21 października 2016 o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, o 

których mowa w art. 4 pkt 12 ustawy 

  

32.  zamówienia i konkursy, o których mowa w art. 4 pkt 12a ustawy, udzielane i organizowane przez podmioty wykonujące 

działalność, o której mowa w art. 132 ust. 1 pkt 7 ustawy 

  

33.  zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, o których mowa w art. 4b ust. 1 pkt 1 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 

  

34.  zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, o których mowa w art. 4b ust. 1 pkt 1 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 

35.  zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, o których mowa w art. 4b ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy, udzielone na 

podstawie szczególnej procedury organizacji międzynarodowej 

  

36.  zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, o których mowa w art. 4b ust. 1 pkt 2 ustawy   

37.  zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa udzielone do celów działalności wywiadowczej, o których mowa w 

art. 4b ust. 1 pkt 3 ustawy 

  

38.  zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, o których mowa w art. 4b ust. 1 pkt 4 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 

  

39.  zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, o których mowa w art. 4b ust. 1 pkt 5 ustawy, udzielone w 

państwie niebędącym członkiem Unii Europejskiej, w tym zakupów cywilnych realizowanych podczas rozmieszczenia sił 

zbrojnych, oraz sił, do których podstawowych zadań należy ochrona bezpieczeństwa 

  

40.  zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, o których mowa w art. 4b ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy, udzielone przez 

rząd Rzeczypospolitej Polskiej rządowi innego państwa związane z dostawami sprzętu wojskowego lub newralgicznego 

sprzętu   

  

41.  zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, o których mowa w art. 4b ust. 1 pkt 6 lit. b ustawy, udzielone przez 

rząd Rzeczypospolitej Polskiej rządowi innego państwa związane z robotami budowlanymi i usługami bezpośrednio 

związanymi z takim sprzętem 

  

42.  zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, o których mowa w art. 4b ust. 1 pkt 6 lit. c ustawy, udzielone przez 

rząd Rzeczypospolitej Polskiej rządowi innego państwa związane z robotami budowlanymi i usługami do szczególnych 

celów wojskowych lub newralgicznymi robotami budowlanymi lub usługami 

  

43.  zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, o których mowa w art. 4b ust. 1 pkt 7 ustawy, których przedmiotem 

są usługi finansowe, z wyjątkiem usług ubezpieczeniowych 

  

44.  zamówienia lub konkursy w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w całości finansowane przez organizację 

międzynarodową lub międzynarodową instytucję finansującą, o których mowa w art. 4b ust. 1a pkt 1 ustawy 

  

45.  zamówienia lub konkursy w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w ponad 50% finansowane przez organizację 

międzynarodową lub międzynarodową instytucję finansującą, o których mowa w art. 4b ust. 1a pkt 2 ustawy 

  

46.  zamówienia, których przedmiotem są dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, 

naukowych lub rozwojowych, o których mowa w art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy 

  

47.  zamówienia, których przedmiotem są dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej, o których mowa w art. 4d ust. 1 

pkt 2 ustawy 

  

48.  zamówienia udzielone przez inne niż określone w art. 4 ust. 1 pkt 3 lit. g podmioty, których przedmiotem działalności jest 

produkcja i koprodukcja audycji i materiałów do audycji lub ich opracowanie, o których mowa w art. 4d pkt 3 ustawy 

  

49.  zamówienia, których przedmiotem są dostawy lub usługi z zakresu działalności oświatowej, o których mowa w art. 4d ust. 1 

pkt 4 ustawy 

  

50.  zamówienia, których przedmiotem są usługi lub roboty budowlane, wykonywane na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji 

oraz realizujące przedsięwzięcia rewitalizacyjne zawarte w gminnym programie rewitalizacji, o których mowa w art. 4d ust. 

1 pkt 5 ustawy 

  

51.  zamówienia, których przedmiotem są usługi z zakresu leśnictwa, o których mowa w art. 4d ust. 1 pkt 6 ustawy   



 

52.  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. 4d ust. 1 pkt 8 ustawy 

  

53.  zamówienia, o których mowa w art. 4d pkt 9 ustawy, udzielone przez zarządzającego specjalną strefą ekonomiczną, o 

którym mowa w ustawie z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 282, z 

późn. zm.), będącego podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 

  

54.  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 

  

55.  zamówienia sektorowe na usługi lub roboty budowlane, o których mowa w art. 136 ust. 2 ustawy, 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 

  

56.  zamówienia sektorowe, o których mowa w art. 136 ust. 3 ustawy, 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 

  

57.  zamówienia sektorowe, o których mowa w art. 137 ust. 1 ustawy, udzielone w celu wykonywania działalności polegającej na 

dostarczaniu gazu do sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją, przesyłaniem lub 

dystrybucją, 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 

  

58.  zamówienia sektorowe, o których mowa w art. 137 ust. 1 ustawy, 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 

  

59.  zamówienia sektorowe, o których mowa w art. 137 ust. 2 ustawy, 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 

  

60.  zamówienia sektorowe, o których mowa w art. 137 ust. 3 ustawy, 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 

  

61.  zamówienia sektorowe, o których mowa w art. 138 ust. 1 ustawy, 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 

62.  zamówienia sektorowe, o których mowa w art. 138 ust. 2 ustawy, 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 

  

63.  zamówienia sektorowe, o których mowa w art. 138 ust. 3 ustawy, 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. 4-63   

 Razem poz. 1-63  
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(Data i podpis kierownika DZP/ pełnomocnika ds. zamówień publicznych)           (podpis i pieczęć przedstawiciela zamawiającego) ”                


