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A G N I E S Z K A Z A B O R O W S K A

K a˝dy zamawiajàcy zobowiàzany jest sporzà-
dziç i przes∏aç Prezesowi Urz´du Zamówieƒ
Publicznych roczne sprawozdanie o udzielo-

nych zamówieniach – od 130 tys. z∏ i powy˝ej pro-
gów UE, jak równie˝ poni˝ej progu stosowania Pzp1.
Sprawozdanie dotyczy zamówieƒ klasycznych, sek-
torowych i w dziedzinie obronnoÊci i bezpieczeƒ-
stwa. Zakres informacji zawartych w sprawozdaniu,
jego wzór, sposób przekazywania oraz sposób i tryb
jego korygowania okreÊla minister w∏aÊciwy do
spraw gospodarki.

Przy opracowaniu takiego aktu normatywnego w∏aÊciwy
minister powinien mieç na uwadze wymagania dotyczà-
ce treÊci sprawozdania przekazywanego KE oraz potrzeb´
zapewnienia prawid∏owych i aktualnych informacji,
w celu monitorowania systemu zamówieƒ, a tak˝e zasad-
noÊç wykorzystania Êrodków komunikacji elektronicznej.

Co istotne, od dnia 1 stycznia 2022 r. obowiàzuje w tym
zakresie zupe∏nie nowe rozporzàdzenie Ministra Rozwoju
i Technologii2. Przepisy Rozporzàdzenia wprost wskazujà,
jakie dane powinien udost´pniç zamawiajàcy w poszcze-
gólnych cz´Êciach/tabelach sprawozdania. Zamawiajàcy
wype∏nia poszczególne tabele w zale˝noÊci od tego jakie-
go rodzaju zamówieƒ udziela∏ w danym roku kalendarzo-
wym, którego dotyczy sprawozdanie.

DANE OGÓLNE (cz´Êç I sprawozdania)

W cz´Êci I wzór sprawozdania rocznego odnosi si´
do informacji identyfikujàcych samego zamawiajàce-
go.

W tej tabeli wskazujemy:

1. którego roku dotyczy sprawozdanie,

2. dane dotyczàce zamawiajàcego obejmujàce: jego na-
zw´, informacje o oddziale, adres siedziby zamawia-
jàcego (w tym: ulice, miejscowoÊç, kod pocztowy, wo-

jewództwo, kraj), krajowy numer identyfikacyjny, ad-
res strony internetowej zamawiajàcego, adres poczty
elektronicznej oraz numer telefonu,

3. oznaczenie rodzaju zamawiajàcego, a w przypadku za-
mawiajaàcych sektorowych, oznaczenie rodzaju wy-
konywanej dzia∏alnoÊci sektorowej,

4. oznaczenie czynnoÊci zamawiajàcego, polegajàcej na
z∏o˝eniu sprawozdania albo na korekcie sprawozdania.

Nale˝y bowiem pami´taç, ˝e niezw∏ocznie po stwier-
dzeniu, ˝e informacje zawarte w sprawozdaniu sà
nieaktualne lub niepoprawne zamawiajàcy ma obo-
wiàzek dokonaç korekty sprawozdania i przekazaç jà
Prezesowi UZP. Korekta sprawozdania polega na
zmianie, dodaniu lub usuni´ciu danych w sekcji spra-
wozdania, w której zamawiajàcy stwierdzi∏, ˝e za-
wiera ona nieaktualne lub niepoprawne dane.

ZAMÓWIENIA PONI˚EJ PROGÓW UNIJNYCH
(cz´Êç II sprawozdania)

Cz´Êç II wzoru formularza sprawozdania dotyczy in-
formacji o zamówieniach klasycznych o wartoÊci
mniejszej ni˝ progi UE – z wy∏àczeniem zamówieƒ na
us∏ugi spo∏eczne i inne szczególne us∏ugi.

W tej cz´Êci wskazuje si´: liczb´ post´powaƒ zakoƒczo-
nych udzieleniem zamówienia albo zawarciem umowy
ramowej i wartoÊç netto zawartych umów. Nale˝y rów-
nie˝ zachowaç podzia∏ na: roboty budowlane, dostawy
i us∏ugi oraz na tryby udzielania zamówienia albo zawar-
cia umowy ramowej.

Zakres treÊciowy sprawozdania rocznego

AGNIESZKA ZABOROWSKA

Rozporzàdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zakresu informacji zawar-
tych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru, sposobu przekazywania oraz sposobu i trybu jego
korygowania (Dz. U. poz. 2464)

Art. 82 ust. 4

1 Ustawa z dnia 11 wrzeÊnia 2019 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.).
2 Rozporzàdzenie z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zakresu infor-
macji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówie-
niach, jego wzoru, sposobu przekazywania oraz sposobu i trybu jego
korygowania (Dz. U. poz. 2463), dalej: „Rozporzàdzenie”.
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ZAMÓWIENIA POWY˚EJ PROGÓW UNIJNYCH
(cz´Êç III sprawozdania)

W cz´Êci III wzoru formularza sprawozdania wskazy-
wane sà dane dotyczàce zamówieƒ o wartoÊci
równej lub przekraczajàcej progi UE, z wy∏àczeniem
zamówieƒ na us∏ugi spo∏eczne i inne szczególne
us∏ugi.

W tym zakresie przedstawiany jest wykaz post´powaƒ
zakoƒczonych udzieleniem zamówienia ze wskazaniem:

1. numeru og∏oszenia o udzieleniu zamówienia w Dz.
Urz. UE,

2. rodzaju zamówienia,

3. przedmiotu zamówienia ze wskazaniem kodów CPV,

4. trybu udzielenia zamówienia albo zawarcia umowy
ramowej,

5. kraju pochodzenia wybranego wykonawcy lub wyko-
nawców, oznaczajàcego kraj, w którym wybrany wy-
konawca lub wykonawcy majà siedzib´ lub miejsce
zamieszkania,

6. wartoÊci zawartych umów bez podatku VAT,

7. liczby cz´Êci, w których udzielono zamówienia, je˝eli
w ramach jednego post´powania zamawiajàcy do-
puÊci∏ sk∏adanie ofert cz´Êciowych,

8. liczby z∏o˝onych ofert,

9. liczby odrzuconych ofert,

10. liczby ofert z∏o˝onych przez wykonawców z sektora
mikro, ma∏ych i Êrednich przedsi´biorców,

11. czy zamówienia udzielono wykonawcy z sektora mi-
kro, ma∏ych i Êrednich przedsi´biorców.

Nale˝y uwzgl´dniç podzia∏ informacji na dane o zamó-
wieniach klasycznych, zamówieniach sektorowych oraz
zamówieniach w dziedzinach obronnoÊci i bezpieczeƒ-
stwa.

KONFLIKT INTERESÓW
(cz´Êç IV sprawozdania)

Cz´Êç
IV wzoru formularza sprawozdania to post´powania

Art. 56 ust. 2, art. 108 ust. 1 pkt 5, art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 56 ust. 2

o udzielenie zamówienia, do których stosuje si´
przepisy Pzp, w których wystàpi∏ konflikt interesów,
o którym mowa w art. 56 ust. 2 Pzp (w tym skutku-
jàcy wykluczeniem wykonawcy na podstawie art.
109 ust. 1 pkt 6 Pzp, lub w których wykonawcy za-
warli porozumienie majàce na celu zak∏ócenie kon-
kurencji, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp).

W tej cz´Êci nale˝y uwzgl´dniç wykaz post´powaƒ za-
koƒczonych udzieleniem zamówienia ze wskazaniem:

1. numeru og∏oszenia o wyniku post´powania w BZP al-
bo og∏oszenia o udzieleniu zamówienia w Dz. Urz. UE,

2. rodzaju zamówienia,

3. przedmiotu zamówienia ze wskazaniem kodów CPV

4. trybu udzielenia zamówienia albo zawarcia umowy
ramowej,

5. liczby przypadków wystàpienia konfliktu interesów,
o którym mowa w art. 56 ust. 2 Pzp, w tym skutku-
jàcego wykluczeniem wykonawcy na podstawie art.
109 ust. 1 pkt 6 Pzp,

6. liczby porozumieƒ majàcych na celu zak∏ócenie kon-
kurencji, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp,
z podzia∏em na liczb´ wykrytych porozumieƒ ma-
jàcych na celu zak∏ócenie konkurencji oraz liczb´ wy-
konawców, których oferta zosta∏a odrzucona, jako
podlegajàcych wykluczeniu z udzia∏u w post´powaniu
o udzielenie zamówienia na podstawie art. 108 ust. 1
pkt 5 Pzp.

Podobnie nale˝y tu uwzgl´dniç podzia∏ na zamówienia
klasyczne, zamówienia sektorowe oraz zamówienia
w dziedzinach obronnoÊci i bezpieczeƒstwa.

US¸UGI SPO¸ECZNE (cz´Êç V sprawozdania)

Kolejna V cz´Êç wzoru formularza sprawozdania
obejmuje zamówienia na us∏ugi spo∏eczne i inne
szczególne us∏ugi, o których mowa w art. 359 i art.
392 ust. 1 Pzp.

W zakresie ww. post´powaƒ wskazuje si´ na wykaz pro-
cedur zakoƒczonych udzieleniem zamówienia ze wskaza-
niem:

1. numeru og∏oszenia o wyniku post´powania w BZP al-
bo og∏oszenia o udzieleniu zamówienia w Dz. Urz. UE,

Art. 359 i art. 392 ust. 1

SPRAWOZDAWCZOÂå
DZIA¸ I, ROZDZIA¸ 8 (ART. 81 UST. 2 I ART. 82 UST. 4)
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2. opisu us∏ugi,

3. przedmiotu zamówienia ze wskazaniem kodów CPV,

4. trybu udzielenia zamówienia albo zawarcia umowy
ramowej,

5. czy zamówienia udzielono jako zamówienie za-
strze˝one na us∏ugi zdrowotne, spo∏eczne oraz kultu-
ralne, o którym mowa w art. 361 ust. 1 lub art. 392
ust. 3 Pzp,

6. wartoÊci zawartej umowy bez podatku VAT,

7. liczby cz´Êci, w których udzielono zamówienia, je˝eli
w ramach jednego post´powania zamawiajàcy do-
puÊci∏ sk∏adanie ofert cz´Êciowych,

8. liczby z∏o˝onych ofert,

9. liczby ofert z∏o˝onych przez wykonawców z sektora
mikro, ma∏ych i Êrednich przedsi´biorców.

Nale˝y tutaj uwzgl´dniç podzia∏ na zamówienia klasycz-
ne oraz zamówienia sektorowe.

ASPEKTY SPO¸ECZNE, ÂRODOWISKOWE
LUB INNOWACYJNE (cz´Êç VI i VII sprawozdania)

Z kolei cz´Êç VI i VII dotyczy odpowiednio przypad-
ków zamówieƒ, do których stosuje si´ przepisy Pzp,
uwzgl´dniajàce (i) aspekty spo∏eczne oraz (ii) aspek-
ty Êrodowiskowe lub innowacyjne.

Formularze sà identyczne w zakresie koniecznoÊci wska-
zania wykazu post´powaƒ zakoƒczonych udzieleniem za-
mówienia i podaniem:

1. numeru og∏oszenia o wyniku post´powania w BZP al-
bo og∏oszenia o udzieleniu zamówienia w Dz. Urz. UE,

2. rodzaju zamówienia,

3. przedmiotu zamówienia ze wskazaniem kodów CPV

4. trybu udzielenia zamówienia albo zawarcia umowy
ramowej,

5. wartoÊci zawartej umowy bez podatku VAT.

W tym przypadku równie˝ nale˝y uwzgl´dniç podzia∏ na
zamówienia klasyczne, zamówienia sektorowe oraz za-
mówienia w dziedzinach obronnoÊci i bezpieczeƒstwa.

Ponadto, dla zamówieƒ uwzgl´dniajàcych aspekty spo-
∏eczne nale˝y podaç tak˝e takie dane jak:

1. liczb´ cz´Êci, w których udzielono zamówienia, je˝eli
w ramach jednego post´powania zamawiajàcy do-
puÊci∏ sk∏adanie ofert cz´Êciowych,

2. liczb´ z∏o˝onych ofert,

3. czy zamówienia udzielono jako zamówienie za-
strze˝one, o którym mowa w art. 94 ust. 1 Pzp,

4. czy w opisie przedmiotu zamówienia okreÊlono wy-
magania w zakresie dost´pnoÊci dla osób niepe∏no-
sprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla
wszystkich u˝ytkowników, o których mowa w art. 100
ust. 1 Pzp,

5. czy w kryteriach oceny ofert okreÊlono aspekty spo-
∏eczne, o których mowa w art. 242 ust. 2 Pzp, w tym
integracj´ zawodowà i spo∏ecznà osób, o których mo-
wa w art. 94 ust. 1 Pzp,

6. czy w og∏oszeniu o zamówieniu lub dokumentach za-
mówienia okreÊlono wymagania zwiàzane z realizacjà
zamówienia, w tym: wymagania w zakresie zatrud-
nienia na podstawie stosunku pracy, o których mowa
w art. 95 ust. 1 Pzp – w przypadku zamówieƒ na us∏u-
gi lub roboty budowlane, wymagania obejmujàce
aspekty spo∏eczne zwiàzane z zatrudnieniem,
o których mowa w art. 96 ust. 1 Pzp,

7. czy okreÊlono etykiet´ zwiàzanà z aspektami spo∏ecz-
nymi albo inny przedmiotowy Êrodek dowodowy,
o których mowa w art. 104 Pzp,

8. rodzaju podmiotu, któremu udzielono zamówienia.

Ponadto, dla zamówieƒ uwzgl´dniajàcych aspekty Êrodo-
wiskowe lub innowacyjne udzieliç nale˝y odpowiedzi na
nast´pujàce pytania:

1. czy w opisie przedmiotu zamówienia okreÊlono wy-
magania Êrodowiskowe zgodnie z art. 101 Pzp,

2. czy, w odniesieniu do zdolnoÊci technicznej lub zawo-
dowej wykonawców, okreÊlono wymóg spe∏niania
wymagaƒ odpowiednich systemów lub norm za-
rzàdzania Êrodowiskowego zgodnie z art. 116 ust. 1
Pzp, Art. 116 ust. 1

Art. 101

Art. 104

i art. 96 ust. 1
Art. 95 ust. 1

Art. 242 ust. 2 i art. 94 ust. 1

Art. 100 ust. 1

Art. 94 ust. 1

A G N I E S Z K A Z A B O R O W S K A
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3. czy w kryteriach oceny ofert okreÊlono aspekty
Êrodowiskowe: przez odwo∏anie si´ do aspek-
tów Êrodowiskowych, w tym efektywnoÊci energe-
tycznej przedmiotu zamówienia, o których mowa
w art. 242 ust. 2 Pzp, lub przez zastosowanie kryte-
rium kosztu z wykorzystaniem rachunku kosz-
tów cyklu ˝ycia, którym mowa w art. 245 ust. 1 Pzp,

4. czy w og∏oszeniu o zamówieniu lub dokumentach za-
mówienia okreÊlono wymagania zwiàzane z realizacjà
zamówienia obejmujàce aspekty Êrodowiskowe,
o których mowa w art. 96 ust. 1 Pzp,

5. czy okreÊlono etykiet´ zwiàzanà z aspektami Êrodowi-
skowymi albo inny przedmiotowy Êrodek dowodowy,
o których mowa w art. 104 Pzp,

6. czy w kryteriach oceny ofert okreÊlono aspekty in-
nowacyjne, o których mowa w art. 242 ust. 2 Pzp,

7. czy w og∏oszeniu o zamówieniu lub dokumentach
zamówienia okreÊlono wymagania zwiàzane z reali-
zacjà zamówienia obejmujàce aspekty zwiàzane z in-
nowacyjnoÊcià, o których mowa w art. 96 ust. 1 Pzp.

WY¸ÑCZENIA SPOD USTAWY PZP
(cz´Êç VIII sprawozdania)

We wzorze formularza sprawozdania rocznego znaj-
duje si´ równie˝ cz´Êç poÊwi´cona wy∏àczeniu spod
obowiàzku stosowania Pzp.

W VIII cz´Êci wzoru znajduje si´ tabela zawierajàca 68
mo˝liwych opcji wy∏àczeƒ. Przy ka˝dym z przypadków
zamawiajàcy wskazuje na liczb´ udzielanych zamówieƒ
z omini´ciem Pzp oraz ich ∏àcznà wartoÊç netto. Na koƒ-
cu tabeli z sekcji VIII nale˝y wskazaç podsumowanie
wartoÊci udzielanych zamówieƒ.

ZAMÓWIENIA PODPROGOWE
(cz´Êç IX sprawozdania)

Zamówienia, które z uwagi na niskà wartoÊci nie-
podlegajà pod przepisy Pzp równie˝ nale˝y wyka-
zaç w sprawozdaniu. Ostatnia IX cz´Êç wzoru for-
mularza sprawozdania dotyczy zamówieƒ klasycz-
nych o wartoÊci mniejszej ni˝ 130 tys. z∏ oraz za-
mówieƒ sektorowych i zamówieƒ w dziedzinach
obronnoÊci i bezpieczeƒstwa o wartoÊci mniejszej
ni˝ progi UE.

Art. 96 ust. 1

Art. 242 ust. 2

Art. 104

Art. 96 ust. 1

Art. 242 ust. 2 i art. 245 ust. 1

Dla tych przypadków wskazuje si´ jedynie ∏àcznà war-
toÊç udzielonych zamówieƒ, bez podatku VAT. Obowià-
zuje równie˝ podzia∏ na roboty budowlane, us∏ugi i do-
stawy, tj.:

1. zamówieƒ klasycznych, których wartoÊç jest mniejsza
ni˝ 130 tys. z∏;

2. zamówieƒ sektorowych, których wartoÊç jest mniej-
sza ni˝ progi UE, udzielonych na roboty budowlane;

3. zamówieƒ sektorowych, których wartoÊç jest mniej-
sza ni˝ progi UE, udzielonych na us∏ugi;

4. zamówieƒ sektorowych, których wartoÊç jest mniej-
sza ni˝ progi UE, udzielonych na dostawy;

5. zamówieƒ w dziedzinach obronnoÊci i bezpie-
czeƒstwa, których wartoÊç jest mniejsza ni˝ progi UE,
udzielonych na roboty budowalne;

6. zamówieƒ w dziedzinach obronnoÊci i bezpie-
czeƒstwa, których wartoÊç jest mniejsza ni˝ progi UE,
udzielonych na usu∏ugi;

7. zamówieƒ w dziedzinach obronnoÊci i bezpie-
czeƒstwa, których wartoÊç jest mniejsza ni˝ progi UE,
udzielonych na dostawy.

Na koƒcu tabeli z sekcji IX nale˝y wskazaç podsumowa-
nie wartoÊci udzielanych zamówieƒ.

DATA OBOWIÑZYWANIA ROZPORZÑDZENIA

Rozporzàdzenie wesz∏o w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2022 r., przy czym zgodnie z § 4 ust. 1 w przypadku
post´powaƒ o udzielenie zamówienia oraz post´po-
waƒ o zawarcie umowy ramowej wszcz´tych i nieza-
koƒczonych przed dniem 1 stycznia 2021 r. do spo-
rzàdzenia rocznego sprawozdania o udzielonych za-
mówieniach stosuje si´ przepisy dotychczasowe.3

3 Rozporzàdzenie 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).
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AGNIESZKA ZABOROWSKA
Adwokat, za∏o˝yciel Kancelarii
Adwokackiej Zaborowska.
Specjalizujàcasi´wprocesieudzielania
i realizacji zamówieƒ publicznych,
g∏ównie wzakresie takich bran˝ jak:
budownictwo, IT,energetyka, sektor

medyczny oraz edukacja. Ekspertwzakresiewarunków
kontraktowychFIDIC. Autorkawielupublikacji dotyczàcych
zamówieƒpublicznych.


