INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA
ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z UDZIELONYCH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Sprawozdania należy wykonać, wypełniając tabelę „Sprawozdanie o udzielonych w 2019 r.
zamówieniach publicznych”
Zamawiający, którzy nie udzielili żadnych zamówień (nie wydatkowali środków publicznych) na
podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych informują o tym fakcie DZP (e-mail
sylwia.chada@adm.uw.edu.pl).

Zakres sprawozdania
W sprawozdaniu należy uwzględnić wszystkie udzielone zamówienia publiczne w tym zamówienia
realizowane na podstawie art. 4 w szczególności art. 4 pkt 8, art. 4d ust 1 pkt 1 oraz pkt 2. Należy
podkreślić, że zamówień publicznych nie należy utożsamiać jedynie z zamówieniami udzielonymi na
podstawie zawartej umowy, ale również z zamówieniami zleconymi w innej formie np. pisemnej lub
ustnej), które zakończyły się wystawieniem np. rachunku, faktury i wydatkiem.
Określenie wartości udzielonych zamówień
Na potrzeby określenia wartości udzielonych zamówień ich ceny netto wyrażone w złotych polskich
należy zsumować wg rodzaju (roboty budowlane, usługi, dostawy).
Na potrzeby sporządzania sprawozdania, ceny w udzielonych zamówieniach publicznych wyrażone
w walutach obcych powinny zostać przeliczone za złote. Za podstawę przeliczenia należy przyjąć
kursy średnie walut obcych, określone przez Narodowy Bank Polski w dniu, w którym udzielono
zamówienia.
W przypadku zamówień udzielonych na czas nieoznaczony za wartość udzielonego zamówienia na
potrzeby sprawozdania należy przyjąć wartość ustaloną zgodnie z art. 34 ust. 3 pzp, tzn.
z uwzględnieniem okresu 48 miesięcy wykonania zamówienia.

Cena umowy a wartość zamówienia
Postępowania, w których wartość (szacunkowa) nie przekracza 30 000 euro (i które w konsekwencji
nie były prowadzone na podstawie procedur określonych w pzp), powinny być uwzględniane w tabeli
nr 3 sprawozdania, nawet jeśli cena netto udzielonego zamówienia publicznego przekracza wartość
30 000 euro.

Środki wydatkowane po zakończeniu okresu sprawozdawczego
Zamawiający wskazują w sprawozdaniu całkowitą wartość udzielonych zamówień w roku, którego
dotyczy sprawozdanie, również w przypadku, gdy zamówienie nie zostało jeszcze w całości
wykonane i zamawiający nie wydatkował całej kwoty, na jaką udzielono zamówienia.
W sprawozdaniu należy więc uwzględnić wszystkie zamówienia udzielone w roku 2019 niezależnie
od faktu wykonania zamówienia lub wydatkowania.

Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa,
tel. 22 55 20 618, e-mail: dzp@adm.uw.edu.pl www.uw.edu.pl

Zamówienia dodatkowe i podobne
Jeżeli w związku z realizacją zamówienia podstawowego udzielili Państwo zamówień podobnych to
przy wypełnianiu formularza sprawozdania należy je traktować (zgodnie ze stanem prawnym i
faktycznym) jako nowe zamówienie – jeżeli wartość zamówienia dodatkowego lub uzupełniającego
przekracza równowartość kwoty 30 000 euro.

Zamówienia, w których wartość określono na podstawie cen jednostkowych
Jeżeli w udzielonym zamówieniu publicznym określono jedynie ceny jednostkowe (bez podania
wartości całkowitej zamówienia), za wartość zamówienia należy przyjąć iloczyn przewidywanej ilości
lub zakresu usług (np. roboczogodziny) oraz ceny jednostkowej określonej w zamówieniu.

Zamówienia o wartości przekraczającej kwotę o których mowa w art. 4 pkt 8 ustawy, i mniejszej od
kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień
publicznych (Tabela 1)
W odniesieniu do zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartości
30 000,00 euro i kwoty mniejszej niż 952 775,20 zł netto (221 000,00 euro)- dla dostaw lub usług,
oraz 23 918 537,60 zł netto (5 548 000,00 euro) - dla robót budowlanych, należy podać:
1.
2.
3.
4.

Liczbę postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia
Wartości zawartych umów, bez podatku od towarów i usług
Tryb udzielenia zamówienia
Rodzaje zamówienia (usługa, dostawa, robota budowlana)

Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty, o których mowa art. 11 ust 8 ustawy
Prawo zamówień publicznych (Tabela 2)
W odniesieniu do zamówień o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych
równowartość kwoty 221 000,00 euro - dla dostaw lub usług, oraz 5 548 000,00 euro - dla robót
budowlanych, należy podać:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
Rodzaju zamówienia (usługa, dostawa, robota budowlana)
Przedmiot zamówienia z uwzględnieniem kodów Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Trybu udzielenia zamówienia
Uzasadnienie zastosowania trybu negocjacji z ogłoszeniem, negocjacji bez ogłoszenia lub
zamówienia z wolnej ręki
Kraj pochodzenia wybranego wykonawcy lub wykonawców
Wartości zawartych umów bez podatku od towarów i usług
Liczby złożonych ofert
Liczby odrzuconych ofert
Liczby ofert złożonych przez wykonawców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw w
rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
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11. Zamówień udzielonych wykonawcy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw w rozumieniu
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
12. Zamówień udzielonych wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia
13. Liczby podwykonawców, którym wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części
zamówienia
Wskazując liczbę złożonych ofert należy uwzględnić oferty częściowe. W postępowaniu, w którym
zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych każda część, na którą opiewa oferta wykonawcy
powinna być traktowana jak osobna oferta i sumowana. Dotyczy to również sytuacji, w której
wykonawca złożył jedną ofertę na kilka lub wszystkie „części”, na które można składać oferty
częściowe.
Dla przykładu w postępowaniu, w którym można złożyć 5 oddzielnych ofert częściowych (które razem
wypełniają cały zakres zamówienia) wykonawca złożył jedną ofertę obejmująca cały zakres
zamówienia (wszystkie części). Wówczas, dla potrzeb wypełnienia rubryki dotyczącej liczby złożonych
ofert należy przyjąć, że wykonawca złożył 5 ofert.
Zamówienia udzielone na podstawie art. 4 ustawy prawo zamówień publicznych (z wyłączeniem
art. 4 d ust. 1 pkt 1 oraz 4 d ust. 1 pkt 2 ) (Tabela nr 3)
W odniesieniu do tego rodzaju zamówień ustawodawca dokonał podziału na zamówienia udzielone
na podstawie art. 4 pkt 8 oraz pozostałe zamówienia udzielone na podstawie art. 4. W przypadku
zamówień udzielanych na podstawie art. 4 pkt 8 nałożony został obowiązek podania łącznej kwoty
udzielonych zamówień. Informacja o zamówieniach udzielonych na podstawie art. 4 pkt 1-3, 6-7 –
10-13 musi zawierać liczbę i łączną wartość udzielonych zamówień.

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 (Tabela nr
4) należy podać:
1. Numeru ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej albo
adresu strony internetowej, na której zamieszczono ogłoszenie o udzieleniu zamówienia,
2. opisu usługi,
3. przedmiotu zamówienia ze wskazaniem kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień
(CPV)
4. zastosowanej procedury udzielenia zamówienia albo zawarcia umowy ramowej,
5. zamówienia udzielonego jako zamówienie zastrzeżone na usługi zdrowotne, społeczne oraz
kulturalne, o którym mowa w art. 138p ust. 1 ustawy,
6. wartości zawartej umowy bez podatku od towarów i usług,
7. liczby złożonych ofert,
8. liczby ofert złożonych przez wykonawców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw w
rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
9. liczby ofert złożonych przez wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej,
10. liczby ofert złożonych przez wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej,
11. zamówień udzielonych wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia,
12. liczby podwykonawców, którym wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówień
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Zamówienia, do których stosuje się przepisy ustawy, uwzględniające aspekty społeczne
(Tabela nr 5)
Dodatkowo należy wskazać zamówienia, które uwzględniają aspekty społeczne. W przypadku danych
zamówień publicznych należy podać:
1. Numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
2. Rodzaju zamówienia (usługa, dostawa, robota budowlana)
3. Przedmiot zamówienia z uwzględnieniem kodów Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
4. Trybu udzielenia zamówienia
5. Wartości zawartych umów bez podatku od towarów i usług
6. Zamówienia udzielonego jako zamówienie zastrzeżone, o którym mowa w art. 22 ust. 2
ustawy
7. 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
8. 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
9. Liczby złożonych ofert
10. Rodzaju podmiotu, któremu udzielono zamówienia
11. Informacja, czy postępowanie, w którym uwzględniono aspekty społeczne, zostało
unieważnione
Warto zauważyć, że dane ujęte w tabeli nr 5 rocznego sprawozdania są danymi dodatkowymi
nałożonymi przez Ministra Rozwoju i Finansów, co oznacza, że mogą być ujęte także w innych
częściach wykazu.
Informacje na temat liczby złożonych ofert należy podać z uwzględnieniem ofert częściowych, biorąc
pod uwagę jedynie oferty złożone w ustalonym terminie.
W części dotyczącej podmiotu, któremu udzielono zamówienia zamawiający określa, czy wykonawca
jest odpowiednio: spółdzielnią socjalną, zakładem pracy chronionej, zakładem aktywizacji
zawodowej, bądź innym podmiotem.
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Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych w roku 2019

Przed wypełnieniem proszę zapoznać się z instrukcją wypełniania

Zamawiający – nazwa jednostki organizacyjnej
Uniwersytetu warszawskiego

Osoba do kontaktu w sprawie sprawozdania
Telefon
e-mail
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Tabela nr 1
Zamówienia o wartości przekraczającej kwotę o których mowa w art. 4 pkt 8 ustawy, i mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Tryb udzielenia
zamówienia

ROBOTY BUDOWLANE
Ilość postępowań

Wartość netto
zamówienia

Przetarg
nieograniczony
Przetarg
ograniczony
Negocjacje
z ogłoszeniem
Negocjacje
bez ogłoszenia
Zamówienie
z wolnej ręki
Dialog
konkurencyjny
Zapytanie o cenę
Licytacja
elektroniczna
RAZEM:
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DOSTAWY
Ilość postępowań

Wartość netto
zamówienia

USŁUGI
Ilość postępowań

Wartość netto
zamówienia

Tabela nr 2
Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty, o których mowa art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Lp

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

1

Rodzaj
zamówienia

2

Przedmiot
zamówienia
(wskazać
kody
określone we
Wspólnym
Słowniku
Zamówień)

3

Tryb
udzielenia
zamówienia
albo zawarcia
umowy
ramowej

4

Uzasadnienie
zastosowania
trybu negocjacji
z ogłoszeniem,
negocjacji bez
ogłoszenia,
dialogu
konkurencyjnego
lub zamówienia z
wolnej ręki

Kraj pochodzenia
wybranego
wykonawcy lub
wykonawców
(podać kod
dwuliterowy)
Wartość zawartych
umów bez podatku
od towarów i usług
(w złotych)

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

5

6

7

Liczba
złożonych
ofert *

Liczba
odrzuconych
ofert

Zamówienie
udzielone
wykonawcy
z sektora
małych
i średnich
przedsiębiorst
w

Zamówienie
udzielone
wykonawcom
wspólnie
ubiegającym
się o udzielenie
zamówienia

Liczba
podwykonawców
, którym
wykonawca
zamierza
powierzyć
wykonanie części
zamówienia

TAK / NIE
TAK / NIE

8

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
…

*Dotyczy także ofert częściowych, nie obejmuje ofert złożonych po upływie terminu składania ofert
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Liczba ofert
złożonych przez
wykonawców
z sektora małych
i średnich
przedsiębiorstw

9

10

11

12

13

Tabela nr 3
Zamówienia udzielone w roku 2019 z wyłączeniem procedur określonych przepisami ustawy
Lp.

Wyłączenie procedur określonych przepisami ustawy z uwagi na wartość zamówienia

1.

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

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

Wyłączenie procedur określonych przepisami ustawy z uwagi na inne przesłanki niż Liczba
wartość zamówienia
udzielonych
zamówień
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

zamówienia lub konkursy udzielone na podstawie procedury organizacji międzynarodowej
odmiennej od określonej w ustawie
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
zamówienia, których przedmiotem są usługi arbitrażowe lub pojednawcze, o których mowa
w art. 4 pkt 3 lit. a ustawy
zamówienia, których przedmiotem są usługi badawcze i rozwojowe, o których mowa w art. 4 pkt
3 lit. e ustawy
zamówienia, których przedmiotem są usługi prawne, o których mowa w art. 4 pkt 3 lit. ea
ustawy
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
zamówienia, których przedmiotem jest zakup czasu antenowego lub audycji, o których mowa w
art. 4 pkt 3 lit. h ustawy
zamówienia, których przedmiotem jest nabycie wartości lub innych praw do istniejących
budynków lub nieruchomości, o których mowa w art.. 4 pkt 3 lit. i ustawy
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
zamówienia, których przedmiotem są dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej, o
których mowa w art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy
Razem poz. 2-11
Razem poz. 1-11
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Łączna wartość udzielonych zamówień
bez podatku od towarów i usług (w
złotych)

Tabela nr 4
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 ustawy

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
zamawiającego
[nr]-[rok]

1

Opis
usługi

Przedmiot
zamówienia
(wskazać
kody
określone
we
Wspólnym
Słowniku
Zamówień)

Zastosowana
procedura
udzielenia
zamówienia
albo
zawarcia
umowy
ramowej
(jeżeli
dotyczy)
art. 138n pkt
1/
art. 138n pkt
2/
art. 138n pkt
3

Zamówienie
udzielone
jako
zamówienie
zastrzeżone
na
usługi
zdrowotne,
społeczne
oraz
kulturalne,
o
którym
mowa w
art. 138p
ust. 1
ustawy
TAK/NIE

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

2

3

4

5

6

Liczba
złożonych
ofert*

Liczba ofert
złożonych
przez
wykonawców z
sektora małych
i
średnich
przedsiębiorstw

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
zamówienia

7

8

9

10

11

12

1.
2.
3.
4.
5.
…
*Dotyczy także ofert częściowych i nie obejmuje ofert złożonych po upływie terminu składania ofert.
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Tabela nr 5
Zamówienia, do których stosuje się przepisy ustawy, uwzględniające aspekty społeczne
Lp.

Numer
ogłoszenia/
numery
ogłoszeń o
udzieleniu
zamówienia
w BIP albo
Dzienniku
Urzędowym
Unii
Europejskiej
BZP/Dz. Urz.
UE
[nr][rok]

Rodzaj
zamówienia

1

2

Przedmiot
zamówienia
(wskazać
kody
określone
we
Wspólnym
Słowniku
Zamówień)

Tryb
udzielenia
zamówienia
albo
zawarcia
umowy
ramowej
(jeżeli
dotyczy)

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

Zamówienie
udzielone
jako
zamówienie
zastrzeżone,
o którym
mowa
w art. 22
ust. 2
ustawy
TAK/NIE

3

4

5

6

Aspekty społeczne określone w opisie przedmiotu zamówienia

Aspekty społeczne określone
w kryteriach oceny ofert

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
niepełnosprawnych
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

7

8

9

10

11

12

1.
2.
3.
4.
5.
…

*Dotyczy także ofert częściowych i nie obejmuje ofert złożonych po upływie terminu składania ofert.
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Liczba
złożonych
ofert*

Rodzaj
podmiotu,
któremu
udzielono
zamówienia

Postępowanie,
w którym
uwzględniono
aspekty
społeczne
zostało
unieważnione
TAK/NIE

