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Roczne sprawozdanie o udzielonych 
zamówieniach 

 
 
 
 
 
 
 

 
Przypominamy, że w dniu 1 marca 2021r. upływa 
termin na złożenie rocznego sprawozdania o 
udzielonych zamówieniach publicznych (dalej – 
„Sprawozdanie”) za rok 2020. 
 
Sprawozdanie za rok 2020 sporządza się na 
podstawie dotychczasowego stanu prawnego 
obowiązującego do dnia 31 grudnia 2020r. tj.: 
 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r., pos. 
1843 ze zm., dalej – „Pzp2004”)  

 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 
dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie informacji 
zawartych w rocznym sprawozdaniu o 
udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz 
sposobu przekazywania (Dz.U. poz. 2038, dalej 
– „Rozporządzenie”). 
 

Wzór Sprawozdania stanowi załącznik do 
Rozporządzenia.  

 
Sprawozdanie o udzielonych zamówieniach 
przekazuje się Prezesowi Urzędu Zamówień 
Publicznych drogą elektroniczną za pomocą 
formularza umieszczonego na stronach portalu 
internetowego Urzędu Zamówień Publicznych 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jerzykowski i Wspólnicy Radcowie Prawni 
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Treść Sprawozdania 

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Sprawozdanie zawiera m.in.  

Zamówienia o wartości mniejszej niż tzw. 

„progi unijne”, większej jednak niż 

równowartość kwoty, o której mowa w art. 

4 pkt 8 Pzp 2004: 

 w przypadku zamówień klasycznych: 

‒ liczbę postępowań zakończonych 

udzieleniem zamówienia lub 

zawarciem umowy ramowej  

‒ wartość zawartych umów bez VAT,  

w podziale na tryb udzielania 

zamówienia i na rodzaje zamówień 

 

 w przypadku tzw. zamówień 

sektorowych - wartość zawartych umów 

bez  VAT, w podziale na przedmioty 

działalności i na rodzaje zamówień, 

 

 w przypadku zamówień w dziedzinach 

obronności i bezpieczeństwa, których 

przedmiotem są roboty budowlane liczbę 

postępowań zakończonych udzieleniem 

zamówienia ai wartość zawartych umów, 

bez VAT, w podziale na tryb udzielania 

zamówienia. 

Zamówienia o wartości o wartości równej 

lub przekraczającej tzw. „progi unijne”  - 

wykaz postępowań zakończonych 

udzieleniem zamówienia z określeniem: 

 numeru ogłoszenia o udzieleniu 

zamówienia w DUUE, 

 rodzaju zamówienia, 

 przedmiotu zamówienia ze wskazaniem 

kodów CPV, 

 trybu udzielenia zamówienia, 

 uzasadnienia zastosowania trybu 

niekonkurencyjnego  

 kraju pochodzenia wybranego 

wykonawcy lub wykonawców, 

• wartości zawartych umów bez VAT, 

• liczby złożonych i odrzuconych ofert, 

• liczby ofert złożonych przez 

wykonawców z sektora MŚP i zamówień 

udzielonych takim wykonawcom,  

• zamówień udzielonych konsorcjom, 

• liczby podwykonawców, którym 

wykonawca zamierza powierzyć 

wykonanie części zamówienia 

- w odniesieniu i w podziale na zamówienia 

klasyczne, sektorowe oraz w dziedzinach 

obronności i bezpieczeństwa 

 

 

 
Jerzykowski i Wspólnicy Radcowie Prawni 
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Treść Sprawozdania 

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Sprawozdanie zawiera m.in.  

Zamówienia na usługi społeczne i inne 

szczególne usługi –  wykaz postępowań 

zakończonych udzieleniem zamówienia z 

określeniem:  

• numeru ogłoszenia o udzieleniu 

zamówienia w DUUE albo adresu strony 

internetowej, na której zamieszczono 

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 

• opisu usługi  

• przedmiotu zamówienia ze wskazaniem 

kodów CPV  

• zastosowanej procedury udzielenia 

zamówienia, 

• zamówienia udzielonego jako 

zamówienie zastrzeżone na usługi 

zdrowotne, społeczne oraz kulturalne, o 

którym mowa w art. 138p ust. 1 Pzp2004  

• wartości zawartej umowy bez VAT 

• liczby złożonych ofert, 

• liczby ofert złożonych przez 

wykonawców z sektora MŚP, 

• liczby ofert złożonych przez 

wykonawców z innych państw 

członkowskich UE 

• zamówień udzielonych konsorcjom, 

• liczby podwykonawców, którym 

wykonawca zamierza powierzyć 

wykonanie części zamówienia 

Zamówienia do których stosuje się przepisy 

Pzp2004, uwzględniające aspekty 

środowiskowe lub innowacyjne - wykaz 

postępowań zakończonych udzieleniem 

zamówienia z określeniem: 

 numeru ogłoszenia o udzieleniu 

zamówienia w BZP lub DUUE, 

 rodzaju zamówienia, 

 przedmiotu zamówienia ze wskazaniem 

kodów CPV, 

 trybu udzielenia zamówienia, 

 wartości zawartej umowy bez VAT 

 odwołania się do systemów i środków 

zarządzania środowiskowego w ramach 

warunków udziału w postępowaniu, 

 aspektów środowiskowych określonych 

w opisie przedmiotu zamówienia, w tym 

związanych z realizacją zamówienia,  

 aspektów środowiskowych określonych 

w kryteriach oceny ofert, 

 wymagań dotyczących aspektów 

związanych z innowacyjnością zawartych 

w opisie przedmiotu zamówienia  oraz 

kryteriach oceny ofert 

 czy postępowanie, w którym 

uwzględniono aspekty środowiskowe lub 

innowacyjne, zostało unieważnione 

 

 
Jerzykowski i Wspólnicy Radcowie Prawni 
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Sprawozdanie a zamówienia wyłączone z 
zakresu stosowania Pzp2004 

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia 
Sprawozdanie zawiera także: 
  
 liczbę i łączną wartości zamówień, bez 

VAT, które zostały udzielone z 
wyłączeniem procedur określonych w 
Pzp2004, 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 Pzp2004 – a zatem 
obowiązek sprawozdawczy dotyczy 
również zamówień w zakresu 
leśnictwa, o których mowa w art. 4d 
ust. 1 pkt 6) Pzp2004 o wartości 
mniejszej niż tzw. „progi unijne”. 
 

 
 
 
 
 
 

Jerzykowski i Wspólnicy Radcowie Prawni 

Termin – 1.03.2021! 

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia 
Sprawozdanie zawiera także: 
 
• 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 Pzp2004 – a 
zatem o wartości bez VAT mniejszej niż 
wyrażona w złotych równowartość 
kwoty 30.000 euro 

  

 
Obowiązek sprawozdawczy dotyczy 
również usług z zakresu leśnictwa o 
wartości mniejszej niż tzw. „progi unijne” 
 
 
 



6 

Sprawozdanie – stanowiska UZP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prawidłowe wykonanie przez Zamawiających 
obowiązków związanych ze sporządzeniem 
Sprawozdania może nastręczać trudności dlatego 
UZP na swojej stronie internetowej opublikował:  
 
• pod adresem  https://www.uzp.gov.pl/baza-

wiedzy/interpretacja-przepisow/roczne-
sprawozdanie-o-udzielonych-zamowieniach-
publicznych/instrukcja-wypelniania-rocznego-
sprawozdania-o-udzielonych-zamowieniach  
praktyczny poradnik dotyczący zasad 
sporządzania Sprawozdania 
 

• pod adresem https://www.uzp.gov.pl/baza-
wiedzy/interpretacja-przepisow/roczne-
sprawozdanie-o-udzielonych-zamowieniach-
publicznych/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-
zasad-sporzadzania-rocznego-sprawozdania-o-
udzielonych-zamowieniach odpowiedzi na 
najczęściej zadawane przez zamawiających 
pytania związane ze sporządzeniem 
Sprawozdania.  

 

Jerzykowski i Wspólnicy Radcowie Prawni 
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UZP wskazywał ponadto, że w przypadku gdy 
zamawiający zdecydują się na wspólne 
przeprowadzenie postępowania i udzielenie 
zamówienia i wyznaczają spośród siebie 
zamawiającego upoważnionego do 
przeprowadzenia postępowania i udzielenia 
zamówienia w ich imieniu i na ich rzecz (art. 16 
ust. 1 Pzp2004), wówczas obowiązek 
informowania o takim zamówieniu w 
Sprawozdaniu: 

 
 spoczywa wyłącznie na upoważnionym 

zamawiającym -  w przypadku 
upoważnienia zamawiającego do 
przeprowadzenia postepowania i udzielenia 
wspólnego zamówienia i to nawet wówczas, 
gdy umowa będzie podpisywana przez 
wszystkich zamawiających udzielających 
wspólnego zamówienia, 

 
 spoczywa odrębnie na każdym z 

zamawiających, który zawarł umowę –  
jeżeli określony zamawiający jest 
upoważniony nie do zawarcia umowy, ale 
tylko do przeprowadzenia postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego 
wspólnie w swoim imieniu oraz w imieniu i 
na rzecz innych zamawiających w sytuacji, 
gdy przedmiotem postępowania są 
świadczenia podzielne (zamówienie 
udzielane w częściach), a na skutek 
przeprowadzonego postępowania umowy 
częściowe zawierane są indywidualnie 
przez poszczególnych zamawiających, na 
rzecz których działał zamawiający,  

 
 
 

Jerzykowski i Wspólnicy Radcowie Prawni 
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W zakresie ujmowania w Sprawozdaniu 
zamówień publicznych związanych z pandemią 
COVID-19, do których udzielenia nie stosowano 
przepisów Pzp2004 z uwagi na wyłączenia 
przewidziane w art. art. 6 ust. 1  a następnie 6a 
ust. 1 ustawy z dnia 2 marca o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych oraz 46c ust. 1 ustawy z 
dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz 
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,  
UZP zajął następujące stanowisko:  
 

 co do zasady zamawiający nie mają 
obowiązku uwzględniania w treści 
Sprawozdania o informacji o. zamówieniach, 
których wartość jest co najmniej równa 
kwocie 30 000 euro.  

 
 jeśli jednak udzielając zamówienia 

związanego z przeciwdziałaniem COVID-19 
zamawiający zastosował przepis art. 4 pkt 8 
Pzp2004 r., tj. wartość zamówienia nie 
przekraczała wyrażonej w złotych 
równowartości kwoty 30 000 euro to 
powinien uwzględnić wartość takiego 
zamówienia w tabeli X Sprawozdania, w 
rubryce przeznaczonej dla informacji o 
udzielonych zamówieniach poniżej kwoty 
30 000 euro zgodnie z dyspozycją § 1 pkt 10 
Rozporządzenia w sprawie sprawozdań. 
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