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ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 25 sierpnia 2006 r.
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 zamówieƒ publicznych (Dz. U.
Nr 19, poz. 177, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach, zwane dalej „sprawozdaniem”, sk∏adane przez
zamawiajàcego zawiera:
1) nazw´ zamawiajàcego, adres, REGON i NIP oraz
imi´ i nazwisko, numer telefonu i adres poczty
elektronicznej osoby upowa˝nionej do kontaktów;
2) oznaczenie rodzaju zamawiajàcego i g∏ównego
przedmiotu
lub
przedmiotów
dzia∏alnoÊci,
a w przypadku zamówieƒ sektorowych oznaczenie
przedmiotu lub przedmiotów dzia∏alnoÊci;
3) liczb´ post´powaƒ zakoƒczonych udzieleniem zamówienia albo zawarciem umowy ramowej oraz
wartoÊç zawartych umów bez podatku od towarów i us∏ug w podziale na tryby udzielenia zamówienia lub zawarcia umowy ramowej i rodzaje zamówieƒ, a w przypadku zamówieƒ sektorowych
wartoÊç udzielonych zamówieƒ w podziale na rodzaje zamówieƒ i na przedmioty dzia∏alnoÊci —
w odniesieniu do zamówieƒ o wartoÊci mniejszej
ni˝ kwoty okreÊlone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. — Prawo zamówieƒ publicznych;
4) wykaz post´powaƒ zakoƒczonych udzieleniem zamówienia z okreÊleniem:
a) numeru og∏oszenia o udzieleniu zamówienia
w Dzienniku Urz´dowym Unii Europejskiej,
b) rodzaju zamówienia,
c) przedmiotu zamówienia ze wskazaniem kodów
okreÊlonych w rozporzàdzeniu (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego S∏ownika Zamówieƒ CPV (Dz. Urz. WE L 340
z 16.12.2002, str. 0001—0562; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 7, str. 3,
z póên. zm.2)), zwanym dalej „Wspólnym S∏ownikiem Zamówieƒ”,
———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207, Nr 145,
poz. 1537 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362
i Nr 184, poz. 1539 oraz z 2006 r. Nr 79, poz. 551 i Nr 106,
poz. 719.
2) Wymienione rozporzàdzenie zosta∏o zmienione rozporzàdzeniem Komisji (WE) nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia
2003 r. zmieniajàcym rozporzàdzenie (WE) nr 2195/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego
S∏ownika Zamówieƒ (Dz. Urz. UE L 329 z 17.12.2003,
str. 0001—0270).

d) kategorii us∏ug 1—27 okreÊlonej w za∏àczniku
nr 3 do Wspólnego S∏ownika Zamówieƒ,
e) trybu udzielenia zamówienia albo zawarcia
umowy ramowej,
f) uzasadnienia zastosowania trybu negocjacji
bez og∏oszenia lub zamówienia z wolnej r´ki,
g) kraju pochodzenia wybranego wykonawcy lub
wykonawców,
h) wartoÊci zawartych umów bez podatku od towarów i us∏ug
— w odniesieniu do zamówieƒ o wartoÊci równej
lub przekraczajàcej kwoty okreÊlone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówieƒ publicznych;
5) sposób wykonania zamówieƒ, których wartoÊç
jest równa lub przekracza wyra˝onà w z∏otych
równowartoÊç kwoty 20 000 000 euro dla robót
budowlanych albo 10 000 000 euro dla dostaw lub
us∏ug.
§ 2. 1. Sprawozdanie przekazuje si´ Prezesowi
Urz´du Zamówieƒ Publicznych drogà elektronicznà za
pomocà formularza umieszczonego na stronie internetowej Urz´du Zamówieƒ Publicznych.
2. Po przekazaniu sprawozdania zgodnie z ust. 1
sprawozdanie utworzone za pomocà formularza
przekazuje si´ niezw∏ocznie Prezesowi Urz´du Zamówieƒ Publicznych pisemnie albo faksem, podpisane
przez kierownika zamawiajàcego lub osob´ upowa˝nionà.
§ 3. Wzór sprawozdania o udzielonych:
1) zamówieniach publicznych stanowi za∏àcznik nr 1
do rozporzàdzenia;
2) zamówieniach sektorowych stanowi za∏àcznik nr 2
do rozporzàdzenia.
§ 4. Traci moc rozporzàdzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach publicznych oraz jego wzoru
(Dz. U. Nr 50, poz. 479).
§ 5. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyƒski
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