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J U L I A J A R N I C K A

WST¢P
Wzory og∏oszeƒ o zamówieniu oraz o udzieleniu za-
mówienia stosowane w post´powaniach o wartoÊci
równej lub przekraczajàcej progi unijne stanowià
za∏àczniki do Rozporzàdzenia wykonawczego Komisji
(UE) nr 2015/1986 z dnia 11 listopada 2015 r.1 Zawar-
toÊç og∏oszeƒ nie zosta∏a uregulowana w Pzp2, jest
ona determinowana treÊcià ww. formularzy og∏o-
szeƒ.

Formularze wskazujà informacje wymagane do zamiesz-
czenia w og∏oszeniach zgodnie z dyrektywami 2014/23/
UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE oraz 2009/81/WE.

Artyku∏ prezentuje praktyczne informacje dotyczàce
wype∏niania formularzy dwóch og∏oszeƒ: og∏oszenia
o zamówieniu i o udzieleniu zamówienia (wyniku post´-
powania) z jednoczesnym wskazaniem na ró˝nice po-
mi´dzy tymi og∏oszeniami.

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJÑCA

W sekcji I og∏oszenia o zamówieniu, jak równie˝ og∏osze-
nia o udzieleniu zamówienia, znajdujà si´ informacje
identyfikujàce zamawiajàcego. Konieczne jest podanie
nazwy, adresu pocztowego, osoby do kontaktów, adresu
e-mail, adresu internetowego zamawiajàcego oraz ewen-
tualnie adresu profilu nabywcy, jeÊli zamawiajàcy posia-
da profil nabywcy. Ponadto podaje si´ kod NUTS zgodnie
ze s∏ownikiem klasyfikacji NUTS 3, czyli podregion (gru-
pujàcy powiaty), których w Polsce okreÊlono 73. Poda-
wany jest krajowy numer identyfikacyjny zamawiajàce-
go, jeÊli taki zosta∏ nadany (I.1). W tej sekcji zamawiajà-
cy okreÊla czy zamówienie udzielane jest wspólnie przez
dwóch lub wi´cej zamawiajàcych oraz ewentualnie czy
zamówienia udziela centralny zamawiajàcy (I.2).

W obydwu og∏oszeniach podaje si´ te˝ identyfikacj´
zamawiajàcego z perspektywy: rodzaju instytucji zama-
wiajàcej (I.4) i g∏ównego przedmiotu dzia∏alnoÊci (I.5).

Wy∏àcznie og∏oszenie o zamówieniu zawiera informa-
cje na temat komunikacji, w tym adres strony interne-
towej, pod którym mo˝na zweryfikowaç dokumenty
zamówienia. W tym miejscu zasadne b´dzie wskaza-
nie adresu internetowego post´powania na platfor-
mie, na której post´powanie jest prowadzone (I.3).

JeÊli zamawiajàcy z jakiegoÊ powodu ogranicza dost´p
do dokumentów zamówienia, wskazuje adres strony in-
ternetowej, na której mo˝na uzyskaç wi´cej informacji.
W informacjach na temat komunikacji z zamawiajàcym
podaje si´ dane o tym czy komunikacja elektroniczna b´-
dzie prowadzona za pomocà podanego wy˝ej adresu czy
te˝ innego adresu. JeÊli konieczne jest korzystanie z na-
rz´dzi i urzàdzeƒ, które nie sà ogólnodost´pne, wskazuje
si´ adres, pod którym mo˝na te narz´dzia uzyskaç.

SEKCJA II: PRZEDMIOT

Kolejna sekcja obejmuje okreÊlenie przedmiotu zamó-
wienia. W obydwu og∏oszeniach zamawiajàcy podaje
nadanà przez siebie nazw´ zamówienia i numer (II.1.1)
oraz kody CPV (II.1.2) i rodzaj zamówienia (roboty bu-
dowlane, us∏ugi lub dostawy – II.1.3). Wskazywany jest
tak˝e krótki opis zamówienia (II.1.4).

W tej sekcji wskazuje si´ na informacje o wartoÊci zamó-
wienia (II.1.5) – w og∏oszeniu o zamówieniu jest to sza-
cunkowa wartoÊç zamówienia bez podatku VAT ustalana
przed wszcz´ciem post´powania, zaÊ w og∏oszeniu
o udzieleniu zamówienia – ∏àczna wartoÊç zamówienia
(bez VAT) albo wskazanie najtaƒszej i najdro˝szej oferty.

Og∏oszenie o zamówieniu i o udzieleniu zamówienia
wed∏ug procedury unijnej. Podstawowe informacje

JULIA JARNICKA

Rozporzàdzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1986 z 11 listopada 2015 r. ustanawiajàce standardowe
formularze do publikacji og∏oszeƒ w dziedzinie zamówieƒ publicznych i uchylajàce rozporzàdzenie wykonawcze (UE)
nr 842/2011 (L. 296 z 12.11.2015, s. 1–146)

Art. 87 ust. 1

1 Rozporzàdzenie ustanawiajàcego standardowe formularze do
publikacji og∏oszeƒ w dziedzinie zamówieƒ publicznych i uchylajà-
ce rozporzàdzenie wykonawcze (UE) nr 842/2011 z dnia 11 listopa-
da 2015 r. (Dz. Urz. UE.L Nr 296, str. 1).
2 Ustawa z dnia 11 wrzeÊnia 2019 r. Prawo zamówieƒ publicznych
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), dalej: „Pzp”.
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Podanie szacunkowej wartoÊci zamówienia w og∏o-
szeniu o zamówieniu ma charakter fakultatywny.
Zwykle zamawiajàcy rezygnujà z podania tej warto-
Êci, tak aby ceny ofert rzeczywiÊcie odzwierciedla∏y
aktualnà wartoÊç rynkowà zamówienia.

W og∏oszeniach podawana jest tak˝e informacja o po-
dziale zamówienia na cz´Êci (II.1.6). W og∏oszeniu o za-
mówieniu sà tutaj wymagane szczegó∏owe informacje,
pozwalajàce na ubieganie si´ o zamówienie, w og∏osze-
niu o udzieleniu zamówienia tylko has∏owe wskazanie.

Kolejna cz´Êç sekcji II obu og∏oszeƒ – II.2) Opis, wype∏-
niana jest tyle razy na ile cz´Êci zosta∏o podzielone za-
mówienie. JeÊli zamówienie nie zosta∏o podzielone na
cz´Êci, nazwa zamówienia b´dzie taka sama jak podawa-
na w pkt II.1) i nie jest w tym miejscu powielana.

W przypadku zamówienia podzielonego na cz´Êci podaje
si´ nazw´ ka˝dej cz´Êci osobno oraz numer cz´Êci. W dal-
szej kolejnoÊci podaje si´ miejsce Êwiadczenia us∏ug,
a zatem faktyczne miejsce realizacji zamówienia wraz
z kodem NUTS (II.2.3).

W pkt II.2.4 podaje si´ opis zamówienia, a zatem okreÊle-
nie przedmiotu zamówienia, bardziej szczegó∏owe ni˝
podawane w pkt II.1.5, obejmujàce wskazanie rodzaju
i iloÊci robót budowlanych, dostaw lub us∏ug lub okreÊle-
nie zapotrzebowania i wymagaƒ (jeÊli zamówienie pro-
wadzone jest w jednym z trybów negocjacyjnych, gdzie
na etapie og∏oszenia zamawiajàcy sporzàdza OPiW).

Podawane informacje powinny pozwoliç wykonaw-
com na ocen´ czy sà oni zainteresowani udzia∏em
w danym post´powaniu. Szczegó∏owy opis przed-
miotu zamówienia powinien zostaç za∏àczony do-
piero do SWZ.

Do okreÊlenia przedmiotu zamówienia konieczne jest
tak˝e podanie g∏ównego i, o ile jest to konieczne, dodat-
kowego/dodatkowych kodów CPV (Wspólny S∏ownik Za-
mówieƒ, ang. Common Procurement Vocabulary). Jest to
jednolity system klasyfikacji udzielanych zamówieƒ, któ-
rego celem jest standaryzacja terminologii wykorzysty-
wanej przy dokonywaniu opisu przedmiotu zamówienia
przez instytucje zamawiajàce w UE. Oficjalny katalog
i wyszukiwarka kodów CPV znajduje si´ na stronie inter-
netowej https://kody.uzp.gov.pl/.

W tej sekcji og∏oszenia znajdujà si´ równie˝ informacje
na temat kryteriów oceny ofert wraz z przypisanymi im
wagami (II.2.5). Zasadne wydaje si´ podanie szczegó∏o-
wych kryteriów oceny ofert poza kryterium cenowym,

co umo˝liwia formularz og∏oszenia. Informacja na temat
kryteriów oceny ofert ma bowiem dla wykonawców
istotne znaczenie i mo˝e przesàdzaç o ich zainteresowa-
niu udzia∏em w post´powaniu. Informacj´ t´ wskazuje
si´ tak˝e w og∏oszeniu o udzielaniu zamówienia.

Poni˝sze informacje z sekcji II dotyczà wy∏àcznie og∏o-
szenia o zamówieniu. Konieczne zatem jest tutaj podanie
okresu, na jaki ma zostaç zawarta umowa w dniach lub
miesiàcach, ewentualnie poprzez wskazanie dat (II.2.7).

OkreÊlenie czasu na jaki zawierana jest
umowa o zamówienie poprzez wskazanie dat mo˝e
nastàpiç jedynie, jeÊli jest to uzasadnione obiektywnà
przyczynà, co do zasady zamawiajàcy wskazuje ten
okres w dniach, tygodniach, miesiàcach lub latach
(lata w og∏oszeniu nale˝y przeliczyç na miesiàce).

JeÊli post´powanie jest prowadzone w jednym z trybów
wieloetapowych w og∏oszeniu podaje si´ liczb´ wyko-
nawców, którzy zostanà zaproszeni do kolejnego etapu
post´powania oraz obiektywne kryteria, na postawie
których wykonawcy zostanà wybrani do kolejnego etapu
post´powania (II.2.9).

Zamawiajàcy wskazuje ponadto w og∏oszeniu o zamó-
wieniu informacj´ o dopuszczalnoÊci z∏o˝enia oferty wa-
riantowej (II.2.10) oraz na temat stosowanych katalo-
gów elektronicznych (II.2.12).

W tej sekcji og∏oszenia o udzieleniu zamó-
wienia podaje si´ równie˝ informacje na temat opcji
(II.2.11). Prawo opcji zosta∏o okreÊlone w art. 441 Pzp
i dotyczy uprawnienia zamawiajàcego do kszta∏to-
wania zakresu zamówienia, polegajàce na mo˝liwo-
Êci rozszerzenia zamówienia podstawowego (nazy-
wanego równie˝ g∏ównym) o okreÊlone us∏ugi, robo-
ty budowlane lub dostawy, których potrzeba wyko-
nania mo˝e wystàpiç na etapie realizacji zamówienia.

W obydwu og∏oszeniach podawane sà informacje o tym,
czy zamówienie jest finansowane ze Êrodków UE i ewen-
tualne wskazanie programu unijnego (II.2.13) oraz pole
z ewentualnymi informacjami dodatkowymi (II.2.14).

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE
PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM
I TECHNICZNYM

Sekcja III dotyczy wy∏àcznie og∏oszenia
o zamówieniu. Konieczne jest tu podanie warunków
udzia∏u w post´powaniu. Wzór og∏oszenia zosta∏ podzielo-
ny na trzy cz´Êci: (III.1.1.) ZdolnoÊç do prowadzenia dzia-

Art. 441

Art. 112 ust. 2

Art. 436 ust. 1

OG¸OSZENIA W ZAMÓWIENIACH
DZIA¸ II, ROZDZIA¸ 1, ODDZIA¸ 2 (ART. 87 UST. 1),

DZIA¸ III, ODDZIA¸ 2 (ART. 272 UST. 2)
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∏alnoÊci zawodowej w tym wymogi zwiàzane z wpisem do
rejestru zawodowego lub handlowego, (III.1.2) sytuacja
ekonomiczna i finansowa, (III.1.3) zdolnoÊç techniczna
i kwalifikacje zawodowe. W og∏oszeniu nale˝y dookreÊliç
warunki wyspecyfikowane w art. 112 ust. 2 Pzp.

We wzorze og∏oszenia o zamówieniu brak jest od-
r´bnego miejsca na wskazanie podmiotowych Êrod-
ków dowodowych sk∏adanych na potwierdzenie
spe∏nienia warunków udzia∏u w post´powaniu. Z te-
go wzgl´du Êrodki dowodowe nale˝y wpisaç w od-
powiednich miejscach sekcji III pkt 1.1–1.3 lub w ru-
bryce „informacje dodatkowe”.

Nale˝y wspomnieç, ˝e og∏oszenie nie
zawiera sekcji dotyczàcej braku podstaw wykluczenia.
O ile wskazywanie obligatoryjnych podstaw wykluczenia
okreÊlonych w art. 108 Pzp nie jest konieczne, gdy˝ te
podstawy wykluczenia dotyczà wszystkich wykonawców
w post´powaniach o wartoÊci równej lub przekraczajàcej
progi unijne, o tyle wskazanie, które z fakultatywnych
przes∏anek wykluczenia okreÊlonych w art. 109 Pzp znaj-
dujà zastosowanie w danym post´powaniu, ma istotne
znaczenie. Informacje w tym zakresie zamawiajàcy po-
winien umieÊciç w rubryce „informacje dodatkowe”.

W sekcji III og∏oszenia o zamówieniu zamawiajàcy
podaje te˝ informacje na temat warunków realizacji
umowy – najcz´Êciej poprzez odwo∏anie do wzoru
umowy stanowiàcego za∏àcznik do SWZ (III.2.2).

Wskazuje tak˝e czy realizacja zamówienia zastrze˝ona jest
dla okreÊlonego wymogu oraz podaje imiona i nazwiska
pracowników wraz z informacjami na temat ich kwalifika-
cji zawodowych, wyznaczonych do wykonania zamówienia.
Wype∏nienie tych rubryk nie jest obowiàzkowe (III.2.3).

SEKCJA IV: PROCEDURA

Zamawiajàcy okreÊla w og∏oszeniu o zamówieniu tryb,
w jakim b´dzie prowadzone post´powanie. We wzorze
og∏oszenia procedura otwarta to przetarg nieograniczony,
procedura zamkni´ta to przetarg ograniczony, procedura
konkurencyjna z negocjacjami to tryb negocjacji z og∏o-
szeniem, dwie pozosta∏e opcje – dialog konkurencyjny
i partnerstwo innowacyjne majà takie same nazwy jak
nazwy trybów okreÊlone w Pzp. OkreÊlajàc tryb zama-
wiajàcy ponadto jest zobowiàzany do podania uzasadnie-
nia, jeÊli korzysta z mo˝liwoÊci skrócenia terminu sk∏a-
dania ofert lub wniosków (IV.1.1).

Og∏oszenie o udzieleniu zamówienia zawiera tutaj
dodatkowà informacj´ na temat udzielania zamó-

Art. 108 i art. 109

wienia w trybach niekonkurencyjnych – tam gdzie
og∏oszenie o zamówieniu nie jest publikowane.
W takiej sytuacji zamawiajàcy dodatkowo powinien
wype∏niç za∏àcznik D1 do og∏oszenia o udzieleniu
zamówienia, zawierajàcy uzasadnienie udzielenia
zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia
do ubiegania si´ o zamówienie w Dzienniku Urz´do-
wym Unii Europejskiej.

W przypadku gdy zamówienie zosta∏o udzielo-
ne w trybie z wolnej r´ki, zamawiajàcy wskazuje powo-
dy zastosowania trybu spoÊród dost´pnych opcji oraz ja-
sno i wyczerpujàco wyjaÊnia, dlaczego udzielenie zamó-
wienia w trybie z wolnej r´ki jest uprawnione, podajàc
istotne fakty oraz, stosownie do okolicznoÊci, wnioski
prawne zgodnie z przepisami dyrektywy (oraz odpowia-
dajàcymi im przepisami Pzp).

W przypadku, gdy post´powanie zamierza do zawarcia
umowy ramowej albo prowadzony jest dynamiczny sys-
tem zakupów w og∏oszeniu o zamówieniu wskazuje
si´ informacj´ zamawiajàcego o zamiarach w tym zakre-
sie oraz co do umowy ramowej – dodatkowo „Uzasadnie-
nie dla umowy ramowej, której okres obowiàzywania
przekracza cztery lata”. W og∏oszeniu o udzieleniu zamó-
wienia jest tylko informacja o zastosowanej ju˝ przez
zamawiajàcego procedurze (IV.1.3).

W zale˝noÊci od stosowanej procedury udzielenia zamó-
wienia wy∏àcznie w og∏oszeniu o zamówieniu zama-
wiajàcy podaje informacje na temat: zmniejszenia liczby
rozwiàzaƒ lub ofert podczas negocjacji lub dialogu – po-
st´powaniach prowadzonych w trybie dialogu konku-
rencyjnego lub partnerstwa innowacyjnego) (IV.1.4); in-
formacje na temat negocjacji (post´powaniach prowa-
dzonych w trybie negocjacji z og∏oszeniem, dialogu kon-
kurencyjnego lub partnerstwa innowacyjnego) (IV.1.5);
informacje na temat obj´cia zamówienia porozumieniem
w sprawie zamówieƒ rzàdowych (GPA) (IV.1.8).

Porozumienie to jest umowà zawartà w ramach
Âwiatowej Organizacji Handlu (WTO), w ramach
której sygnatariusze zobowiàzali si´ do stosowania
podstawowych regu∏ w dziedzinie zamówieƒ pu-
blicznych, zapewniajàcych przejrzystoÊç, konkuren-
cyjnoÊç i dobre zarzàdzanie.

Informacje na temat aukcji elektronicznej (mo˝liwa do
zastosowania w przypadku post´powaƒ o udzielenie
zamówienia prowadzonych w trybie przetargu nieogra-
niczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji
z og∏oszeniem) podaje si´ w obydwu og∏oszeniach
(IV.1.6).

Art. 214

J U L I A J A R N I C K A
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W tej sekcji obydwu og∏oszeƒ wskazuje si´ tak˝e infor-
macje administracyjne, pozwalajàce na identyfikacj´
uprzednich publikacji dotyczàcych danego og∏oszenia, tj.
wst´pne og∏oszenia informacyjne lub og∏oszenie o profi-
lu nabywcy, jeÊli zamawiajàcy zamieÊci∏ jedno z tych
og∏oszeƒ (IV.2.1).

W og∏oszeniu o zamówieniu konieczne jest natomiast
wskazanie wa˝nych dla wykonawców informacji o po-
st´powaniu o: terminie sk∏adania ofert lub wniosków
o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu (IV.2.2), sza-
cunkowej dacie wys∏ania zaproszeƒ do sk∏adania ofert
w przypadku trybów negocjacyjnych (IV.2.3), minimal-
nym terminie zwiàzania ofertà (IV.2.6) oraz informacji
o otwarciu ofert (IV.2.7).

W og∏oszeniu o zamówieniu wskazuje si´ tak-
˝e dat´ i warunki otwarcia ofert. Nale˝y wskazaç, ˝e
w obecnym stanie prawnym zamawiajàcy nie dokonuje
publicznego otwarcia ofert, jednak bezpoÊrednio po
otwarciu zamieszcza na stornie internetowej prowa-
dzone post´powania informacj´ o nazwach albo imio-
nach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowa-
dzonej dzia∏alnoÊci gospodarczej albo miejscach za-
mieszkania wykonawców, których oferty zosta∏y otwar-
te oraz o cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

W og∏oszeniu zamawiajàcy informuje o j´zyku, w którym
mo˝na sporzàdzaç oferty lub wnioski (IV.2.4). Co do zasa-
dy j´zykiem post´powania o udzielenie zamówienia jest
j´zyk polski, jednak zamawiajàcy, w uzasadnionych przy-
padkach, mo˝e dopuÊciç stosowanie jednego z j´zyków
powszechnie u˝ywanych w handlu mi´dzynarodowym
lub j´zyku kraju, w którym zamówienie jest udzielane.

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Sekcja V formularzy dotyczy wy∏àcznie og∏oszenia
o udzieleniu zamówienia. Wype∏nia si´ ja odr´bnie dla
poszczególnych cz´Êci zamówienia, o ile zamawiajàcy po-
dzieli∏ zamówienie na cz´Êci.

Og∏oszenie o udzieleniu zamówienia zasadniczo do-
tyczy sytuacji, w której zawarto umow´ w sprawie
zamówienia publicznego, jednak jeÊli zamówienia nie
udzielono zamawiajàcy wype∏nia wówczas wy∏àcz-
nie pkt V.1 tego og∏oszenia, gdzie de facto wskazuje
si´ informacje na temat uniewa˝nienia post´powania
z podaniem powodów nieudzielenia zamówienia.

W pkt V.2) wskazuje si´ natomiast informacje na temat
udzielenia zamówienia, w tym: dat´ zawarcia umowy
(V.2.1), informacj´ o liczbie otrzymanych ofert z podzia-

Art. 222

∏em na oferty otrzymane od MÂP (informacja na temat
rozmiaru przedsi´biorstwa podawana jest w JEDZ), od
oferentów z innych paƒstw cz∏onkowskich UE i spoza UE
oraz liczb´ ofert otrzymanych drogà elektronicznà (V.2.2).

Ponadto w tym og∏oszeniu zamawiajàcy wskazuje, czy
zamówienie zosta∏o udzielone wykonawcom wspólnie
ubiegajàcym si´ o zamówienie. Konieczne jest podanie
szczegó∏owych danych wykonawcy, z którym zawarto
umow´ wraz z informacjà czy nale˝y on do sektora MÂP
(V.2.3).

W pkt V.2.4 zamawiajàcy podaje szacunkowà wartoÊç
zamówienia oraz wartoÊç umowy (z ewentualnym po-
dzia∏em na cz´Êci). W przypadku umów ramowych i dy-
namicznego systemu zakupów podaje si´ wartoÊç zamó-
wienia lub zamówieƒ dla tej cz´Êci nieuj´tych w po-
przednich og∏oszeniach o udzieleniu zamówienia (V.2.4).
Ponadto nale˝y wskazaç informacje na temat podwyko-
nawstwa poprzez okreÊlenie wartoÊci lub procentowej
cz´Êci jaka ma zostaç zlecona podwykonawcom (V.2.5).

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPE¸NIAJÑCE

W og∏oszeniu o zamówieniu w tej sekcji podaje si´ infor-
macje na temat zamówieƒ powtarzajàcych si´ (VI.1),
a tak˝e dotyczàce procesów elektronicznych w tym co do
akceptacji faktur elektronicznych p∏atnoÊci elektronicz-
nych (VI.2). Zamawiajàcy, je˝eli potrzebuje, ma tutaj te˝
mo˝liwoÊç okreÊlenia ewentualnych, dodatkowych in-
formacji (VI.3).

Elementem wspólnym obu og∏oszeƒ w tej sekcji jest
wskazanie procedur odwo∏awczych (VI.4).

W ramach tych informacji wskazuje si´ dane KIO, termi-
ny sk∏adania odwo∏aƒ oraz êród∏o, gdzie mo˝na uzyskaç
informacje na temat sk∏adania odwo∏aƒ, a tak˝e – je˝eli sà
stosowane procedury mediacyjne – organ w∏aÊciwy w tym
zakresie. W pkt VI.5 w obu og∏oszeniach trzeba wskazaç
dat´ wys∏ania og∏oszenia do unijnego publikatora.

OG¸OSZENIA W ZAMÓWIENIACH
DZIA¸ II, ROZDZIA¸ 1, ODDZIA¸ 2 (ART. 87 UST. 1),

DZIA¸ III, ODDZIA¸ 2 (ART. 272 UST. 2)
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