
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 27 lipca 2016 r.

Poz. 1127

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU1)

z dnia 26 lipca 2016 r.

w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych

Na podstawie art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 
oraz z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020), zwanej dalej „ustawą Pzp”, zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzory zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych:

1) ogłoszenia o zamówieniu, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) ogłoszenia o zamówieniu, o którym mowa w art. 131a ust. 1 ustawy Pzp, zwanym dalej „zamówieniem w dziedzinach 
obronności i bezpieczeństwa”, i o podwykonawstwie, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;

5) ogłoszenia o konkursie, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;

6) ogłoszenia o wynikach konkursu, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia;

7) ogłoszenia o zmianie ogłoszenia, stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia;

8) ogłoszenia o zmianie umowy, stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia.

§ 2. Do postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia w zakresie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych stosuje się przepisy do-
tychczasowe.

§ 3. Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamiesz-
czanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1481).

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 28 lipca 2016 r.

Minister Rozwoju: wz. J. Kwieciński

1)  Minister Rozwoju kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju (Dz. U. poz. 1895).
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Biuletyn Zamówień Publicznych 
Urząd Zamówień Publicznych 
 
 

 

            OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

 
 Zamieszczanie obowiązkowe 

 Zamieszczanie nieobowiązkowe 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:  

Zamówienia publicznego            Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów    

Zawarcia umowy ramowej       

 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej   

tak  nie  

Nazwa projektu lub programu: ______________________________________________________________________ 

 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub 
działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje  
społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych  
 
                                                                  tak  nie   

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których 
mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub 
wykonawców albo ich jednostki: [………] % 

  

 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rozwoju 
z dnia 26 lipca 2016 r. (poz. 1127)

Załącznik nr 1

WZÓR
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Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  (jeżeli dotyczy) 

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie 
postępowania  (jeżeli dotyczy) 

Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 

___________________________________________________________________________________________ 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  (jeżeli dotyczy) 

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich 
siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:  

1………… 

2………… 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii 
Europejskiej  (jeżeli dotyczy) 

 

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii 
Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: _________________________________ 

Informacje dodatkowe: _________________________________________________________________ 

 

I.1) NAZWA I ADRES  

Nazwa (firma): 
 
Krajowy numer identyfikacyjny1): 

Adres pocztowy: 

Miejscowość: Kod pocztowy: 
 

Państwo: 
 

Województwo: 
 

Tel.: 
 

Faks: 
 

E-mail: 
 

Adres strony internetowej (URL): 
Adres profilu nabywcy (jeżeli dotyczy): 

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są 
ogólnie dostępne (jeżeli dotyczy): 

 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO 

   Administracja rządowa centralna                                           
   Administracja rządowa terenowa                                           
   Administracja samorządowa            
   Jednostki organizacyjne administracji samorządowej 
  Zamawiający udzielający zamówień, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp 
   Zamawiający udzielający zamówień sektorowych   
   Podmiot prawa publicznego                                                  

                                                 
1) W przypadku polskich zamawiających numer REGON. 
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   Inny (proszę określić):            
   

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy) 
 
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym  
w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii 
Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z 
zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

I.4) KOMUNIKACJA 

 Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem 
(URL) (jeżeli dotyczy):  

____________________________________________________________________________________________ 

 Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
(jeżeli dotyczy): 

___________________________________________________________________________________________ 

 Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem 
(jeżeli dotyczy):  

___________________________________________________________________________________________ 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 

 Elektronicznie 

adres: _________________________________________________________________________ 

  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  
w inny sposób: ______________________________________________________________________ 

 Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

w inny sposób: ______________________________________________________________________ 

 

adres2): _________________________________________________________________________ 

                                                 
2) Adres pocztowy. 
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 Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są 
ogólnie dostępne (jeżeli dotyczy).  

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

___________________________________________________________________________________ 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ___________________________________________ 

 

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 

  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
 

II.2) Rodzaj zamówienia 

 Roboty budowlane                      

 

 Dostawy                                   

 

 Usługi                                       

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 

Zamówienie podzielone jest na części:  tak      nie  
 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:  

 wszystkich części  

  maksymalnej liczby części: [ …]  

  tylko jednej części  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: __________ 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: _____ 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia3) (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub 
określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania 
na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: _________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

II.5)  Główny kod CPV           . . . -  
           Dodatkowe kody CPV     . . . - 4) 

 

                                                 
3) W przypadku zamówienia podzielonego na części należy wypełnić załącznik oddzielnie dla każdej części. 
4) Zastosować tyle razy, ile jest to potrzebne. 
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II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)5) 

Wartość bez VAT: [………]           Waluta: [……….] 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w 
całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów) 

II.7) 

Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7  lub w art. 134 ust. 6 pkt 3  
ustawy Pzp: 

                                               tak      nie  
 

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa 
w art. 67 ust. 1 pkt 6  lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: ________________________________________ 

 
 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub 
okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów6): 

Okres w miesiącach: ��    lub    dniach: ����    
lub   

data rozpoczęcia:  ��/��/���� (dd/mm/rrrr) lub zakończenia:  ��/��/���� (dd/mm/rrrr) 

II.9) Informacje dodatkowe: ______________________________________________________________________ 

 

 

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

 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

                                                 
5) W przypadku części zamówienia, szacunkową wartość zamówienia dla poszczególnych części podać w załączniku 
(oddzielnie dla każdej części). 
6) Zastosować tyle razy, ile jest to potrzebne.  
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III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 
odrębnych przepisów (jeżeli dotyczy)      
 
Określenie warunków:  
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

Informacje dodatkowe7):__________________________________________________________________________ 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  (jeżeli dotyczy)   
 
Określenie warunków:  

 
Informacje dodatkowe: ____________________________________________________________________________ 
 
 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa (jeżeli dotyczy) 
 
Określenie warunków: 
  
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o 
kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 

                                                                             tak       nie  

 

Informacje dodatkowe: ____________________________________________________________________ 

 
 
 
 
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  
 
 

      III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp  
 

tak     nie  
 
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia (należy wypełnić w przypadku zaznaczenia 
odpowiedzi "tak”): 
 

 (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 

 (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) 

 (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp) 

                                                 
7) Należy uwzględnić m.in. czy zamawiający wymaga wpisania do rejestru zawodowego lub handlowego, czy udział 
w postępowaniu, którego przedmiotem są usługi, jest zastrzeżony dla wykonawców posiadających uprawnienia do prowadzenia 
określonej działalności zawodowej.  
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 (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 

 (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp) 

 (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp) 

 (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp) 

 (podstawa wykluczenia określona  w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) 
 

 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO 
POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
 

   Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

 
 
   Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
 
  
III.4)  WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, 
O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP 
 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, 
O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, 
O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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III.7) INNE DOKUMENTY NIEWYMIENIONE W PKT III.3) - III.6) 

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
SEKCJA IV: PROCEDURA 
IV.1) OPIS 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia  

Przetarg nieograniczony                    Przetarg ograniczony       

Negocjacje z ogłoszeniem                    Dialog konkurencyjny            

Licytacja elektroniczna                       Partnerstwo innowacyjne    

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:                                                tak      nie  

Informacja na temat wadium (jeżeli dotyczy): 

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:           tak      nie  
  

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

IV.1.4)  Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów 
elektronicznych:        

                                                          tak      nie /lub 

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:  

                                                          tak      nie  

 Informacje dodatkowe  8) : 

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

 

                                                 
8) Należy uwzględnić informacje na temat formatu, wykorzystywanego sprzętu elektronicznego oraz technicznych warunków i 
specyfikacji połączenia dotyczących katalogu elektronicznego, jeżeli zamawiający dopuszcza lub wymaga złożenia ofert w postaci 
katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych; możliwości pobrania informacji potrzebnych do 
sporządzenia ofert, ze złożonych katalogów elektronicznych.   
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IV.1.5) Wymaga się złożenia oferty wariantowej (jeżeli dotyczy):        

 

                                                          tak      nie /lub 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej (jeżeli dotyczy)   

  

                                                          tak      nie  

 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:    

                                                            tak      nie  

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) 

Liczba wykonawców  
albo  minimalna liczba wykonawców  lub maksymalna liczba wykonawców   

  

Kryteria selekcji wykonawców: _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (jeżeli dotyczy): 

 

Umowa ramowa będzie zawarta:  z jednym wykonawcą   z kilkoma wykonawcami  

Przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:   

tak  nie   

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  

Informacje dodatkowe9): 

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

tak  nie   

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone informacje dodatkowe dotyczące dynamicznego systemu 
zakupów (jeżeli dotyczy): ___________________________________________________________________________ 

                                                 
9) Należy uwzględnić informacje o możliwości zawarcia umowy ramowej po przeprowadzeniu procedury 
konkurencyjnej pomiędzy wykonawcami, z którymi została zawarta umowa ramowa oraz jakie będą warunki, które 
mogą być przedmiotem ponownego poddania zamówienia procedurze konkurencyjnej i jakie będą kryteria wyboru 
wykonawcy; informacje na temat możliwości dokonania przez zamawiającego wyboru odnośnie zawierania umowy 
ramowej bądź po przeprowadzeniu procedury konkurencyjnej pomiędzy wykonawcami, z którymi została zawarta 
umowa ramowa bądź opcjonalnie - bezpośrednio z wybranym wykonawcą, z którym została zawarta umowa ramowa, 
warunki, na których będzie możliwe skorzystanie z jednej lub z drugiej opcji. 
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Informacje dodatkowe: 

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów 
elektronicznych:     

 
                                                                          tak  nie     

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w 
ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  

                                                                         tak  nie     

 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z 
ogłoszeniem)   

                                                                        tak    nie  

 

 

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:             

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

                                                                       tak    nie  

 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz  
   jaki będzie  termin ich udostępnienia: 

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

 

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy 
będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie 
połączeń: 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
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________________________________________________________________________________________________ 

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: 
Aukcja jednoetapowa                 czas trwania:____________________________ 

Aukcja wieloetapowa    

etap nr                                                 czas trwania etapu 

                                                                        

                                                                        

                                                                        

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:                         

                                                                                       tak      nie     

 

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:__________________________ 

 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT   

IV.2.1) Kryteria oceny ofert 

 

IV.2.2) Kryteria 

1.                                     

2.                                     

3.                                     

4.                                     

5.                                     

Znaczenie 

      

      

      

      

      

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 

                                                                                     tak      nie     

 

 

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne (jeżeli dotyczy) 

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: _________________________________________ 

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia 
negocjacji:                                                                     tak      nie      

 

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 

                                                                                        tak      nie      

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 
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__________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Informacje dodatkowe: __________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 

 

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

 

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania 
stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

 

Wstępny harmonogram postępowania: ___________________________________________________________________

 

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań :    tak      nie      

 

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  ______________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Informacje dodatkowe: __________________________________________________________________________ 

 

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 

 

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie 
oferty: ________________________________________________________________________ 

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów 
oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

                                                                                          tak    nie     

Informacje dodatkowe: __________________________________________________________________________ 

 

 

IV.4) Licytacja elektroniczna (jeżeli dotyczy) 

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

_______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
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Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

_______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne 
urządzeń informatycznych: 

_______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

_______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: 
Licytacja jednoetapowa                 czas trwania:____________________________ 

Licytacja wieloetapowa    

etap nr                                                 czas trwania etapu 

                                                                        

                                                                        

                                                                        

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:         

     
                                                                         tak      nie     

 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału  w licytacji elektronicznej: 

Data:  / /    (dd/mm/rrrr)                                             Godzina:  

 

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: ________________ 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:_____________________________________ 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:__________________________ 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: ___________________________ 

 

Informacje dodatkowe informacje: ______________________________________________________ 

  

 

IV.5) ZMIANA UMOWY  

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru wykonawcy: 

                                                                              tak      nie  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
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IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): ________________________ 
 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): _____________________________ 

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu : 

Data:  / /    (dd/mm/rrrr)                                                                  Godzina: __________ 

 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, 
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

tak  nie  
 Wskazać powody: _____________________________________________________________________ 
 
 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

IV.6.3) Termin związania ofertą 

Do: / /  (dd/mm/rrrr) 
lub  

okres w dniach:  (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania 
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy 
udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być 
przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia 
 
                                                                                  tak      nie  
 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu 
zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na 
sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane 
 
                                                                            tak      nie  
 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
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ZAŁĄCZNIK  
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

CZĘŚĆ  nr                  NAZWA  ________________________________________________________________ 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub 
określenie zapotrzebowania i wymagań), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania 
na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane 

 

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 

 Słownik główny 

Główny kod CPV . . . -  

 
 
Dodatkowe kody CPV 
 

. . . -  

. . . -  

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT: [………]           Waluta: [……….] 

 

4) CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA 

Okres w miesiącach:     lub    dniach:  
lub  

data rozpoczęcia:  / /  (dd/mm/rrrr) lub zakończenia:  / /  (dd/mm/rrrr) 

5) KRYTERIA OCENY OFERT 

Kryteria 

1.                                     

2.                                     

3.                                     

4.                                     

5.                                     

Znaczenie 

      

      

      

      

      

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

----------- (Wykorzystać powyższy załącznik w liczbie odpowiadającej liczbie części)--------- 
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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU   
W DZIEDZINACH OBRONNOŚCI  
I BEZPIECZEŃSTWA/ 
O PODWYKONAWSTWIE 

 
 

 Zamieszczanie obowiązkowe 

 Zamieszczanie nieobowiązkowe 

OGŁOSZENIE DOTYCZY: 

 Zamówienia publicznego w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa           

 Podwykonawstwa w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa (umowa zawierana przez wykonawcę nie 
będącego zamawiającym)                                                                                              

Numer ogłoszenia o zamówieniu w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, którego podwykonawstwo 
dotyczy: _______________________________________________ 

Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów               

Zawarcia umowy ramowej                                                           

 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający (jeżeli dotyczy) 

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie 
postępowania  (jeżeli dotyczy) 

Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 

_______________________________________________________________________________________________ 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających (jeżeli dotyczy) 

Należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe 
numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: ______________________________ 

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
(jeżeli dotyczy) 

 

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii 
Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: ___________________________________ 

 

 Biuletyn Zamówień Publicznych 
Urząd Zamówień Publicznych 
 
 
 

Załącznik nr 2

WZÓR



Dziennik Ustaw – 18 –  Poz. 1127

 

2/14 
 

Informacje dodatkowe: __________________________________________________________________________ 

 

 
I.1) NAZWA I ADRES1) 

Nazwa (firma): 
 
Krajowy numer identyfikacyjny2): 

Adres pocztowy: 

Miejscowość: 
 

Kod pocztowy: 
 

Państwo: 
 

Województwo: 
 

Tel.: 
 

Faks: 
 

E-mail: 
 

Adres strony internetowej (URL): 
Adres profilu nabywcy (jeżeli dotyczy): 

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są 
ogólnie dostępne (jeżeli dotyczy): 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO3) 

   Administracja rządowa centralna                                           
   Administracja rządowa terenowa                                           
   Administracja samorządowa            
   Jednostki organizacyjne administracji samorządowej 
   Zamawiający udzielający zamówień sektorowych     
   Podmiot prawa publicznego                                                 
   Wykonawca zobowiązany do zawarcia umowy o podwykonawstwo 
   Inny (proszę określić):  
   

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy) 
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym  
w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii 
Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z 
zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

________________________________________________________________________________ 

I.4) KOMUNIKACJA 

 Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem 
(URL) (jeżeli dotyczy):  

____________________________________________________________________________________________ 

 Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
(jeżeli dotyczy): 

___________________________________________________________________________________________ 

                                                 
1) Wypełnia także wykonawca w ogłoszeniu o podwykonawstwie. 
2) W przypadku polskich zamawiających numer REGON. 
3) Nie dotyczy wykonawcy wszczynającego postępowanie w sprawie wyboru podwykonawców. 
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 Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem 
(jeżeli dotyczy):  

___________________________________________________________________________________________ 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 

 Elektronicznie 

adres: _________________________________________________________________________ 

 Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  
w inny sposób: ______________________________________________________________________ 

 Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  
w inny sposób: ______________________________________________________________________ 

adres4): _________________________________________________________________________ 

 Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są 
ogólnie dostępne (jeżeli dotyczy).  

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem (URL): 

___________________________________________________________________________________ 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego lub nazwa przedmiotu umowy o podwykonawstwo:  

 

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 

 Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
 

II.2) Rodzaj zamówienia 

 Roboty budowlane                       Dostawy                                    Usługi                                       

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 

Zamówienie podzielone jest na części: tak      nie  
 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:  

 wszystkich części  

 maksymalnej liczby części: [ …]  

 tylko jednej części  

                                                 
4) Adres pocztowy. 
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Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: __________ 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: _____ 

II.4)  Krótki opis przedmiotu zamówienia5) (podstawowe cechy, wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań): _____________________________________ 
 

  Krótki opis przedmiotu umowy o podwykonawstwo (podstawowe cechy, wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, 
usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ): 

__________________________________________________________________________________________ 

 

II.5) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 
ustawy Pzp: 

                                               tak      nie  
 

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa 
w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: _________________________________________ 

  

 

II.6)      Główny kod CPV           . . . -  
             Dodatkowe kody CPV     . . . - 6) 

 

II.7) Całkowita wartość zamówienia7) (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):  

Wartość bez VAT: [………]           Waluta: [……….] 

 

II.8) Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej (jeżeli dotyczy):       tak      nie  

 

II.9) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:           tak      nie  
  

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

 

II.10) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA 

                                                 
5) W przypadku zamówienia podzielonego na części - krótki opis poszczególnych części zamówienia. 
6) Zastosować tyle razy, ile jest to potrzebne. 
7) W przypadku części zamówienia, szacunkową wartość zamówienia dla poszczególnych części podać  w 

załączniku (oddzielnie dla każdej części). 
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Okres w miesiącach: ��    lub    dniach: ����    
lub   

data rozpoczęcia:  ��/��/���� (dd/mm/rrrr) lub zakończenia:  ��/��/���� (dd/mm/rrrr) 

W przypadku zawierania umowy ramowej na okres dłuższy niż 7 lat należy podać uzasadnienie dla konieczności 
zawarcia na taki okres umowy ze względu na wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności: _____________________ 
 

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM  
 
III.1) UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU 
 

 O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy mający siedzibę albo miejsce 
zamieszkania w innych państwach niż jedno z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego lub państw, z którymi Unia Europejska lub Rzeczpospolita Polska zawarła umowę 
międzynarodową dotyczącą tych zamówień        

 Przewiduje się następujące wymagania dotyczące ochrony informacji niejawnych związane z realizacją 
zamówienia: ___________________________________________________________________________________ 
 

 

 Przewiduje się następujące wymagania dotyczące bezpieczeństwa dostaw związane z realizacją zamówienia: 

 

 

 Przewiduje się następujące wymagania dotyczące podwykonawstwa związane z realizacją zamówienia: 

 

 

 
III. 2) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 
 

 
III.2.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 
odrębnych przepisów (jeżeli dotyczy)       
 
Określenie warunków:   
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
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Informacje dodatkowe8): _________________________________________________________________________ 

III.2.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna (jeżeli dotyczy)          
 
 
 
Określenie warunków:   
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Informacje dodatkowe: __________________________________________________________________________ 
 
 
III.2.3) Zdolność techniczna lub zawodowa (jeżeli dotyczy)       
 
Określenie warunków:   
  
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 

Zamawiający wymaga podania imion i nazwisk pracowników wykonawcy, osób wykonujących czynności przy 
realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 
                                                                             tak       nie  

 
 
Informacje dodatkowe: __________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
III.3) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
 

  III.3.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 131e ust. 1 ustawy Pzp 
 
III.3.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 131e ust. 1b pkt 1-3 ustawy Pzp: 

 
tak     nie  

 
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia (należy wypełnić w przypadku zaznaczenia 
odpowiedzi "tak”): 
 

 (podstawa wykluczenia określona w art. 131e ust. 1b pkt 1 lit. a ustawy Pzp) 

 (podstawa wykluczenia określona w art. 131e ust. 1b pkt 1 lit. b ustawy Pzp) 

 (podstawa wykluczenia określona w art. 131e ust. 1b pkt 1 lit. c ustawy Pzp) w tym: 

 (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 

                                                 
8) Należy uwzględnić m.in. czy zamawiający wymaga wpisania do rejestru zawodowego, czy udział w postępowaniu, 
którego przedmiotem są usługi, jest zastrzeżony dla określonego zawodu. 
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 (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) 

 (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp) 

 (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 

 (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp) 

 (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp) 

 (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp) 

 (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) 

 (podstawa wykluczenia określona w art. 131e ust. 1b pkt 2 ustawy Pzp) 

 (podstawa wykluczenia określona w art. 131e ust. 1b pkt 3 ustawy Pzp) 
 
III.3.3) Zamawiający przewiduje możliwość odstąpienia od obowiązku wykluczenia z postępowania 
wykonawców: 

tak     nie  
 

 
 
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO 
POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPENIA KRYTERIA SELEKCJI 
 

   Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
 
   Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
 
 
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA 
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP 
 
III.5.1) Wykaz dokumentów i oświadczeń: 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

III.5.2) W zakresie wykazania spełniania przez podwykonawcę, o którym mowa w art. 131n ust. 2 ustawy Pzp, 
wymagań dotyczących realizacji części zamówienia należy przedłożyć:  
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
III.5.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 
 
Jeżeli wykonawca lub podwykonawca, o którym mowa w art. 131n ustawy Pzp, ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, należy przedłożyć: _____________________________ 
 
 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA 
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
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III.6.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
III.6.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
III.7) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA 
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 
III.8) INNE DOKUMENTY  

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

III.9) Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla zakładów pracy chronionej oraz 
wykonawców, których działalność lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą 
realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób będących członkami grup społecznie 
marginalizowanych, u których  _____% (nie mniej niż 30%) pracowników stanowią osoby, o których mowa w 
art. 22 ust. 2a ustawy Pzp: 
 
tak    nie  
 
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których 
mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub 
wykonawców albo ich jednostki: [………] % 

 

 
 
SEKCJA IV: PROCEDURA 
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia  

Przetarg ograniczony            Negocjacje z ogłoszeniem   

Dialog konkurencyjny           Licytacja elektroniczna     
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IV. 1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:                                                tak      nie  

Informacja na temat wadium (jeżeli dotyczy): ____________________________________ 

 

IV.1.3) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni odpowiednio do składania ofert, do 
składania ofert wstępnych lub do udziału w dialogu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny) 

Liczba wykonawców �� 
Opis sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, gdy liczba 
wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w ogłoszeniu o 
zamówieniu: ____________________________________________________________________________________ 

 
   

IV.1.4)  

 Przewidziane jest prowadzenie postępowania w następujących po sobie etapach 

(dotyczy negocjacji z ogłoszeniem oraz dialogu konkurencyjnego): tak      nie  

Należy podać informacje na temat etapów dialogu (kryteria kwalifikacji do kolejnych etapów): 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

IV.1.5)  

Przewidziane jest stosowanie dodatkowych przesłanek odrzucenia ofert, innych niż przesłanki, o których  
mowa w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp:                                             tak      nie  
    

Określenie przesłanek odrzucenia ofert: ______________________________________________ 

 
 

IV.1.6)  

 Przewidziane jest unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez 
państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na 
sfinansowanie całości lub części zamówienia 

 Przewidziane jest stosowanie dodatkowych przesłanek unieważnienia postępowania, innych niż przesłanki,  
      o których mowa w art. 93 ust. 1 i 1a ustawy Pzp 

Określenie przesłanek unieważnienia postępowania: _________________________________ 

 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT   

IV.2.1) Kryteria oceny ofert 
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Kryteria 

1.                                     

2.                                     

3.                                     

4.                                     

5.                                     

Znaczenie 

      

      

      

      

      

IV.2.2) Aukcja elektroniczna 

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej    

tak    nie  

 

 

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:             

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

                                                                       tak    nie  

 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz  
   jaki będzie termin ich udostępnienia: 

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

 

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
Sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować 
(minimalne wysokości postąpień): 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie 
połączeń: 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: 
Aukcja jednoetapowa                 czas trwania:____________________________ 

Aukcja wieloetapowa    

etap nr                                                 czas trwania etapu 
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Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:                         

                                                                                       tak      nie     

 

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:_________________________________________________ 

 

 

IV.3) NEGOCJACJE Z OGŁOSZENIEM I DIALOG KONKURENCYJNY (jeżeli dotyczy) 

 

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  

 

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: _________________________________________ 

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia 
negocjacji:                                                                     tak      nie      

 

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 

                                                                                        tak      nie      

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji: __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Informacje dodatkowe: __________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego (jeżeli dotyczy) 

 

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania 
stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

 

Wstępny harmonogram postępowania: ___________________________________________________________________

 

Czy przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia 
dialogu:                                                                       

tak      nie  

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:    tak      nie      
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Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  ______________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Informacje dodatkowe: __________________________________________________________________________ 

 

 

IV.4) LICYTACJA ELEKTRONICZNA (jeżeli dotyczy) 

 

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

__________________________________________________________________________________________ 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

__________________________________________________________________________________________ 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania 
techniczne urządzeń informatycznych: 

________________________________________________________________________________________ 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

_______________________________________________________________________________________ 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: 
Licytacja jednoetapowa                 czas trwania:____________________________ 

Licytacja wieloetapowa    

etap nr                                                 czas trwania etapu 

                                                                        

                                                                        

                                                                        

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną  zakwalifikowani do następnego etapu:         

     
                                                                         tak      nie     

 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału  w licytacji elektronicznej: 

Data:  / /    (dd/mm/rrrr)                                             Godzina:  

 

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
______________________________________________________________ 

Termin i warunki zamknięcia licytacji 
elektronicznej:____________________________________________________ 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 
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____________________________________________________________________________________________
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: ___________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
Informacje dodatkowe: _________________________________________________________________________

 

 

IV.5) ZMIANA UMOWY  

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru wykonawcy: 

                                                                              tak      nie  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

IV.6) PODWYKONAWSTWO 

 Przewidziane jest zobowiązanie wykonawcy do zawarcia umowy o podwykonawstwo 

Przedział wartości obejmujących minimalny i maksymalny procent wartości umowy w sprawie zamówienia w 
dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, który ma być przedmiotem umowy o podwykonawstwo ________ 

IV.7) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.7.1) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 

Data:  ��/��/����   (dd/mm/rrrr)                                                                  Godzina: _________ 

 
 
Obowiązek przekazywania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej    
 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu : 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

IV.7.2) Termin związania ofertą 

Do: ��/��/���� (dd/mm/rrrr) 
lub  

okres w dniach: �� (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.7.3) Informacje dodatkowe: 
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ZAŁĄCZNIK 
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

CZĘŚĆ  nr                  NAZWA  ________________________________________________________________ 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub 
określenie zapotrzebowania i wymagań), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania 
na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane 

 

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 

 Słownik główny 

Główny kod CPV . . . -  

 
 
Dodatkowe kody CPV 
 

. . . -  

. . . -  

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):  

Wartość bez VAT: [………]           Waluta: [……….] 

 

4) CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA 

Okres w miesiącach:     lub    dniach:  
lub  

data rozpoczęcia:  / /  (dd/mm/rrrr) lub zakończenia:  / /  (dd/mm/rrrr) 

5) KRYTERIA OCENY OFERT 

Kryteria 

1.                                     

2.                                     

3.                                     

4.                                     

5.                                     

Znaczenie 

      

      

      

      

      

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

----------- (Wykorzystać powyższy załącznik w liczbie odpowiadającej liczbie części)--------- 
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OGŁOSZENIE  

O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY 

 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  tak  nie  

Nazwa projektu lub programu: ________________________________________________________________ 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  (jeżeli dotyczy)  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
 (jeżeli dotyczy) 

Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  (jeżeli dotyczy) 

Należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe 
numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: _______________________________ 

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
 (jeżeli dotyczy) 

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii 
Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 

Informacje dodatkowe: _____________________________________________________________________ 

 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
I.1) NAZWA I ADRES 

Nazwa (firma): 
 
Krajowy numer identyfikacyjny1): 

                                                 
1) W przypadku polskich zamawiających numer REGON. 

 Biuletyn Zamówień Publicznych 
Urząd Zamówień Publicznych 
 
 

Załącznik nr 3

WZÓR
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Adres pocztowy: 

Miejscowość: 
 

Kod pocztowy: 
 

Państwo: 
 

Województwo: 
 

Tel.: 
 

Faks: 
 

E-mail: 
 

Adres strony internetowej (URL): 
Adres profilu nabywcy (jeżeli dotyczy): 
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są 
ogólnie dostępne (jeżeli dotyczy): 

 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO 

   Administracja rządowa centralna                                           
   Administracja rządowa terenowa                                           
   Administracja samorządowa            
   Jednostki organizacyjne administracji samorządowej 
   Zamawiający udzielający zamówień, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp 
   Zamawiający udzielający zamówień sektorowych   
   Podmiot prawa publicznego                                                  
   Inny (proszę określić):            
   

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy) 
 
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym  
w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii 
Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z 
zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  

 

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 

 Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

 

II.2) Rodzaj zamówienia 

Roboty budowlane                      Dostawy                                   Usługi                                       

 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych (jeżeli dotyczy): 
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Zamówienie podzielone jest na części:  tak      nie  
 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:  

 wszystkich części  

 maksymalnej liczby części: [ …]  

 tylko jednej części  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: __________ 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: _____ 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub 
określenie zapotrzebowania i wymagań): 

 

Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: _________________________________________________________ 

 

II.5)  Główny kod CPV           . . . -  
          Dodatkowe kody CPV     . . . - 2) 

 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):  

Wartość bez VAT: [………]           Waluta: [……….] 

                

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) Tryb udzielenia zamówienia  

Negocjacje bez ogłoszenia          Zamówienie z wolnej ręki           

  

III.2) Podstawa prawna 

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. …..   ustawy Pzp. 

 

 III.3) Uzasadnienie wyboru trybu  

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia 
 jest zgodne z przepisami: ___________________________________________________________________________    
 
 
 
 
                                                 
2) Zastosować tyle razy, ile jest to potrzebne. 
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SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

CZĘŚĆ NR (jeżeli dotyczy):     NAZWA (jeżeli dotyczy):     

NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA  
 
Nazwa (firma) albo imię i nazwisko: 
 
Adres pocztowy: E-mail: 

Miejscowość: 
 

Kod pocztowy: 
 

Województwo: 
 

 

--------------------------- (Wykorzystać powyższą sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne) -------------------- 
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Biuletyn Zamówień Publicznych 
Urząd Zamówień Publicznych 
 
 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU 
ZAMÓWIENIA1) 

 
 Zamieszczanie obowiązkowe 

 Zamieszczanie nieobowiązkowe 

 
OGŁOSZENIE DOTYCZY  

Zamówienia publicznego                                         

Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów    

Zawarcia umowy ramowej                                       

 

 
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  tak  nie  

Nazwa projektu lub programu: ____________________________________________________________________ 

 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 

   tak     nie    
Numer ogłoszenia: ______________________________  
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych  

   tak   nie    
Numer ogłoszenia: ___________________________________ 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY:  

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego  (jeżeli dotyczy) 

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/ powierzyli 
przeprowadzenie postępowania  (jeżeli dotyczy) 

Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających  (jeżeli dotyczy) 

Należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzali postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe 
numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: _________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 

                                                 
1) Zamawiający może nie ujawniać informacji, jeżeli ich ujawnienie mogłoby utrudnić stosowanie prawa lub byłoby sprzeczne z 

interesem publicznym lub mogłoby naruszyć uzasadnione interesy wykonawców, lub mogłoby zakłócić konkurencję pomiędzy nimi. 

Załącznik nr 4
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Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii 
Europejskiej  (jeżeli dotyczy) 

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii 
Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
______________________________________________ 

Informacje dodatkowe: ____________________________________________________________________________ 

  I.1) NAZWA I ADRES 

Nazwa (firma): 
 
Krajowy numer identyfikacyjny2): 

Adres pocztowy: 

Miejscowość: 
 

Kod pocztowy: 
 

Państwo: 
 

Województwo: 
 

Tel.: 
 

Faks: 
 

E-mail: 
 

Adres strony internetowej (URL): 
Adres profilu nabywcy (jeżeli dotyczy): 
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są 
ogólnie dostępne (jeżeli dotyczy): 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO 

   Administracja rządowa centralna                                           
   Administracja rządowa terenowa                                           
   Administracja samorządowa            
   Jednostki organizacyjne administracji samorządowej 
   Zamawiający udzielający zamówień, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp 
   Zamawiający udzielający zamówień sektorowych   
   Podmiot prawa publicznego                                                  
   Inny (proszę określić):            
   

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy) 
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym  
w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii 
Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I 
jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych 
zamawiających w sekcji I należy wskazać, który z zamawiających zawarł umowę):______________________________ 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
                                                 
2) W przypadku polskich zamawiających numer REGON. 



Dziennik Ustaw – 37 –  Poz. 1127

 

          
  

3/5 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

 

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 

II.2) Rodzaj zamówienia 

Roboty budowlane                      

 

Dostawy                                   

 

Usługi                                       

 

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub 
określenie zapotrzebowania i wymagań), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania 
na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
 

II.4) Informacja o częściach zamówienia 

Zamówienie było podzielone na części:  tak      nie  
 

II.5)  Główny kod CPV           . . . -  
         Dodatkowe kody CPV     . . . -  3) 

 

SEKCJA III: PROCEDURA 
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony        

Przetarg ograniczony            

Negocjacje z ogłoszeniem     

Dialog konkurencyjny         

Partnerstwo innowacyjne     

 Negocjacje bez ogłoszenia 

Zamówienie z wolnej ręki 

Zapytanie o cenę 

Licytacja elektroniczna 

 

 

 

 

 

 

 

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów  

III.3) Informacje dodatkowe: 

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA4) 

                                                 
3) Zastosować tyle razy, ile jest to konieczne. 
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Część Nr (jeżeli dotyczy)     Nazwa (jeżeli dotyczy)  
  Postępowanie/część zostało unieważnione 

 
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:  ____________________________________________ 
 
 

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:     / /  (dd/mm/rrrr) 
 

IV.2) Całkowita wartość zamówienia5) 

Wartość bez VAT: [………]           Waluta: [……….] 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w 
całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów) 
 
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH (jeżeli dotyczy):  
liczba otrzymanych ofert:  
w tym:   

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT (jeżeli dotyczy):  

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia tak6)      nie  
 

Nazwa: 
 
Adres pocztowy: 
 

E-mail: 
 

Miejscowość: 
 

Kod pocztowy: Kraj/województwo: 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą tak     nie  
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: tak     nie  
Skrót literowy nazwy państwa: ____ 
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:  tak     nie  
Skrót literowy nazwy państwa: ____ 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ  I 
NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM7) 

                                                                                                                                                         
4) Wykorzystać poniższą sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne. 
5) W przypadku części zamówienia podać wartość zamówienia dla poszczególnych części. 
6) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy podać nazwy wszystkich wykonawców, 

natomiast dane adresowe dla lidera. 
7) 

W przypadku składania ofert częściowych należy brać pod uwagę cenę wybranej oferty dla danej części zamówienia, a w przypadku cen 
jednostkowych przemnożyć cenę jednostkową wybranej oferty/zawartej umowy przez zakładaną ilość lub zakres zamówienia. 
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 Cena wybranej oferty/wartość umowy  ______________ 

Oferta z najniższą ceną/kosztem  __________________ /Oferta z najwyższą ceną/kosztem __________________ 

Waluta: ________________ 

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa (jeżeli dotyczy) 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom   

 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub  
podwykonawcom:   

 

IV.8) Informacje dodatkowe: _______________________________________________________________________________ 

 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA  
Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ 

 

IV.9.1) Podstawa prawna 

Postępowanie prowadzono w trybie ___________ na podstawie art. _______   ustawy Pzp. 

 

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu  

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest 
zgodne z przepisami. 
 
 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 
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Biuletyn Zamówień Publicznych 
Urząd Zamówień Publicznych 
 
 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE 

 
 Zamieszczanie obowiązkowe 

 Zamieszczanie nieobowiązkowe 

 
 
 

Konkurs dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  tak  nie  

Nazwa projektu lub programu: _______________________________________________________________ 

 

 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Konkurs przeprowadza centralny zamawiający  (jeżeli dotyczy) 

Konkurs przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania  

Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie konkursu: 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  (jeżeli dotyczy) 

Należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają konkurs oraz podać adresy ich siedzib, krajowe 
numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: ________________________________ 

Konkurs jest przeprowadzany wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej  
(jeżeli dotyczy) 

W przypadku przeprowadzania konkursu wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
– mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:  

 

 

 

I.1) NAZWA I ADRES 

Załącznik nr 5

WZÓR
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Nazwa (firma): 
 
Krajowy numer identyfikacyjny1): 

Adres pocztowy: 

Miejscowość: 
 

Kod pocztowy: 
 

Państwo: 
 

Województwo: 
 

Tel.: 
 
 

Faks: 
 

E-mail: 
 

Adres strony internetowej (URL): 
Adres profilu nabywcy (jeżeli dotyczy): 
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są 
ogólnie dostępne (jeżeli dotyczy): 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO 

   Administracja rządowa centralna                                           
   Administracja rządowa terenowa                                           
   Administracja samorządowa            
   Jednostka administracji samorządowej 
   Zamawiający udzielający zamówień, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp 
   Zamawiający udzielający zamówień sektorowych   
   Podmiot prawa publicznego                                                  
   Inny (proszę określić):            
   

I.3) WSPÓLNE ORGANIZOWANIE KONKURSU (jeżeli dotyczy) 
 
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania konkursu, w tym  
w przypadku wspólnego przeprowadzania konkursu z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii 
Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie konkursu, czy i w jakim zakresie za 
przeprowadzenie konkursu odpowiadają pozostali zamawiający, czy nagroda w konkursie będzie przyznawana przez 
każdego z zamawiających indywidualnie, czy nagroda zostanie przyznana wspólnie w imieniu zamawiających): 
 
 
 
 

I.4) KOMUNIKACJA 

 Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z konkursu, w tym regulaminu konkursu, 
można uzyskać pod adresem (URL) (jeżeli dotyczy): _______________________________________________ 

 Dostęp do dokumentów z konkursu jest ograniczony - więcej informacji można znaleźć pod adresem (jeżeli 
dotyczy) :______________________________________________________________________________ 
 

Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie/Prace konkursowe należy przesyłać: 

 Elektronicznie 

Pod adres: _________________________________________________________________________ 

                                                 
1) W przypadku polskich zamawiających numer REGON. 
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 Dopuszczone jest przesłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych w inny 
sposób: ___________________________________________________________ 

 Wymagane jest przesłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych w inny 
sposób: ___________________________________________________________ 

Pod adres2): _________________________________________________________________________ 

 Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są 
ogólnie dostępne.  

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem (URL) (jeżeli 
dotyczy): 

___________________________________________________________________________________ 

 
SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU  
  

II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego 

 

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 

II.2) Określenie przedmiotu konkursu: 

 

II.3)    Główny kod CPV           . . . -  
           Dodatkowe kody CPV     . . . - 3) 

 

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

WARUNKI UDZIAŁU 

Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu4): __________________________________________ 

 

Udział w konkursie jest zastrzeżony dla wykonawcy posiadającego uprawnienia do prowadzenia określonej 
działalności zawodowej:                                                   tak  nie   
 
Należy podać dla jakiego zawodu: _________________________________________________________ 
 

                                                 
2) Adres pocztowy. 
3) Zastosować tyle razy, ile jest to potrzebne. 
4) Jeżeli nagrodą w konkursie jest zaproszenie do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia co najmniej 
dwóch autorów wybranych prac konkursowych lub zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki 
autora wybranej pracy konkursowej, przepis art. 22 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio. 
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SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH  

Kryteria 

1.                                     

2.                                     

3.                                     

4.                                     

5.                                     

Znaczenie 

      

      

      

      

      

 

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
 

IV.2.1) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych: 

Data:  / /    (dd/mm/rrrr)                                                                  Godzina: _____________ 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie lub prace konkursowe: 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 
IV.2.2) Informacje dodatkowe: _____________________________________________________________________ 
 
 

 

IV.3) NAGRODY  

Rodzaj, liczba i wysokość nagród: __________________________________________________________________ 

 

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia po konkursie: tak  nie  

Zamówienie zostanie udzielone zwycięscy konkursu:  tak  nie  

Zamówienie zostanie udzielone po przeprowadzeniu procedury konkurencyjnej pomiędzy wykonawcami, którzy 
złożyli najlepsze prace konkursowe:  tak  nie  

 

Informacje dodatkowe: ___________________________________________________________________________ 
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 Biuletyn Zamówień Publicznych 
Urząd Zamówień Publicznych 
 
 

OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU 

 
 
 

 Zamieszczanie obowiązkowe 
 Zamieszczanie nieobowiązkowe 

 

Ogłoszenie o konkursie było zamieszczone w  Biuletynie Zamówień Publicznych 

   tak   nie    
Numer ogłoszenia: ______________________________    
 
W Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

   tak   nie     
Numer ogłoszenia: ___________________________________ 

 
 
 

Konkurs dotyczył projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  tak  nie  

Nazwa projektu lub programu: _______________________________________________________________ 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Konkurs przeprowadza centralny zamawiający  (jeżeli dotyczy) 

Konkurs przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania  
(jeżeli dotyczy) 

Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie konkursu: 

___________________________________________________________________________________________ 

Konkurs jest przeprowadzany wspólnie przez zamawiających (jeżeli dotyczy) 

Należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają konkurs oraz podać adresy ich siedzib, krajowe 
numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: _________________________________ 

Konkurs jest przeprowadzany wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej  
(jeżeli dotyczy) 

W przypadku przeprowadzania konkursu wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – 

Załącznik nr 6
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mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: ________________________________________________ 

 

 

I.1) NAZWA I ADRES 

Nazwa (firma): 
 
Krajowy numer identyfikacyjny1): 

Adres pocztowy: 

Miejscowość: 
 

Kod pocztowy: 
 

Państwo: 
 

Województwo: 
 

Tel.: 
 

Faks: 
 

E-mail: 
 

Adres strony internetowej (URL): 
Adres profilu nabywcy (jeżeli dotyczy): 
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są 
ogólnie dostępne (jeżeli dotyczy): 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO 

   Administracja rządowa centralna                                           
   Administracja rządowa terenowa                                           
   Administracja samorządowa            
   Jednostka administracji samorządowej 
   Zamawiający udzielający zamówień, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp 
   Zamawiający udzielający zamówień sektorowych   
   Podmiot prawa publicznego                                                  
   Inny (proszę określić):            
   

I.3) WSPÓLNE ORGANIZOWANIE KONKURSU (jeżeli dotyczy) 
 
Jaki był podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania konkursu, w tym  
w przypadku wspólnego przeprowadzania konkursu z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
(który z zamawiających był odpowiedzialny za przeprowadzenie konkursu, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie 
konkursu odpowiadali pozostali zamawiający, czy nagroda w konkursie została przyznana przez każdego z 
zamawiających indywidualnie, czy nagroda została przyznana wspólnie w imieniu zamawiających): 
 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU 

II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego:  

 

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 

                                                 
1) W przypadku polskich zamawiających numer REGON. 
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II.2) Określenie przedmiotu konkursu:  

 

II.3)    Główny kod CPV           . . . -  
           Dodatkowe kody CPV     . . . - 2) 

 

SEKCJA III: WYNIKI KONKURSU 
 
III.1) INFORMACJE O UCZESTNIKACH KONKURSU 
 

Liczba uczestników:   
w tym 

Liczba uczestników małych/średnich przedsiębiorstw:  

Liczba uczestników z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  
Liczba uczestników z innych państw nie będących członkami Unii Europejskiej:  

 

III.2) DATA DECYZJI SĄDU KONKURSOWEGO / /  (dd/mm/rrrr) 

Konkurs został unieważniony tak     nie  

Przyczyna unieważnienia konkursu: 

 

III.3) NAGRODY3) 

 

III.3.1) Nazwy i adresy autora(ów) wybranej pracy konkursowej/wybranych prac konkursowych  

Nazwa: 
 
Adres pocztowy: 
 

E-mail: 
 

Miejscowość: 
 

Kod pocztowy: Kraj/województwo: 

Autor wybranej pracy konkursowej jest małym/średnim przedsiębiorcą tak     nie  

III.3.2) WARTOŚĆ NAGRODY 

Wartość wydanej (wypłaconej) nagrody bez VAT (dane liczbowe):   _______________________________________      

 

 

                                                 
2) Zastosować tyle razy, ile jest to potrzebne. 
3) Zastosować tyle razy, ile jest to potrzebne. 
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Informacje dodatkowe: 

 

 

---------------------- (Wykorzystać powyższą sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne) ------------------------- 
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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

 
 

OGŁOSZENIE DOTYCZY 

Ogłoszenia o zamówieniu      Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia  

Ogłoszenia o konkursie     Ogłoszenia o wynikach konkursu   

Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy        

Ogłoszenia o zmianie umowy                 

 

 

 

 
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  

Numer ogłoszenia: ______________________________ i data  / /  (dd/mm/rrrr)  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

 
Nazwa (firma): 
 
Adres pocztowy: 

Krajowy numer identyfikacyny1): 

                                                 
1) W przypadku polskich zamawiających numer REGON. 

  
Biuletyn Zamówień Publicznych 
Urząd Zamówień Publicznych 
 
 

Załącznik nr 7
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Miejscowość: 
 

Kod pocztowy: 
 

Państwo: 
 

Województwo: 
 

Tel.: 
 

Faks: 
 

E-mail: 
 

Adres strony internetowej (URL): 
Adres profilu nabywcy (jeżeli dotyczy): 
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są 
ogólnie dostępne (jeżeli dotyczy): 
 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić (jeżeli dotyczy): 

Miejsce, w którym znajduje 
się zmieniany tekst (podać 
 nr sekcji i pkt) 

W ogłoszeniu jest W ogłoszeniu powinno być 

 
 

 
 

 
 

II.2) Tekst, który należy dodać (jeżeli dotyczy): 

Miejsce, w którym należy 
dodać tekst (podać nr sekcji 
 i pkt) 

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu 

 

 
 

 

 

 
 
 

                           ----------- (Wykorzystać powyższą sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne) ----------- 
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Biuletyn Zamówień Publicznych 
Urząd Zamówień Publicznych 
 
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY 

 
 Zamieszczanie obowiązkowe 

 Zamieszczanie nieobowiązkowe 

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY  

Zamówienia publicznego                                        Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów    

Umowy ramowej                                                       

 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej 

    tak     nie  
 
Należy wskazać projekt/program:  ___________________________________ 
                   

 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 

   tak   nie    
Numer ogłoszenia: ______________________________                      
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: 

   tak   nie    
Numer ogłoszenia: ______________________________ 
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 

tak                  nie    
Numer ogłoszenia i miejsce publikacji: ______________________________ 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  (jeżeli dotyczy) 

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie 
postępowania  (jeżeli dotyczy) 

Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 

___________________________________________________________________________________________ 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  (jeżeli dotyczy) 

Należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzili postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe 
numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: ____________________________ 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Załącznik nr 8

WZÓR
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 (jeżeli dotyczy) 

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii 
Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: ___________________________________ 

 

I.1) NAZWA I ADRES 

Nazwa (firma): 
 
Krajowy numer identyfikacyjny1): 

Adres pocztowy: 

Miejscowość: 
 

Kod pocztowy: 
 

Państwo: 
 

Województwo: 
 

Tel.: 
 

Faks: 
 

E-mail: 
 

Adres strony internetowej (URL): 
Adres profilu nabywcy (jeżeli dotyczy): 
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są 
ogólnie dostępne (jeżeli dotyczy): 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO 

   Administracja rządowa centralna                                           
   Administracja rządowa terenowa                                           
   Administracja samorządowa            
   Jednostki organizacyjne administracji samorządowej 
   Zamawiający udzielający zamówień, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp 
   Zamawiający udzielający zamówień sektorowych   
   Podmiot prawa publicznego                                                  
   Inny (proszę określić):  
   

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA    

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

 

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 

II.2) Rodzaj zamówienia:      Roboty budowlane                      Dostawy                             Usługi   

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie 
zapotrzebowania i wymagań ) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na 
innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

 

II.4)  Główny kod CPV           . . . -  
       Dodatkowe kody CPV     . . . - 2) 

                                                 
1) W przypadku polskich zamawiających numer REGON. 
2) Zastosować tyle razy, ile jest to potrzebne. 
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II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/umowa ramowa/dynamiczny 
system zakupów: 

SEKCJA III: PROCEDURA 
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony        

Przetarg ograniczony            

Negocjacje z ogłoszeniem     

Dialog konkurencyjny         

Partnerstwo innowacyjne     

 Negocjacje bez ogłoszenia 

Zamówienie z wolnej ręki 

Zapytanie o cenę 

Licytacja elektroniczna 

 

 

 

 

 

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

CZĘŚĆ NR (jeżeli dotyczy) 2):     NAZWA (jeżeli dotyczy) 2):    _______________________________________________ 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU 

ZAKUPÓW:     / /  (dd/mm/rrrr) 

IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ 
RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW 

Nazwa: 
 
Adres pocztowy: 
 

E-mail: 
 

Miejscowość: 
 

Kod pocztowy: Kraj/województwo: 

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT)  

Wartość:    __________        Waluta: ____________          

  

IV.4) INFORMACJE DODATKOWE: ______________________________________________________________ 

 

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY 

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:     / /  (dd/mm/rrrr) 
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V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN (wraz z przywołaniem podstawy prawnej):  

 (podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp): 

_____________________ (rodzaj i zakres zmiany) 

 (podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp): 

_____________________ (rodzaj i zakres zmiany) 

 (podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp): 

_____________________ (rodzaj i zakres zmiany) 

 (podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy Pzp): 

_____________________ (rodzaj i zakres zmiany) 

 (podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy Pzp): 

_____________________ (rodzaj i zakres zmiany) 

 (podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 4 lit. c ustawy Pzp): 

_____________________ (rodzaj i zakres zmiany) 

 (podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp): 

_____________________ (rodzaj i zakres zmiany) 

 (podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp): 

_____________________ (rodzaj i zakres zmiany) 

 
 
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:_____________________________________________________ 
 

 

 V.4) INFORMACJE DODATKOWE: ___________________________________________________________ 
 

 

 
 




