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1. Zdefiniowane filtry występujące w raporcie: 
 

• waluta (lista kodów walut z ogłoszeń o wyniku postepowania z sekcji ogłoszenia dot. umów 
zawartych w danym roku),  

• rok (filtrowanie liczby udzielonych zamówień według roku z daty publikacji z ogłoszenia o za-
mówieniu oraz liczby udzielonych zamówień według roku z daty zawarcia umowy w ogłosze-
niu o wyniku), 

• podział na zamówienia poniżej bądź równe progom unijnych i zamówienia powyżej progów 
unijnych 

2. Opisy raportów, ich źródła oraz założenia główne. 
 

Dane prezentowane w raporcie pochodzą z danych generowanych wyłącznie na Platformie  

e-Zamówienia. Ogłoszenia z DUUE importowane do wyszukiwarki BZP nie stanowią źródła danych do 

raportów. W zakresie postępowań unijnych, dane w raportach pochodzą wyłącznie z eSendera 

udostępnionego na Platformie e-Zamówienia oraz danych opublikowanych w ramach postępowań 

unijnych, które należy przekazać do BZP tj. z ogłoszeń o wyniku postępowania, prowadzonych w trybie 

zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 11-14 ustawy Pzp. Tym samym dane 

prezentowane na raporcie w głównej mierze uwzględniają dane pochodzące z opublikowanych 

ogłoszeń krajowych w BZP na Platformie e-Zamówienia, jak również z ogłoszeń unijnych 

opublikowanych w DUUE (TED) za pośrednictwem eSendera Platformy e-Zamówienia. Prezentację 

danych na raporcie ograniczono do trzech podstawowych zamówień: klasycznych, sektorowych  

i w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa. Nie są brane pod uwagę ogłoszenia dot.: konkursów; 

koncesji; o podwykonawstwie; zamówień na usługi społeczne (DUUE). 

Każda ze stron raportu posiada zdefiniowane filtry i określone źródło danych: 

Strona 1 raportu – Dane ogólne: 

Filtry: 

• Waluta    

• Rok 

• zamówienia poniżej bądź równe progom unijnych 

• zamówienia powyżej progów unijnych 
 

I. Liczba ogłoszeń o zamówieniu: 

 

Uwzględniane rodzaje ogłoszeń do tej pozycji raportu: 

• Ogłoszenie o zamówieniu (BZP) 

• Ogłoszenie o zamówieniu (Dz. Urz. UE) - Contract notice (FS-02) 
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• Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe (Dz. Urz. UE) – Contract notice – utilities 
(FS-05) 

• Ogłoszenie o zamówieniu w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa (Dz. Urz. UE) – Con-
tract notice for contracts in the field of defence and security (FS-17) 

 

Brak możliwości filtrowania po kodzie waluty. Filtr Rok filtruje po dacie publikacji ww. ogłoszeń. 

 

 

II.  Liczba udzielonych zamówień (w tym dla części postępowań): 

 

 

Uwzględniane rodzaje ogłoszeń do tej pozycji raportu: 

 

• Ogłoszenie o wyniku postępowania (BZP) 

• Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Dz. Urz. UE) – Contract award notice (FS-03) 

• Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe (Dz. Urz. UE) – Contract award 
notice – utilities (FS-06) 

• Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa (Dz. Urz. 
UE) – Contract award notice for contracts in the field of defence and security (FS-18) 

 

Liczba udzielonych zamówień sumuje udzielone zamówienia w tym poszczególne części (zawarte 

umowy), czyli każda część stanowić będzie oddzielne zamówienie. Raport umożliwia filtrowania po 

kodzie waluty. Filtr Rok filtruje po dacie zawarcia umowy dla każdej z części. 

 

 
III. Wartość udzielonych zamówień: 

 

 

 

Uwzględniane rodzaje ogłoszeń do tej pozycji raportu: 

• Ogłoszenie o wyniku postępowania (BZP) 

• Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Dz. Urz. UE) – Contract award notice (FS-03) 
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• Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe (Dz. Urz. UE) – Contract award 
notice – utilities (FS-06) 

• Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa (Dz. Urz. 
UE) – Contract award notice for contracts in the field of defence and security (FS-18) 

 

Wartość udzielonych zamówień to suma wartości zawartych umów z danego roku. Raport umożliwia 

filtrowania po kodzie waluty. Filtr Rok filtruje po dacie zawarcia umowy. 

W przypadku ogłoszeń zawierających części, dla których zawarcie umowy odbyło się przykładowo w 

2021 r. i 2022 r. w polu Wartość udzielonych zamówień wykazywana jest suma wartości umów  

z danego roku. Natomiast dane z ogłoszenia, będące źródłem danych dot. Wartości wykazywane są 

tyle razy w polu Liczba udzielonych zamówień, ile było zawartych części w danym roku (zawartych 

umów). Jeżeli zaznaczono w każdej części inną walutę to ogłoszenie również zostanie wykazane 

również dla każdej waluty. 

W przypadku gdy ogłoszenie o wyniku postępowania zostanie opublikowane (lub pozostałe ogłoszenia 

stanowiące źródło w tym raporcie), w innym roku np. w 2022 niż została zawarta umowa (udzielone 

zamówienie) np. w roku 2021, dane dotyczące tego zamówienia w polach: liczba udzielonych 

zamówień, wartość udzielonych zamówień, liczba złożonych ofert zostanie pokazane w raporcie 

dotyczącym okresu, w którym została zawarta umowa (udzielone zamówienie) tj. w tym przypadku  

w roku 2021.  

Uwaga: Powyższa reguła dotyczy wszystkich raportów, w których mamy filtrowanie po walucie  

tj. raportów strony 1, 2, 3, 4. 

 
 

IV. Liczba zamawiających: 
 

 

Uwzględniane rodzaje ogłoszeń do tej pozycji raportu: 

• Ogłoszenie o wyniku postępowania (BZP) 

• Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Dz. Urz. UE) – Contract award notice (FS-03) 

• Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe (Dz. Urz. UE) – Contract award 
notice – utilities (FS-06) 

• Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa (Dz. Urz. 
UE) – Contract award notice for contracts in the field of defence and security (FS-18) 

 

Na wizualizacji wyświetlana jest liczba wszystkich zamawiających, którzy udzielili zamówienia – czyli 

jeśli zamawiający udzielił więcej niż jednego zamówienia to i tak zostanie wykazany na raporcie w tej 

pozycji tylko raz w danym roku. Raport umożliwia filtrowanie po kodzie waluty. Filtr Rok filtruje  

po dacie zawarcia umowy. 
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V. Liczba złożonych ofert 

 

Uwzględniane rodzaje ogłoszeń do tej pozycji raportu: 
 

• Ogłoszenie o wyniku postępowania (BZP) 

• Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Dz. Urz. UE) – Contract award notice (FS-03) 

• Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe (Dz. Urz. UE) – Contract award 
notice – utilities (FS-06) 

• Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa (Dz. Urz. 
UE) – Contract award notice for contracts in the field of defence and security (FS-18) 

 

Liczba złożonych ofert to suma wszystkich ofert z udzielonych części, w danym roku, co oznacza, że  

w postępowaniu gdzie niema podziału zamówienia na części zlicza się liczbę złożonych ofert  

i sumowane są z liczbą ofert jakie są składane dla każdej z części w postępowaniach w których 

zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych. Możliwość filtrowania po kodzie waluty. Filtr Rok 

filtruje po dacie zawarcia umowy. 

 

VI. Wykres słupkowy: Liczba ogłoszeń o zamówieniu w podziale na miesiące nie będzie 

filtrowany po kodzie waluty. Filtr Rok filtruje po dacie publikacji ogłoszenia. 
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VII. Mapa Polski z podziałem na województwa 

 

 

 

• Skala nasycenia kolorów czym ciemniejszy odcień tym większa wartość 

• Liczba ogłoszeń zamówień brak filtrowania po kodzie waluty  

• Liczba udzielonych zamówień (w tym dla części postepowań) filtrowanie po kodzie waluty 

• Wartość udzielonych zamówień filtrowanie po kodzie waluty 
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Strona 2 raportu – Dane dotyczące trybu udzielania zamówienia albo zawarcia umowy ramowej: 

 

Filtry: 

• Waluta 

• Rok 

• zamówienia poniżej bądź równe progom unijnych 

• zamówienia powyżej progów unijnych 
 

Uwzględniane rodzaje ogłoszeń: 

• Ogłoszenie o wyniku postępowania (BZP) 

• Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Dz. Urz. UE) – Contract award notice (FS-03) 

• Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe (Dz. Urz. UE) – Contract award 
notice – utilities (FS-06) 

• Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa (Dz. Urz. 
UE) – Contract award notice for contracts in the field of defence and security (FS-18) 
 

I. Odsetek liczby udzielonych zamówień w podziale na tryb udzielenia zamówienia albo 

zawarcia umowy ramowej 

Odsetek wyliczany jest na podstawie liczby ogłoszeń o wyniku postępowania. Brak możliwości 

filtrowania po kodzie waluty. Filtr Rok filtruje po dacie publikacji ogłoszenia o wyniku postępowania.   

II. Odsetek wartości udzielonych zamówień w podziale na tryb udzielenia zamówienia 

albo zawarcia umowy ramowej 

Odsetek wyliczany jest na podstawie wartości zawartych części. Filtr Waluta umożliwia filtrowanie po 

kodzie waluty zaznaczonej w danej części. Filtr Rok filtruje po dacie zawarcia umowy. 

 

Mechanizm prezentacji danych na mapie z podziałem administracyjnym analogiczny jak na stronie 

1 raportu. 
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Strona 3 raportu – Dane dotyczące rodzaju zamówienia: 

 

Filtry: 

• Waluta 

• Rok 

• zamówienia poniżej bądź równe progom unijnych 

• zamówienia powyżej progów unijnych 
 

Uwzględniane rodzaje ogłoszeń: 

• Ogłoszenie o wyniku postępowania (BZP) 

• Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Dz. Urz. UE) – Contract award notice (FS-03) 

• Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe (Dz. Urz. UE) – Contract award 
notice – utilities (FS-06) 

• Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa (Dz. Urz. 
UE) – Contract award notice for contracts in the field of defence and security (FS-18) 
 

I. Liczba udzielonych zamówień - top 10 kodów CPV 

Prezentuje dane sumaryczne w ramach zawartych umów dla części zamówienia. Brak możliwości 

filtrowania po kodzie waluty. Filtr Rok filtruje po dacie zawarcia umowy. 

 

II. Wartość udzielonych zamówień - top 10 kodów CPV 

Prezentuje dane sumaryczne wartości dla zawartych umów dla części zamówienia. Filtr Waluta 

umożliwia filtrowanie po kodzie waluty zdefiniowany dla każdej części zamówienia. Filtr Rok filtruje 

po dacie zawarcia umowy. 
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III. Odsetek liczby udzielonych zamówień w podziale na rodzaj zamówienia 

Odsetek wyliczany jest na podstawie liczby ogłoszeń o wyniku postępowania. Brak możliwości 

filtrowania po kodzie waluty. Filtr Rok filtruje po dacie publikacji ogłoszenia o wyniku postępowania.   

 

IV. Odsetek wartości udzielonych zamówień w podziale na rodzaj zamówienia 

Odsetek wyliczany na podstawie wartości zawartych umów dla części. Filtr Waluta umożliwia 

filtrowanie po kodzie waluty zdefiniowanej w danej części. Filtr Rok filtruje po dacie zawarcia umowy. 

Mechanizm prezentacji danych na mapie z podziałem administracyjnym analogiczny jak na stronie 

1 raportu. 

 

Strona 4 raportu – Dane dotyczące rodzaju zamawiającego: 

 

Filtry: 

• Waluta 

• Rok 

• zamówienia poniżej bądź równe progom unijnych 

• zamówienia powyżej progów unijnych 
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Uwzględniane rodzaje ogłoszeń: 

• Ogłoszenie o wyniku postępowania (BZP) 

• Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Dz. Urz. UE) – Contract award notice (FS-03) 

• Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe (Dz. Urz. UE) – Contract award 
notice – utilities (FS-06) 

• Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa (Dz. Urz. 
UE) – Contract award notice for contracts in the field of defence and security (FS-18) 
 

I. Odsetek liczby udzielonych zamówień w podziale na rodzaj zamawiającego 

Odsetek wyliczany jest na podstawie liczby ogłoszeń o wyniku postępowania. Brak możliwości 

filtrowania po kodzie waluty. Filtr Rok filtruje po dacie publikacji ogłoszenia o wyniku postępowania.  

Rodzaj zamawiającego pobierany jest z ogłoszenia, a informacja na raporcie o rodzaju zamawiającego 

dotyczy pierwszego zamawiającego wskazanego w ogłoszeniu. Do raportu nie są pobierane dane 

kolejnych zamawiających z danego ogłoszenia, jeśli jest ich więcej niż jeden. 

 

II. Odsetek wartości udzielonych zamówień w podziale na rodzaj zamawiającego 

Odsetek wyliczany jest na podstawie wartości zawartych umów dla części. Filtr Waluta umożliwia 

filtrowanie po kodzie waluty zdefiniowanej w danej części. Filtr Rok filtruje po dacie zawarcia umowy. 

Rodzaj zamawiającego pobierany jest z ogłoszenia, a informacja na raporcie o rodzaju zamawiającego 

dotyczy pierwszego zamawiającego wskazanego w ogłoszeniu. Do raportu nie są pobierane dane 

kolejnych zamawiających z danego ogłoszenia, jeśli jest ich więcej niż jeden. 

 

III. Liczba udzielonych zamówień - top 10 zamawiających z największą liczbą zamówień 

Prezentowane są dane sumaryczne z ogłoszeń o wyniku postępowania. Brak możliwości filtrowania po 

kodzie waluty. Filtr Rok filtruje po dacie publikacji ogłoszenia o wyniku postępowania. Nazwa  

i miejscowość zamawiającego pobierane jest z ogłoszenia, a informacja na raporcie o rodzaju 

zamawiającego dotyczy pierwszego zamawiającego wskazanego w ogłoszeniu. Do raportu nie są 

pobierane dane kolejnych zamawiających z danego ogłoszenia, jeśli jest ich więcej niż jeden. 

 

IV. Wartość udzielonych zamówień – top 10 zamawiających z największą wartością 

zamówień 

Prezentowane są dane sumaryczne wartości dla zawartych umów dla części zamówienia. Filtr Waluta 

umożliwia filtrowanie po kodzie waluty zaznaczonej w danej części. Filtr Rok filtruje po dacie zawarcia 

umowy. Nazwa i miejscowość zamawiającego pobierane jest z ogłoszenia, a informacja na raporcie  

o rodzaju zamawiającego dotyczy pierwszego zamawiającego wskazanego w ogłoszeniu. Do raportu 

nie są pobierane dane kolejnych zamawiających z danego ogłoszenia, jeśli jest ich więcej niż jeden. 
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Strona 5 raportu- Dane dotyczące kryteriów oceny ofert: 

 

  

Filtry: 

• Rok (filtrowanie po dacie publikacji ogłoszenia o zamówieniu) 

• zamówienia poniżej bądź równe progom unijnych 

• zamówienia powyżej, progów unijnych 

• rodzaj zamówienia 
 

Uwzględniane rodzaje ogłoszeń: 

• Ogłoszenie o zamówieniu (BZP) 

• Ogłoszenie o zamówieniu (Dz. Urz. UE) - Contract notice (FS-02) 

• Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe (Dz. Urz. UE) – Contract notice – utilities 
(FS-05) 

• Ogłoszenie o zamówieniu w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa (Dz. Urz. UE) – Con-
tract notice for contracts in the field of defence and security (FS-17) 

 

Raport umożliwia filtrowanie po rodzaju zamówienia. Każdorazowo dla zdefiniowanego rodzaju 

zamówienia prezentuje on dane w ujęciu procentowym. Dane prezentowane są dla następujących 

kryteriów z ogłoszenia: Kryteria, w których nie występuje wyłącznie cena oraz Cena jako jedyne 

kryterium. Filtr rok filtruje po dacie publikacji ogłoszenia o zamówienia. Filtr Waluta nie jest dostępny. 
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Strona 6 raportu – Dane dotyczące średniej liczby składanych/odrzucanych ofert: 

 

Filtry: 

• Rok (filtrowanie po dacie zawarcia umowy) 

• zamówienia poniżej bądź równe progom unijnych 

• zamówienia powyżej progów unijnych 
 

Uwzględniane rodzaje ogłoszeń:  

• Ogłoszenie o wyniku postępowania (BZP) 

• Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Dz. Urz. UE) – Contract award notice (FS-03) 

• Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe (Dz. Urz. UE) – Contract award 
notice – utilities (FS-06) 

• Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa (Dz. Urz. 
UE) – Contract award notice for contracts in the field of defence and security (FS-18) 
 

Liczba składanych ofert/odrzuconych ofert pobierana jest z każdej zawartej umowy dla części 

zamówienia. Rodzaj zamówienia i tryb zamówienia pobierany jest z ogłoszenia o wyniku 

postępowania. Filtr Rok filtruje po dacie zawarcia umowy. 

 

 



 

Strona 13 z 15 

 

Strona 7 raportu – Dane dotyczące średniego czasu trwania postępowania: 

 

Filtry: 

• Rok (filtrowanie po dacie publikacji wyniku postępowania) 

• zamówienia poniżej, bądź równe progom unijnych 

• zamówienia powyżej progów unijnych 
 

Sposób wyliczania czasu trwania postępowania: 

Czas trwania postępowania (w dniach) = [data zawarcia umowy] - [data zamieszczenia ogłoszenia  

o zamówieniu] 

Uwzględniane rodzaje ogłoszeń: 

• Ogłoszenie o zamówieniu (BZP) 

• Ogłoszenie o zamówieniu (Dz. Urz. UE) - Contract notice (FS-02) 

• Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe (Dz. Urz. UE) – Contract notice – utilities 
(FS-05) 

• Ogłoszenie o zamówieniu w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa (Dz. Urz. UE) – Con-
tract notice for contracts in the field of defence and security (FS-17) 
 
I odpowiadające im: 

• Ogłoszenie o wyniku postępowania (BZP) 

• Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Dz. Urz. UE) – Contract award notice (FS-03) 

• Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe (Dz. Urz. UE) – Contract award 
notice – utilities (FS-06) 

• Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa (Dz. Urz. 
UE) – Contract award notice for contracts in the field of defence and security (FS-18) 
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Strona 8 raportu – Dane dotyczące wykonawców z sektora MŚP: 

 

 

Filtry: 

• Rok (filtrowanie po dacie publikacji wyniku postępowania) 

• zamówienia poniżej bądź równe progom unijnych 

• zamówienia powyżej progów unijnych 
 

 

Uwzględniane rodzaje ogłoszeń: 

• Ogłoszenie o wyniku postępowania (BZP) 

• Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Dz. Urz. UE) – Contract award notice (FS-03) 

• Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe (Dz. Urz. UE) – Contract award 
notice – utilities (FS-06) 

• Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa (Dz. Urz. 
UE) – Contract award notice for contracts in the field of defence and security (FS-18) 
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Strona 9 raportu – Dane dotyczące postępowań, w których dopuszczono składanie ofert 

częściowych: 

 

 

 

Filtry: 

• Rok (filtrowanie po dacie publikacji wyniku postępowania) 

• zamówienia poniżej bądź równe progom unijnych 

• zamówienia powyżej progów unijnych 
 

 

Uwzględniane rodzaje ogłoszeń: 

• Ogłoszenie o wyniku postępowania (BZP) 

• Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Dz. Urz. UE) – Contract award notice (FS-03) 

• Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe (Dz. Urz. UE) – Contract award 
notice – utilities (FS-06) 

• Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa (Dz. Urz. 
UE) – Contract award notice for contracts in the field of defence and security (FS-18) 

 

 

 

 

  

 

 


