
Załącznik nr 7 

OGŁOSZENIE O WYKONANIU UMOWY – ZAKRES INFORMACJI 

 

1. Podstawowe informacje: 

1) nazwa ogłoszenia; 

2) identyfikator postępowania (nadawany automatycznie przez system); 

3) numer ogłoszenia w BZP (nadawany automatycznie przez system); 

4) wersja ogłoszenia (w przypadku zmiany ogłoszenia); 

5) data zamieszczenia ogłoszenia (nadawana automatycznie przez system). 

 

2. Zamawiający: 

1) nazwa (firma) zamawiającego, w tym, jeżeli dotyczy, oddział zamawiającego; 

2) krajowy numer identyfikacyjny; w przypadku polskich zamawiających – numer REGON 

lub NIP; 

3) adres zamawiającego, w tym ulica, miejscowość, kod pocztowy, województwo, kraj; 

4) lokalizacja adresu zamawiającego określona zgodnie ze słownikiem klasyfikacji NUTS 3; 

5) numer telefonu lub faksu zamawiającego; 

6) adres poczty elektronicznej zamawiającego; 

7) adres strony internetowej zamawiającego; 

8) rodzaj zamawiającego określony zgodnie z ustawą. 

 

3. Podstawowe informacje o postępowaniu w wyniku którego została zawarta umowa:  

1) wskazanie charakteru zamówienia;  

2) wskazanie, czy zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo 

ogłoszeniem o zamiarze zwarcia umowy, zamieszczonym w BZP lub w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej;  

3) jeżeli zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o 

zamiarze zwarcia umowy, zamieszczonym w BZP lub w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej, numer tego ogłoszenia; 

4) wskazanie, czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej; 

5) jeżeli zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej, nazwa projektu lub programu; 

6) wskazanie trybu udzielenia zamówienia oraz podstawy prawnej zgodnie z ustawą; 

7) wskazanie rodzaju zamówienia; 

8) nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego; 

9) krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowalnych), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego określenie zapotrzebowania na 

innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane; 

10) główny kod CPV (Wspólny Słownik Zamówień); 

11) dodatkowe kody CPV (wskazane tyle razy, ile jest to potrzebne). 

 

4. Podstawowe informacje o zawartej umowie: 

1) data udzielenia zamówienia (zawarcia umowy); 

2) okres, na jaki została zawarta umowa; 



3) nazwa i adres wykonawcy, z którym zawarto umowę; 

4) jeżeli wykonawca prowadzi działalność gospodarczą, krajowy numer identyfikacyjny; w 

przypadku polskich wykonawców – numer REGON lub NIP (jeżeli dotyczy); 

5) wartość umowy; 

6) numer głoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP lub w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej. 

 

5. Przebieg realizacji umowy: 

1) wskazanie, czy umowa została wykonana; 

2) termin wykonania umowy, w tym informacja czy umowę wykonano w pierwotnie 

określonym terminie; 

3) informacja o zmianach umowy, w tym wskazanie podstawy prawnej uprawniającej do 

zmiany umowy, przyczyny dokonania zmian, krótki opis zamówienia po zmianie, wartość 

zmiany wraz z informacją o ewentualnym wzroście wynagrodzenia w związku ze zmianą 

umowy (jeżeli dotyczy, należy wskazać tyle razy, ile to konieczne); 

4) łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy; 

5) informacja, czy umowa została wykonana należycie; 

6) wskazanie, czy podczas realizacji zamówienia, zamawiający uwzględnił przewidziane w 

zawartej umowie wymagania związane z realizacją zamówienia: 

a) w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których 

mowa w art. 95 ustawy, 

b) obejmujące aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, zgodnie z art. 96 

ustawy, 

c) w zakresie żądania określonej etykiety lub wskazania mającego zastosowanie 

wymagania określonej etykiety, zgodnie z art. 104 ustawy. 

 

6. Informacje dodatkowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 


