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2)
3)
4)
5)

Podstawowe informacje:
rodzaj ogłoszenia;
informacja, czy ogłoszenie dotyczy zmiany umowy czy zmiany umowy ramowej;
identyfikator postępowania (nadawany automatycznie przez system);
numer ogłoszenia w BZP (nadawany automatycznie przez system);
wersja ogłoszenia (nadawana automatycznie przez system w przypadku zmiany
ogłoszenia);
6) data zamieszczenia ogłoszenia (nadawana automatycznie).
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/umowa ramowa:
1) informacja, czy zamówienie publiczne/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o
zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy, zamieszczonym w BZP;
2) jeżeli zamówienie publiczne/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o
zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy, numer tego ogłoszenia w
BZP;
3) informacja, czy zamówienie publiczne/umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej;
4) nazwa projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – jeżeli
zamówienie
publiczne/umowa
ramowa
dotyczy
projektu
lub
programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej;
5) informacja o trybie w jakim udzielono zamówienia publicznego/zawarto umowę ramową;
6) informacja o rodzaju zamówienia;
7) nazwa zamówienia publicznego/umowy ramowej nadana przez zamawiającego;
8) przedmiot zamówienia – krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw,
usług lub robót budowlanych), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego określenie
zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane;
9) główny kod CPV (Wspólny Słownik Zamówień);
10) dodatkowe kody CPV (informacja podawana tyle razy, ile jest to konieczne).
4. Podstawowe informacje o zawartej umowie/umowie ramowej:
1) data zawarcia umowy/umowy ramowej;
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okres realizacji zamówienia lub okres, na jaki została zawarta umowa ramowa;
nazwa i adres wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową;
wartość zawartej umowy/umowy ramowej;
numer ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP.

5. Zmiana umowy/umowy ramowej:
1) data zmiany umowy/umowy ramowej;
2) informacja o podstawie prawnej uprawniającej do zmiany umowy/umowy ramowej;
3) przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej;
4) krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw,
usług lub robót budowlanych);
5) wartość zmiany umowy, w tym informacja o wzroście ceny w związku ze zmianą
umowy/umowy ramowej (jeżeli dotyczy);
6) informacja o wcześniejszych zmianach umowy/umowy ramowej obligujących do
zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy, w tym numer ogłoszenia o zmianie umowy
(jeżeli dotyczy).
6. Informacje dodatkowe (jeżeli zamawiający podaje informacje dodatkowe).

