
Nr sprawozdania nadany przez system:
2021/SPRR 00008032/01

ROCZNE SPRAWOZDANIE O UDZIELONYCH ZAMÓWIENIACH

Data: 23.02.2022 W ROKU 2 0 2 1

I. Zamawiający:

I. 1) Dane dotyczące zamawiającego:

Nazwa zamawiającego: GMINA WIERZBICA

Oddział zamawiającego:

Adres siedziby zamawiającego: ul. Kościuszki 73

Miejscowość: Wierzbica Kod pocztowy: 26 - 680 Województwo: mazowieckie 
Kraj: Polska

Krajowy numer identyfikacyjny : 9482382481

Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.wierzbica.pl/

Adres poczty elektronicznej: wierzbica@wierzbica.pl

Numer telefonu: +48510442294

Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Rodzaj wykonywanej działalności sektorowej:

I. 2) Oznaczenie czynności zamawiającego

✕ Nowe sprawozdanie

Korekta sprawozdania

Numer sprawy nadany przez zamawiającego:

Nr sprawozdania nadany przez system: 2021/SPRR 00008032/01

Data przekazania: 23.02.2022
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II. Zamówienia klasyczne o wartości mniejszej niż progi unijne, o których mowa w dziale III ustawy, z
wyłączeniem zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi:

Tryb udzielenia
zamówienia albo
zawarcia umowy
ramowej

ROBOTY BUDOWLANE DOSTAWY USŁUGI

Liczba postępowań
zakończonych
udzieleniem zamówienia
albo zawarciem umowy
ramowej

Wartość zawartych
umów bez podatku od
towarów i usług (w
złotych)

Liczba postępowań
zakończonych
udzieleniem zamówienia
albo zawarciem umowy
ramowej

Wartość zawartych
umów bez podatku od
towarów i usług (w
złotych)

Liczba postępowań
zakończonych
udzieleniem zamówienia
albo zawarciem umowy
ramowej

Wartość zawartych umów
bez podatku od towarów i
usług (w złotych)

Tryb podstawowy, o
którym mowa w art. 275
pkt 1 ustawy

3 1 757 747,04 zł 0 0,00 zł 2 914 202,47 zł

Tryb podstawowy, o
którym mowa w art. 275
pkt 2 ustawy

Tryb podstawowy, o
którym mowa w art. 275
pkt 3 ustawy

Partnerstwo innowacyjne

Negocjacje bez ogłoszenia

Zamówienie z wolnej ręki

Tryb podstawowy, o
którym mowa w art. 275
pkt 1 ustawy

Tryb podstawowy, o
którym mowa w art. 275
pkt 2 ustawy

Tryb podstawowy, o
którym mowa w art. 275
pkt 3 ustawy

Partnerstwo innowacyjne

Razem 3 1 757 747,04 zł 0 0,00 zł 2 914 202,47 zł
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III. Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne:

✕ Zamówienia klasyczne

Zamówienia sektorowe

Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

Lp.

Numer ogłoszenia
Dz. Urz. UE (Dz.
Urz. UE) [nr]-[rok]

Rodzaj
zamówienia

Przedmiot
zamówienia

Tryb
udzielenia
zamówienia
albo
zawarcia
umowy
ramowej

Kraj
pochodzenia
wybranego
wykonawcy
lub
wykonawców
(podać kod
dwuliterowy)

Wartość
zawartych
umów bez
podatku od
towarów i
usług (w
złotych)

Liczba
części, w
których
udzielono
zamówienia

Liczba
złożonych
ofert

Liczba
odrzuconych
ofert

Liczba ofert
złożonych przez
wykonawców z
sektora mikro-,
małych i średnich
przedsiębiorców

Zamówienie
udzielone
wykonawcy z
sektora mikro-,
małych i średnich
przedsiębiorców
TAK/NIE

1 Dz.U/S S209
546546-2021-PL

Dostawy 09135100-5 Zamówienie
udzielane jest
w trybie
przetargu
nieograniczon
ego na
podstawie:
art. 132
ustawy

PL 1 405 827,00
zł

1 5 0 5 Tak

2 Dz.U./S S232
571304-2020-PL

Usługi 90000000-7 Zamówienie
udzielane jest
w trybie
przetargu
nieograniczon
ego na
podstawie:
art. 132
ustawy

PL 1 280 944,44
zł

1 4 0 4 Tak

Zamówienia klasyczne

✕ Zamówienia sektorowe

Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa
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Lp.

Numer ogłoszenia
Dz. Urz. UE (Dz.
Urz. UE) [nr]-[rok]

Rodzaj
zamówienia

Przedmiot
zamówienia

Tryb
udzielenia
zamówienia
albo
zawarcia
umowy
ramowej

Kraj
pochodzenia
wybranego
wykonawcy
lub
wykonawców
(podać kod
dwuliterowy)

Wartość
zawartych
umów bez
podatku od
towarów i
usług (w
złotych)

Liczba
części, w
których
udzielono
zamówienia

Liczba
złożonych
ofert

Liczba
odrzuconych
ofert

Liczba ofert
złożonych przez
wykonawców z
sektora mikro-,
małych i średnich
przedsiębiorców

Zamówienie
udzielone
wykonawcy z
sektora mikro-,
małych i średnich
przedsiębiorców
TAK/NIE

Zamówienia klasyczne

Zamówienia sektorowe

✕ Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

Lp.

Numer ogłoszenia
Dz. Urz. UE (Dz.
Urz. UE) [nr]-[rok]

Rodzaj
zamówienia

Przedmiot
zamówienia

Tryb
udzielenia
zamówienia
albo
zawarcia
umowy
ramowej

Kraj
pochodzenia
wybranego
wykonawcy
lub
wykonawców
(podać kod
dwuliterowy)

Wartość
zawartych
umów bez
podatku od
towarów i
usług (w
złotych)

Liczba
części, w
których
udzielono
zamówienia

Liczba
złożonych
ofert

Liczba
odrzuconych
ofert

Liczba ofert
złożonych przez
wykonawców z
sektora mikro-,
małych i średnich
przedsiębiorców

Zamówienie
udzielone
wykonawcy z
sektora mikro-,
małych i średnich
przedsiębiorców
TAK/NIE
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IV. Postępowania o udzielenie zamówienia, do których stosuje się przepisy ustawy, w których wystąpił
konflikt interesów, o którym mowa w art. 56 ust. 2 ustawy, w tym skutkujący wykluczeniem wykonawcy na
podstawie art. 109 ust. 1 pkt 6 ustawy, lub w których wykonawcy zawarli porozumienie mające na celu
zakłócenie konkurencji, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy:

✕ Zamówienia klasyczne

Zamówienia sektorowe

Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

Lp.

Numer ogłoszenia
BZP/Dz. Urz. UE (Dz.
Urz. UE) [nr]-[rok]

Rodzaj zamówienia Przedmiot zamówienia Tryb udzielenia
zamówienia albo
zawarcia umowy
ramowej

Liczba przypadków
wystąpienia konfliktu
interesów, o którym
mowa w art. 56 ust. 2
ustawy w tym
skutkujących
wykluczeniem na
podstawie art. 109 ust.
1 pkt 6 ustawy

Porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt
5 ustawy

Liczba
wykrytych
porozumień

Liczba wykonawców, których
oferta została odrzucona, jako
podlegających wykluczeniu z
udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia na
podstawie art. 108 ust. 1 pkt 5
ustawy

Zamówienia klasyczne

✕ Zamówienia sektorowe

Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

Lp.

Numer ogłoszenia
BZP/Dz. Urz. UE (Dz.
Urz. UE) [nr]-[rok]

Rodzaj zamówienia Przedmiot zamówienia Tryb udzielenia
zamówienia albo
zawarcia umowy
ramowej

Liczba przypadków
wystąpienia konfliktu
interesów, o którym
mowa w art. 56 ust. 2
ustawy w tym
skutkujących
wykluczeniem na
podstawie art. 109 ust.
1 pkt 6 ustawy

Porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt
5 ustawy
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Liczba
wykrytych
porozumień

Liczba wykonawców, których
oferta została odrzucona, jako
podlegających wykluczeniu z
udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia na
podstawie art. 108 ust. 1 pkt 5
ustawy

Zamówienia klasyczne

Zamówienia sektorowe

✕ Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

Lp.

Numer ogłoszenia
BZP/Dz. Urz. UE (Dz.
Urz. UE) [nr]-[rok]

Rodzaj zamówienia Przedmiot zamówienia Tryb udzielenia
zamówienia albo
zawarcia umowy
ramowej

Liczba przypadków
wystąpienia konfliktu
interesów, o którym
mowa w art. 56 ust. 2
ustawy w tym
skutkujących
wykluczeniem na
podstawie art. 109 ust.
1 pkt 6 ustawy

Porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt
5 ustawy

Liczba
wykrytych
porozumień

Liczba wykonawców, których
oferta została odrzucona, jako
podlegających wykluczeniu z
udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia na
podstawie art. 108 ust. 1 pkt 5
ustawy
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V. Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi, o których mowa w art. 359 i art. 392 ust. 1
ustawy:

✕ Zamówienia klasyczne

Zamówienia sektorowe

Lp.

Numer ogłoszenia
BZP/Dz. Urz. UE (Dz.
Urz. UE) [nr]-[rok]

Opis usługi Przedmiot
zamówienia

Tryb udzielenia
zamówienia albo
zawarcia umowy
ramowej

Zamówienie
udzielone jako
zamówienie
zastrzeżone na
usługi zdrowotne,
społeczne oraz
kulturalne, o
którym mowa w
art. 361 ust. 1 lub
art. 392 ust. 3
ustawy TAK/NIE

Wartość zawartej
umowy bez
podatku od
towarów i usług
(w złotych)

Liczba części, w
których udzielono
zamówienia

Liczba
złożonych
ofert

Liczba ofert
złożonych przez
wykonawców z
sektora mikro,
małych i średnich
przedsiębiorców

Zamówienia klasyczne

✕ Zamówienia sektorowe

Lp.

Numer ogłoszenia
BZP/Dz. Urz. UE (Dz.
Urz. UE) [nr]-[rok]

Opis usługi Przedmiot
zamówienia

Tryb udzielenia
zamówienia albo
zawarcia umowy
ramowej

Zamówienie
udzielone jako
zamówienie
zastrzeżone na
usługi zdrowotne,
społeczne oraz
kulturalne, o
którym mowa w
art. 361 ust. 1 lub
art. 392 ust. 3
ustawy TAK/NIE

Wartość zawartej
umowy bez
podatku od
towarów i usług
(w złotych)

Liczba części, w
których udzielono
zamówienia

Liczba
złożonych
ofert

Liczba ofert
złożonych przez
wykonawców z
sektora mikro,
małych i średnich
przedsiębiorców
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VI. Zamówienia, do których stosuje się przepisy ustawy, uwzględniające aspekty społeczne:

✕ Zamówienia klasyczne

Zamówienia sektorowe

Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

Lp.

Numer
ogłoszenia
BZP/Dz. Urz. UE
(Dz. Urz. UE)
[nr]-[rok]

Rodzaj
zamówie
nia

Przedmio
t
zamówie
nia

Tryb
udzieleni
a
zamówie
nia albo
zawarcia
umowy
ramowej
(jeżeli
dotyczy)

Wartość
zawartej
umowy
bez
podatku
od
towarów i
usług (w
złotych)

Liczba
części, w
których
udzielono
zamówie
nia

Liczba
złożonyc
h ofert

Zamówie
nie
udzielone
jako
zamówie
nie
zastrzeżo
ne, o
którym
mowa w
art. 94
ust. 1
ustawy
TAK/NIE

Określenie w
opisie
przedmiotu
zamówienia
wymagań w
zakresie
dostępności dla
osób
niepełnosprawn
ych oraz
projektowania z
przeznaczeniem
dla wszystkich
użytkowników,
o których mowa
w art. 100 ust. 1
ustawy TAK/NIE

Określeni
e
aspektów
społeczny
ch w
kryteriach
oceny
ofert, o
których
mowa w
art. 242
ust. 2
ustawy
TAK/NIE

Określeni
e
wymagań
zw. z
realizacją
zamówien
ia w
zakresie
zatrudnie
nia na
podstawi
e
stosunku
pracy, o
których
mowa w
art. 95
ust. 1
ustawy
TAK/NIE

Określenie
wymagań zw. z
realizacją
zamówienia
obejmujących
aspekty
społeczne
związane z
zatrudnieniem,
o których mowa
w art. 96 ust. 1
ustawy TAK/NIE

Określenie
etykiety
związanej z
aspektami
społecznymi
albo innego
przedmiotoweg
o środka
dowodowego, o
których mowa
w art. 104
ustawy TAK/NIE

Rodzaj
podmiotu,
któremu
udzielono
zamówien
ia

Zamówienia klasyczne

✕ Zamówienia sektorowe

Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa
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Lp.

Numer
ogłoszenia
BZP/Dz. Urz. UE
(Dz. Urz. UE)
[nr]-[rok]

Rodzaj
zamówie
nia

Przedmio
t
zamówie
nia

Tryb
udzieleni
a
zamówie
nia albo
zawarcia
umowy
ramowej
(jeżeli
dotyczy)

Wartość
zawartej
umowy
bez
podatku
od
towarów i
usług (w
złotych)

Liczba
części, w
których
udzielono
zamówie
nia

Liczba
złożonyc
h ofert

Zamówie
nie
udzielone
jako
zamówie
nie
zastrzeżo
ne, o
którym
mowa w
art. 94
ust. 1
ustawy
TAK/NIE

Określenie w
opisie
przedmiotu
zamówienia
wymagań w
zakresie
dostępności dla
osób
niepełnosprawn
ych oraz
projektowania z
przeznaczeniem
dla wszystkich
użytkowników,
o których mowa
w art. 100 ust. 1
ustawy TAK/NIE

Określeni
e
aspektów
społeczny
ch w
kryteriach
oceny
ofert, o
których
mowa w
art. 242
ust. 2
ustawy
TAK/NIE

Określeni
e
wymagań
zw. z
realizacją
zamówien
ia w
zakresie
zatrudnie
nia na
podstawi
e
stosunku
pracy, o
których
mowa w
art. 95
ust. 1
ustawy
TAK/NIE

Określenie
wymagań zw. z
realizacją
zamówienia
obejmujących
aspekty
społeczne
związane z
zatrudnieniem,
o których mowa
w art. 96 ust. 1
ustawy TAK/NIE

Określenie
etykiety
związanej z
aspektami
społecznymi
albo innego
przedmiotoweg
o środka
dowodowego, o
których mowa
w art. 104
ustawy TAK/NIE

Rodzaj
podmiotu,
któremu
udzielono
zamówien
ia

Zamówienia klasyczne

Zamówienia sektorowe

✕ Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa
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Lp.

Numer
ogłoszenia
BZP/Dz. Urz. UE
(Dz. Urz. UE)
[nr]-[rok]

Rodzaj
zamówie
nia

Przedmio
t
zamówie
nia

Tryb
udzieleni
a
zamówie
nia albo
zawarcia
umowy
ramowej
(jeżeli
dotyczy)

Wartość
zawartej
umowy
bez
podatku
od
towarów i
usług (w
złotych)

Liczba
części, w
których
udzielono
zamówie
nia

Liczba
złożonyc
h ofert

Zamówie
nie
udzielone
jako
zamówie
nie
zastrzeżo
ne, o
którym
mowa w
art. 94
ust. 1
ustawy
TAK/NIE

Określenie w
opisie
przedmiotu
zamówienia
wymagań w
zakresie
dostępności dla
osób
niepełnosprawn
ych oraz
projektowania z
przeznaczeniem
dla wszystkich
użytkowników,
o których mowa
w art. 100 ust. 1
ustawy TAK/NIE

Określeni
e
aspektów
społeczny
ch w
kryteriach
oceny
ofert, o
których
mowa w
art. 242
ust. 2
ustawy
TAK/NIE

Określeni
e
wymagań
zw. z
realizacją
zamówien
ia w
zakresie
zatrudnie
nia na
podstawi
e
stosunku
pracy, o
których
mowa w
art. 95
ust. 1
ustawy
TAK/NIE

Określenie
wymagań zw. z
realizacją
zamówienia
obejmujących
aspekty
społeczne
związane z
zatrudnieniem,
o których mowa
w art. 96 ust. 1
ustawy TAK/NIE

Określenie
etykiety
związanej z
aspektami
społecznymi
albo innego
przedmiotoweg
o środka
dowodowego, o
których mowa
w art. 104
ustawy TAK/NIE

Rodzaj
podmiotu,
któremu
udzielono
zamówien
ia
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VII. Zamówienia, do których stosuje się przepisy ustawy, uwzględniające aspekty środowiskowe lub
innowacyjne:

✕ Zamówienia klasyczne

Zamówienia sektorowe

Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

Lp.

Numer
ogłoszenia
BZP/Dz. Urz.
UE (Dz. Urz.
UE) [nr]-[rok]

Rodzaj
zamówie
nia

Przedmi
ot
zamówie
nia

Tryb
udzieleni
a
zamówie
nia albo
zawarcia
umowy
ramowej
(jeżeli
dotyczy)

Wartość
zawartej
umowy
bez
podatku
od
towarów
i usług
(w
złotych)

Określenie w
opisie
przedmiotu
zamówienia
wymagań
środowiskowy
ch zgodnie z
art. 101
ustawy
TAK/NIE

Określenie
wymogu
spełniania
wymagań
odpowiednich
systemów lub
norm
zarządzania
środowiskowe
go zgodnie z
art. 116 ust. 1
ustawy
TAK/NIE

Określenie w
kryteriach
oceny ofert
aspektów
środowiskowy
ch, w tym
efektywności
energetycznej
przedmiotu
zamówienia, o
których mowa
w art. 242 ust.
2. ustawy
TAK/NIE

Zastosowanie
kryterium
kosztu z
wykorzystanie
m rachunku
kosztów cyklu
życia, o
którym mowa
w art. 245 ust.
1 ustawy
TAK/NIE

Określenie
wymagań zw.
z realizacją
zamówienia
obejmujących
aspekty
środowiskowe
, o których
mowa w art.
96 ust. 1
ustawy
TAK/NIE

Określenie
etykiety
związanej z
aspektami
środowiskowy
mi albo
innego
przedmiotowe
go środka
dowodowego,
o których
mowa w art.
104 ustawy
TAK/NIE

Określenie w
kryteriach
oceny ofert
aspektów
innowacyjnyc
h, o których
mowa w art.
242 ust. 1
ustawy
TAK/NIE

Określenie
wymagań zw.
z realizacją
zamówienia
obejmujących
aspekty zw. z
innowacyjnoś
cią, o których
mowa w art.
96 ust. 1
ustawy
TAK/NIE

Zamówienia klasyczne

✕ Zamówienia sektorowe

Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa
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Lp.

Numer
ogłoszenia
BZP/Dz. Urz.
UE (Dz. Urz.
UE) [nr]-[rok]

Rodzaj
zamówie
nia

Przedmi
ot
zamówie
nia

Tryb
udzieleni
a
zamówie
nia albo
zawarcia
umowy
ramowej
(jeżeli
dotyczy)

Wartość
zawartej
umowy
bez
podatku
od
towarów
i usług
(w
złotych)

Określenie w
opisie
przedmiotu
zamówienia
wymagań
środowiskowy
ch zgodnie z
art. 101
ustawy
TAK/NIE

Określenie
wymogu
spełniania
wymagań
odpowiednich
systemów lub
norm
zarządzania
środowiskowe
go zgodnie z
art. 116 ust. 1
ustawy
TAK/NIE

Określenie w
kryteriach
oceny ofert
aspektów
środowiskowy
ch, w tym
efektywności
energetycznej
przedmiotu
zamówienia, o
których mowa
w art. 242 ust.
2. ustawy
TAK/NIE

Zastosowanie
kryterium
kosztu z
wykorzystanie
m rachunku
kosztów cyklu
życia, o
którym mowa
w art. 245 ust.
1 ustawy
TAK/NIE

Określenie
wymagań zw.
z realizacją
zamówienia
obejmujących
aspekty
środowiskowe
, o których
mowa w art.
96 ust. 1
ustawy
TAK/NIE

Określenie
etykiety
związanej z
aspektami
środowiskowy
mi albo
innego
przedmiotowe
go środka
dowodowego,
o których
mowa w art.
104 ustawy
TAK/NIE

Określenie w
kryteriach
oceny ofert
aspektów
innowacyjnyc
h, o których
mowa w art.
242 ust. 1
ustawy
TAK/NIE

Określenie
wymagań zw.
z realizacją
zamówienia
obejmujących
aspekty zw. z
innowacyjnoś
cią, o których
mowa w art.
96 ust. 1
ustawy
TAK/NIE

Zamówienia klasyczne

Zamówienia sektorowe

✕ Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

Lp.

Numer
ogłoszenia
BZP/Dz. Urz.
UE (Dz. Urz.
UE) [nr]-[rok]

Rodzaj
zamówie
nia

Przedmi
ot
zamówie
nia

Tryb
udzieleni
a
zamówie
nia albo
zawarcia
umowy
ramowej
(jeżeli
dotyczy)

Wartość
zawartej
umowy
bez
podatku
od
towarów
i usług
(w
złotych)

Określenie w
opisie
przedmiotu
zamówienia
wymagań
środowiskowy
ch zgodnie z
art. 101
ustawy
TAK/NIE

Określenie
wymogu
spełniania
wymagań
odpowiednich
systemów lub
norm
zarządzania
środowiskowe
go zgodnie z
art. 116 ust. 1
ustawy
TAK/NIE

Określenie w
kryteriach
oceny ofert
aspektów
środowiskowy
ch, w tym
efektywności
energetycznej
przedmiotu
zamówienia, o
których mowa
w art. 242 ust.
2. ustawy
TAK/NIE

Zastosowanie
kryterium
kosztu z
wykorzystanie
m rachunku
kosztów cyklu
życia, o
którym mowa
w art. 245 ust.
1 ustawy
TAK/NIE

Określenie
wymagań zw.
z realizacją
zamówienia
obejmujących
aspekty
środowiskowe
, o których
mowa w art.
96 ust. 1
ustawy
TAK/NIE

Określenie
etykiety
związanej z
aspektami
środowiskowy
mi albo
innego
przedmiotowe
go środka
dowodowego,
o których
mowa w art.
104 ustawy
TAK/NIE

Określenie w
kryteriach
oceny ofert
aspektów
innowacyjnyc
h, o których
mowa w art.
242 ust. 1
ustawy
TAK/NIE

Określenie
wymagań zw.
z realizacją
zamówienia
obejmujących
aspekty zw. z
innowacyjnoś
cią, o których
mowa w art.
96 ust. 1
ustawy
TAK/NIE
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VIII. Zamówienia udzielone z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy:

Lp. Wyłączenie stosowania przepisów ustawy

Liczba
udzielon
ych
zamówi
eń

Łączna
wartość
udzielonych
zamówień bez
podatku od
towarów i
usług (w
złotych)

Razem poz. 0: 0 0,00 zł
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IX. Zamówienia klasyczne o wartości mniejszej niż 130 000 złotych oraz zamówienia sektorowe i zamówienia
w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa o wartości mniejszej niż progi unijne:

Lp. Niestosowanie przepisów ustawy z uwagi na wartość zamówienia

Łączna wartość
udzielonych zamówień
bez podatku od towarów
i usług (w złotych)

1 zamówienia klasyczne, których wartość jest mniejsza niż 130 000 złotych 2 688 800,95 zł

2 zamówienia sektorowe, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, udzielone na roboty budowlane

3 zamówienia sektorowe, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, udzielone na dostawy

4 zamówienia sektorowe, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, udzielone na usługi

5 zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, udzielone na roboty budowlane

6 zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, których wartość zamówienia jest mniejsza od progów unijnych, udzielone na dostawy

7 zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, których wartość zamówienia jest mniejsza od progów unijnych, udzielone na usługi

Razem poz. 1-7: 2 688 800,95 zł
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