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Raport z realizacji zamówienia – art. 446 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

1.  Nazwa jednostki realizującej umowę:  

2.  

Nazwa zamówienia publicznego 

(przedmiotu zamówienia/umowy 

ramowej) 

 

3.  Tryb postępowania  

4.  Nr umowy  

5.  Data zawarcia umowy  

6.  
Nazwa jednostki zawierającej umowę 

(według komparycji umowy) 
 

7.  
Imię i nazwisko osoby podpisującej 

umowę w imieniu Zamawiającego 
 

8.  Nazwa i adres Wykonawcy  

9.  

Na realizację zamówienia wydatkowano kwotę  wyższą co najmniej 10% od wartości ceny ofertowej 

  NIE 

  TAK 

 

kwota wynikająca z szacowania wartości zamówienia  

(z wniosku o udzielenie zamówienia) 
zł 

cena całkowita podana w ofercie albo maksymalna wartość 

nominalna zobowiązania wynikającą z umowy, jeżeli w 

ofercie podano cenę jednostkową lub ceny jednostkowe 

zł 

kwota, którą wydatkowano na realizację zamówienia zł 

przyczyna wystąpienia  

10.  

Na wykonawcę zostały nałożone kary umowne w wysokości co najmniej 10% wartości ceny ofertowej 

  NIE 

  TAK 

cena całkowita podana w ofercie albo maksymalna wartość 

nominalna zobowiązania wynikającą z umowy, jeżeli w 

ofercie podano cenę jednostkową lub ceny jednostkowe 

zł 

łączna wartość kar zł 

przyczyna wystąpienia  

11.  

Wystąpiły opóźnienia w realizacji umowy przekraczające co najmniej: 

a) 90 dni, w przypadku zamówień na roboty budowlane  o wartości ≥ 20 000 000 euro, a dla dostaw i usług ≥ 

10 000 000 euro, 

b) 30 dni, w przypadku zamówień na roboty budowlane  o wartości < 20 000 000 euro, a dla dostaw i usług < 

10 000 000 euro 

  NIE 
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  TAK 

pierwotny termin realizacji umowy  

ostateczny termin realizacji umowy  

przyczyna wystąpienia  

12.  

Zamawiający lub wykonawca odstąpił od umowy w całości lub w części  

  NIE 

  TAK  Zamawiający w całości 

  TAK  Zamawiający w części 

  TAK  Wykonawca w całości 

  TAK  Wykonawca w części 

przyczyna wystąpienia   

13.  

Zamawiający lub wykonawca dokonał wypowiedzenia umowy w całości lub w części 

  NIE 

  TAK  Zamawiający w całości 

  TAK  Zamawiający w części 

  TAK  Wykonawca w całości 

  TAK  Wykonawca w części 

przyczyna wystąpienia  

14.  
Ocena sposobu wykonana 

zamówienia, w tym jakości jego 

wykonania 

 

 

 

 

 

15.  

Wnioski co do ewentualnej zmiany 

sposobu realizacji przyszłych 

zamówień  

(zwiększenie celowości, 

gospodarności i efektywności 

wydatkowania środków publicznych) 

 

16.  

Wnioski co do ewentualnej zmiany 

sposobu określenia przedmiotu 

zamówienia 

(zwiększenie celowości, 

gospodarności i efektywności 

wydatkowania środków publicznych) 

 

 

 

17.  
Istotne uwagi dotyczące realizacji 

zamówienia nieuwzględnione 

powyżej 

 

 

 

 

 

18.  
Data sporządzenia raportu 

(dd/mm/rrrr) 
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w terminie miesiąca od 

dnia sporządzenia 

protokołu  

   

w terminie miesiąca od 

dnia uznania umowy za 

wykonaną 

   

w terminie miesiąca od 

dnia rozwiązania umowy 

w wyniku złożenia 

oświadczenia o jej 

wypowiedzenia 

   

w terminie miesiąca od 

dnia rozwiązania umowy 

w wyniku złożenia 

oświadczenia o 

odstąpieniu od niej 

19.  
Imię i nazwisko osoby sporządzającej 

raport 
 

20.  Podpis osoby sporządzającej raport  

 


