
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 20 grudnia 2019 r.

Poz. 2469

rozporządzenie
MiniSTrA rozWoJU1)

z dnia 16 grudnia 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie zamówień publicznych

Na podstawie art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) 
zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biule-
tynie Zamówień Publicznych (Dz. U. poz. 1127) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sekcji IV: Procedura część IV.6) Informacje administracyjne otrzymuje brzmienie: 
„iV.6)  Informacje admInIstracyjne

„IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): ________________________ 
 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): _____________________________ 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 

Data:        /   /       (dd/mm/rrrr)                                                                  Godzina: __________ 

 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, 
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

tak  nie  
Wskazać powody: ________________________________________________________________________________   
 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

IV.6.3) Termin związania ofertą 

Do:      /    /       (dd/mm/rrrr) 
lub  
okres w dniach:    (od ostatecznego terminu składania ofert) 

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania 
środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia 
 
                                                                                  tak      nie  
 

IV.6.5) Informacje dodatkowe: 
 
 
 

”; 
2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sekcji IV: Procedura w części IV.1) Tryb 

udzielenia zamówienia pkt IV.1.6 otrzymuje brzmienie: 

„ 

IV.1.6)  

 Przewidziane jest unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania 

środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia  

  Przewidziane jest stosowanie dodatkowych przesłanek unieważnienia postępowania, innych niż przesłanki, 

o których mowa w art. 93 ust. 1 i 1a ustawy Pzp 

Określenie przesłanek unieważnienia postępowania: _________________________________ 
 
 

 

”. 

§ 2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

”;

1)  Minister Rozwoju kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju (Dz. U. poz. 2261).
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2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sekcji IV: Procedura w części IV.1) Tryb udzielenia zamówienia pkt IV.1.6 
otrzymuje brzmienie:
 

 

„IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): ________________________ 
 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): _____________________________ 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 

Data:        /   /       (dd/mm/rrrr)                                                                  Godzina: __________ 

 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, 
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

tak  nie  
Wskazać powody: ________________________________________________________________________________   
 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

IV.6.3) Termin związania ofertą 

Do:      /    /       (dd/mm/rrrr) 
lub  
okres w dniach:    (od ostatecznego terminu składania ofert) 

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania 
środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia 
 
                                                                                  tak      nie  
 

IV.6.5) Informacje dodatkowe: 
 
 
 

”; 
2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sekcji IV: Procedura w części IV.1) Tryb 

udzielenia zamówienia pkt IV.1.6 otrzymuje brzmienie: 

„ 

IV.1.6)  

 Przewidziane jest unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania 

środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia  

  Przewidziane jest stosowanie dodatkowych przesłanek unieważnienia postępowania, innych niż przesłanki, 

o których mowa w art. 93 ust. 1 i 1a ustawy Pzp 

Określenie przesłanek unieważnienia postępowania: _________________________________ 
 
 

 

”. 

§ 2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  
§ 2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Rozwoju: J. Emilewicz
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