
su. Ponadto opublikowano 203 og∏oszenia doty-
czàce udzielonych zamówieƒ w dziedzinie obron-
noÊci i bezpieczeƒstwa.

Wi´kszoÊç zamówieƒ udzielonych by∏o w trybie prze-
targu nieograniczonego – 89,65%. Pozosta∏e stosowa-
ne procedury: negocjacje bez og∏oszenia (w tym wol-
na r´ka) – 7,95%, negocjacje z og∏oszeniem – 0,37%,
przetarg ograniczony – 1,64%, dialog konkurencyjny –
0,10%, partnerstwo innowacyjne – 0,04%, wyniki
konkursu – 0,25%.

W 783 przypadkach (3,11% wszystkich zamó-
wieƒ) kontrakty przyznano wykonawcom zagra-
nicznym, natomiast polscy przedsi´biorcy uzy-
skali 99 kontraktów na realizacje zamówieƒ pu-
blicznych na rynkach zagranicznych. Uzyska∏y je
mi´dzy innymi nast´pujàce firmy:

�� Amplexor Polska, KRAKÓW

�� Making Waves Polska sp. z o.o., KRAKÓW

�� Tradex Systems sp. z o.o., WARSZAWA

�� Marek Roszuk „Mprojekt”, SULEJÓW

�� PREVAC sp. z o.o., ROGÓW

�� St. Majewski S.A. Sp. k. PRUSZKÓW

�� Solaris Bus & Coach S.A., BOLECHOWO

�� LEF Poland, GLIWICE

Opr. na podst.
Informacji o polskim i europejskim

rynku zamówieƒ publicznych w roku 2020
www.uzp.gov.pl

O d poczàtku 2020 roku do koƒca listopada
w bazie TED opublikowano ogó∏em 207 680
og∏oszeƒ o przetargach. Z tego 152 926

(73,64%) przetargów og∏osi∏y „stare” kraje cz∏onkow-
skie UE, 54 754 (26,36%) przetargi og∏osi∏y „nowe”
kraje cz∏onkowskie UE.

Polscy zamawiajàcy opublikowali 23 281 (w roku
2019 – 23 319) og∏oszeƒ o przetargu i konkursie
(oko∏o 11,21% przetargów og∏oszonych przez
wszystkie kraje UE), a tak˝e 1 og∏oszenie doty-
czàce koncesji na roboty budowlane.

W stosunku do liczby przetargów og∏oszonych przez
„nowe” kraje cz∏onkowskie, zamówienia z Polski sta-
nowi∏y oko∏o 42,52%.

Wi´kszoÊç post´powaƒ „og∏oszeniowych” wszczyna-
nych by∏o w trybie przetargu nieograniczonego –
98,84%. Pozosta∏e stosowane procedury: przetarg
ograniczony – 0,80%, negocjacje z og∏oszeniem –
0,10%, dialog konkurencyjny – 0,19%, partnerstwo in-
nowacyjne – 0,00%, konkurs – 0,7%.

Najwi´cej zamówieƒ dotyczy∏o dostaw – 50,15%.
Us∏ugi stanowi∏y – 43,26%, a roboty budowlane –
6,59% ogó∏u zamówieƒ. Polscy zamawiajàcy opubliko-
wali tak˝e 17 800 (w roku 2019 – 17 937) og∏oszeƒ do-
tyczàcych dodatkowych informacji, informacji o nie-
kompletnej procedurze lub sprostowaƒ oraz 998
(w roku 2019 – 869) og∏oszeƒ informacyjnych o pla-
nowanych zamówieniach. Opublikowano tak˝e 875
og∏oszeƒ o dobrowolnej przejrzystoÊci ex ante (w roku
2019 – 884).

Od poczàtku 2020 roku polscy zamawiajàcy opu-
blikowali 25 139 (w roku 2019 – 25 179) og∏oszeƒ
o udzieleniu zamówienia oraz wynikach konkur-
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