
Instrukcje dotyczące korzystania ze standardowego formularza 14 „Sprostowanie” (F14) 

Formularz F14 jest używany w trakcie procedur będących w toku w celu ogłoszenia drobnych zmian w już 
opublikowanych ogłoszeniach. Ogłoszenia o sprostowaniu są publikowane w ciągu 5 dni od wysłania. 

Nowy formularz F14 (zgodny z dyrektywami z 2014 r.) musi być stosowany w celu sprostowania ogłoszeń 
opublikowanych z wykorzystaniem starych (zgodnych z dyrektywami z 2004 r.) lub nowych (zgodnych z 
dyrektywami z 2014 r.) formularzy.  

1. Formularz F14 służy do ogłoszenia drobnych zmian. Zwraca się uwagę, że w przypadku istotnych zmian 
ogłoszenie powinno być opublikowane ponownie. Formularza F14 NIE należy wykorzystywać do:

 zmiany rodzaju zamówienia,

 zmiany rodzaju procedury,

 zmiany dyrektywy odniesienia,

 wprowadzania części zamówienia i zmieniania liczby części zamówienia,

 unieważnienia ogłoszenia o zamówieniu (standardowy formularz F02).

2. Formularz F14 stosuje się w celu powiadamiania o zmianach w ogłoszeniach już opublikowanych

 Zmiany wprowadzone z zastosowaniem formularza F14 muszą odnosić się wyłącznie do ogłoszeń 
opublikowanych wcześniej w TED. Wymagane jest podanie numeru referencyjnego powiązanego 
pierwotnego ogłoszenia opublikowanego w TED.

 Wymagane jest wyraźne wskazanie odpowiedniego numeru sekcji i punktu w pierwotnym ogłoszeniu, 
w którym mają być wprowadzone zmiany.

 Tekst wymagający zmiany w części „Zamiast” musi odpowiadać dokładnie tekstowi opublikowanemu 

w powiązanym pierwotnym ogłoszeniu.

Uwaga. W przypadku większej niż jedna liczby zmian przycisk „+” umożliwia otwarcie dodatkowych 

części „Zamiast”.

3. Formularz F14 służy do powiadomienia o zmianach w ogłoszeniach.

 Formularza F14 nie należy wykorzystywać do wprowadzenia zmian w dokumentacji przetargowej
(specyfikacji technicznej). Niemniej możliwe jest wykorzystanie punktu VII.2) Inne dodatkowe 
informacje WYŁĄCZNIE w celu powiadomienia o wprowadzeniu zmian w dokumentacji przetargowej.

4. Formularz F14 wykorzystuje się w trakcie procedur będących w toku.

 Formularz F14 nie jest już stosowany w celu poinformowania o procedurach niekompletnych lub 
nieskutecznych. Do tego celu służy ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (F3, F6…), w którym w sekcji
V.1 można poinformować o nieudzieleniu zamówienia, w odniesieniu do poszczególnych części.

 Formularz F14 nie jest stosowany do powiadomienia o zmianach w umowie/koncesji w okresie jej 
obowiązywania. Do tego celu należy użyć formularza F20.

5. Ogłoszenia o sprostowaniu są publikowane w ciągu 5 dni od wysłania.

 Jeżeli ogłoszenie o sprostowaniu wprowadza zmiany do zaproszenia do ubiegania się o zamówienie, 
wykonawcy należy zapewnić wystarczającą ilość czasu na uwzględnienie wszelkich zmian przed 
złożeniem oferty i, w razie potrzeby, przedłużyć termin składania. 



 Jeżeli zmiany wymagają przedłużenia terminu składania, należy wziąć pod uwagę wpływ tej zmiany na
inne wcześniej ogłoszone terminy.
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