JAK WYPEŁNIĆ PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA
pkt. 20 i 21 protokołu z postępowania: zatwierdzenie wyniku postępowania i zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej/unieważnieniu postępowania
Punkt protokołu
pkt. 20 protokołu
Zatwierdzenie wyniku postępowania
1.
zakończyły się w dniu ……...…………… r.
1) …………………………………………………… …………………………………….
2) …………………………………………………… …………………………………….
3) …………………………………………………… …………………………………….
(imię i nazwisko)
(podpis)
2.
oraz wynik postępowania w dniu …………………. zatwierdził:
kierownik zamawiającego
pracownik zamawiającego upoważniony przez kierownika zamawiającego

pkt. 21 protokołu
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty/unieważnieniu postępowania
Zawiadomienie o:
ieniu postępowania
zostało przekazane w dniu …...…… r. w sposób:
………………………………………………………
(wskazać formę przesłania zawiadomienia)

www.blogopzp.pl

Wskazówki
Punkt protokołu zobowiązuje do wskazania dwóch dat:
→ zakończenia prac komisji przetargowej/osób wykonujących czynności;
→ zatwierdzenia prac komisji przetargowej oraz wyniku postępowania.
Rozróżnienie wynika z zadań przypisanych komisji przetargowej, która stanowi wyłącznie
zespół pomocniczy wobec kierownika zamawiającego zgodnie z art. 20 ust. 1 pzp.
Głównym zadaniem komisji przetargowej jest badanie i ocena ofert, przy czym zadania te
mogą zostać rozszerzone na podstawie art. 20 ust. 2 pzp.
Do zatwierdzenia propozycji komisji przetargowej uprawniony jest kierownik
zamawiającego lub osoba przez niego upoważniona. Oznacza to, że komisja przetargowa
nie dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej ani unieważnienia postępowania, ale
wyłącznie na podstawie dokonanych przez siebie czynności występuje ze stosowną
propozycją do kierownika zamawiającego lub osoby przez niego upoważnionej.
Z powyższego wynika, że daty w tym punkcie protokołu mogą być różne. Wynika to z
faktu, że komisja przetargowa może swoje propozycje przedstawić kierownikowi
zamawiającego, który dopiero w dniach następnych podejmie decyzję w tym zakresie.

W punkcie protokołu należy zaznaczyć rodzaj zawiadomienia zgodny ze sposobem
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Może zaistnieć konieczność
zaznaczenia obu rodzajów np. w przypadku postępowania dopuszczającego składanie ofert
częściowych, w którym postępowanie na część zadań zostało unieważnione, a część
rozstrzygnięta wyborem najkorzystniejszej oferty. W takim przypadku optymalnym
rozwiązaniem będzie modyfikacja tego punktu poprzez rozbicie informacji na
poszczególne zadania i wskazanie rodzaju zawiadomienia dla tego zadania. Oczywiście
wykonawcom zostanie przekazana wyłącznie jedna informacja obejmująca wszystkie
zadania.
Zawiadomienie:
→ o wyborze najkorzystniejszej oferty – regulowane jest przez art. 92 pzp;
→ o unieważnieniu postępowania – regulowane jest przez art. 92 ust. 1 pkt. 7
i art. 93 ust. 3 pzp.
Wskazane przepisy regulują też zawartość zawiadomień skierowanych do wykonawców.
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W przetargu nieograniczonym zawiadomienie (oba rodzaje) przekazywane jest wszystkim
wykonawcom, którzy złożyli oferty. Zawiadomienie powinno być przekazane
wykonawcom niezwłocznie, a więc co do zasady bezpośrednio po dokonaniu czynności
wyboru oferty najkorzystniejszej. Ewentualne opóźnienie może wynikać wyłącznie z
przyczyn obiektywnych. Wymagane jest również przesłanie zawiadomienia jednocześnie
wszystkim wykonawcom, co wynika z zasady równego traktowania wykonawców.
UWAGA: Art. 92 ust. 1 pzp w obecnym stanie prawnym wymaga przesłania
wykonawcom informacji o czynności wskazanej w tym przepisie (pkt. 1-7) niezwłocznie
po jej dokonaniu.
W postępowaniach wszczętych i niezakończonych przed dniem 18 października 2018r
zawiadomienie powinno zostać przesłane w takiej formie, jaką wskazał zamawiający w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 18 pkt. 1 ustawy z dnia 22 czerwca
2016r).

JAK ZREALIZOWAĆ OBOWIĄZEK Z ART. 92 PZP?
art. 92 pzp
1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
1)
wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy,
którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy
złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2)
wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
3)
wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania
wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
4)
wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni do kolejnego etapu negocjacji albo dialogu,
5)
dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów,
6)
nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów,
7)
unieważnieniu postępowania
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
1a. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8, informacja, o której mowa w ust. 1 pkt 2, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez wykonawcę,
zamawiający uznał za niewystarczające.
2. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 5–7, na stronie internetowej.
3. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w ust. 1, jeżeli ich ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym.
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ZASADY:
→ Zamawiający zobowiązany jest do powiadomienia jednocześnie wszystkich wykonawców o dokonaniu czynności wskazanej w art. 92 ust. 1 pzp, niezwłocznie po dokonaniu tej
czynności. Oznacza to, że zamawiający np. wykluczając wykonawcę – obligatoryjnie powiadamia o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli ofertę (w przypadku przetargu
nieograniczonego), bezpośrednio po dokonaniu tej czynności, a nie dopiero po wyborze najkorzystniejszej oferty.
→ Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty musi zawierać wszystkie informacje wskazane w art. 92 ust. 1 pkt 1 pzp zarówno w przypadku zawiadomienia, o którym mowa w art.
92 ust. 1 pkt 1 pzp jak i w art. 92 ust. 2 pzp.
→ W zawiadomieniu dotyczącym jednej z czynności wskazanych w art. 92 ust. 1 pzp, zamawiający zobowiązany jest do wskazania uzasadnienia prawnego (przepis prawa) i
uzasadnienia faktycznego (opis stanu faktycznego wykazujący spełnienie przesłanek wskazanych w przepisie prawa).
→ Zgodnie z art. 92 ust. 2 pzp zamawiający nie udostępnia na stronie internetowej informacji o wykonawcach wykluczonych i odrzuconych ofertach. Te informacje przekazywane są
wyłącznie wykonawcom, którzy złożyli oferty (w przypadku przetargu nieograniczonego).
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