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ZAGADNIENIA
WPROWADZAJÑCE

Zgodnie z art. 7 pkt 19 Pzp1 protoko∏em po-
st´powania jest dokument sporzàdzany przez zamawiajà-
cego, który potwierdza przebieg post´powania o udzielenie
zamówienia.

W art. 71 ustawodawca na∏o˝y∏ na zamawiajàcego
obowiàzek sporzàdzenia protoko∏u w toku post´powania,
a tym samym dokumentowania nim przebiegu ka˝dego
post´powania o udzielenie zamówienia.

Zasadà jest wi´c, obowiàzek udokumentowania
w postaci protoko∏u ka˝dego post´powania
o udzielenie zamówienia, bez wzgl´du na wartoÊç
danego zamówienia, jak i tryb, w jakim jest ono
udzielane.

Minimalne wymagania, jakim powinna od-
powiadaç treÊç protoko∏u okreÊlone zosta∏y w art. 72 ust. 1
Pzp. Sà to podstawowe informacje, które obligatoryjnie za-
wieraç powinien ka˝dy protokó∏, bez wzgl´du na to w ja-
kim trybie prowadzone jest post´powanie o udzielenie za-
mówienia.

Za∏àcznikiem do protoko∏u zaÊ sà oferty,
opinie bieg∏ych, oÊwiadczenia, informacja z zebrania
z wykonawcami, zawiadomienia, wnioski, dowód prze-
kazania og∏oszenia Urz´dowi Publikacji UE, inne doku-
menty i informacje sk∏adane przez zamawiajàcego i wy-
konawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicz-
nego.

Dodatkowe informacje, jakie powinny znaleêç si´
w protokole (w zale˝noÊci od trybu post´powania)
zosta∏y okreÊlone w § 3 omawianego rozporzàdze-
nia2.

Art. 73 ust. 1

Art. 72 ust. 1

Art. 71

Art. 7 pkt 19

PRAKTYCZNE ASPEKTY PROTOKO¸U
POST¢POWANIA W TRYBIE NEGOCJACJI
Z OG¸OSZENIEM

Negocjacje z og∏oszeniem to tryb udzielenia
zamówienia, w którym w odpowiedzi na og∏oszenie o zamó-
wieniu, wnioski o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu
mogà sk∏adaç wszyscy zainteresowani wykonawcy, zama-
wiajàcy zaprasza wykonawców dopuszczonych do udzia∏u
w post´powaniu do sk∏adania ofert wst´pnych, prowadzi
z nimi negocjacje w celu ulepszenia treÊci ofert wst´pnych,
ofert sk∏adanych na etapie negocjacji, po zakoƒczeniu któ-
rych zaprasza wykonawców do sk∏adania ofert ostatecznych.

Post´powanie udzielane w tym trybie sk∏ada si´ z czterech
podstawowych etapów, w sk∏ad których wchodzà: kwalifi-
kacja wykonawców, którzy z∏o˝yli wnioski o dopuszczenie
do udzia∏u w post´powaniu, sk∏adanie ofert wst´pnych,
negocjacje, a nast´pnie sk∏adanie ofert ostatecznych.

Wzór protoko∏u post´powania o udzielenie zamówie-
nia w trybie negocjacji z og∏oszeniem zosta∏ okreÊlo-
ny w za∏àczniku nr 3 do Rozporzàdzenia.

W pkt 1–3 przygotowany wzór wymaga podania nazwy
i adresu zamawiajàcego, wskazania przedmiotu i wartoÊci
zamówienia.

W nast´pnym punkcie, zamawiajàcy informuje,
o przeprowadzonych bàdê nie konsultacjach rynkowych,
o których mowa w art. 84 Pzp. Warto podkreÊliç, ˝e zama-

Art. 84

Art. 152 ust. 1

Specyfika protoko∏u w zamówieniu prowadzonym
w trybach negocjacyjnych

AGNIESZKA MATUSIAK

Rozporzàdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie protoko∏ów post´powa-
nia oraz dokumentacji post´powania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. poz. 2434).
Art. 80

1 Ustawa z dnia 11 wrzeÊnia 2019 r. – Prawo zamówieƒ publicznych
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.).
2 Rozporzàdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18
grudnia 2020 r. w sprawie protoko∏ów post´powania oraz dokumenta-
cji post´powania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2020 r.
poz. 2434), dalej: „Rozporzàdzenie”.
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wiajàcy, przed wszcz´ciem post´powania o udzielenie za-
mówienia równie˝ w trybie negocjacji z og∏oszeniem, mo-
˝e przeprowadziç wst´pne konsultacje rynkowe w celu
przygotowania post´powania i poinformowania wyko-
nawców o swoich planach i wymaganiach dotyczàcych za-
mówienia.

W przypadku, gdy takie konsultacje by∏y
prowadzone w protokole nale˝y wskazaç Êrodki majàce na
celu zapobie˝eniu zak∏ócenia uczciwej konkurencji w przy-
padku, o którym mowa w art. 85 ust. 1 Pzp.

Jako przyk∏ad wspomnianych Êrodków ustawodawca poda-
je obowiàzek przekazania pozosta∏ym wykonawcom istot-
nych informacji, które zamawiajàcy przekaza∏ lub uzyska∏
w zwiàzku z zaanga˝owaniem wykonawcy lub podmiotu,
który nale˝y z wykonawcà do tej samej grupy kapita∏owej
w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumen-
tów3, w przygotowanie post´powania oraz obowiàzek wy-
znaczenia odpowiedniego terminu na z∏o˝enie ofert.

W pkt 5 protoko∏u post´powania
wymaga si´ od zamawiajàcego podania uzasadnienia wy-
boru trybu negocjacji z og∏oszeniem. Obowiàzek ten skore-
lowany jest z art. 129 ust. 2 w zw. z art. 153 Pzp. Skorzysta-
nie z tego trybu warunkowane jest koniecznoÊcià wystà-
pienia jednej z przes∏anek, ÊciÊle okreÊlonych w ww. art.
153 Pzp. Zamawiajàcy powinien w tej cz´Êci wskazaç nie
tylko odpowiedni pkt z art. 153, który stanowi podstaw´
wyboru trybu negocjacji z og∏oszeniem, ale równie˝ doko-
naç uzasadnienia faktycznego.

Warto w tym miejscu zaznaczyç, ˝e koniecznoÊç spo-
rzàdzenia uzasadnienia w zakresie wyboru trybu ne-
gocjacji z og∏oszeniem dotyczy tylko zamówieƒ kla-
sycznych. Tryb negocjacji z og∏oszeniem w zamówie-
niach w dziedzinach obronnoÊci i bezpieczeƒstwa
oraz sektorowe negocjacje z og∏oszeniem w zamó-
wieniach sektorowych zosta∏y uregulowane odr´bnie
i traktowane sà dla tych re˝imów udzielania zamó-
wieƒ jako jedne z trybów podstawowych bez koniecz-
noÊci spe∏nienia ˝adnych dodatkowych warunków.

Pkt 6 wzoru protoko∏u post´powania w trybie negocjacji
z og∏oszeniem zosta∏ poÊwi´cony osobom wykonujàcym
czynnoÊci zwiàzane z przeprowadzeniem post´powania
lub osobom mogàcym wp∏ynàç na wynik post´powania,
w tym osobom wykonujàcym czynnoÊci zwiàzane z przy-
gotowaniem post´powania.

W tej cz´Êci, oprócz informacji identyfiku-
jàcych kierownika zamawiajàcego, komisj´ przetargowà,
bieg∏ego, innych osób wykonujàcych czynnoÊci w post´po-

Art. 56 ust. 1–3

Art. 129 ust. 2 i art. 153

Art. 85 ust. 1

waniu, osób mogàcych wp∏ynàç na wynik post´powania
oraz osób udzielajàcych zamówienia nale˝y podaç infor-
macje o istnieniu okolicznoÊci, o których mowa w art. 56
ust. 2 Pzp, oraz – je˝eli dotyczy – o podj´tych w zwiàzku
z tym Êrodkach zaradczych oraz informacje o istnieniu
okolicznoÊci, o których mowa w art. 56 ust. 3 Pzp, oraz
analogicznie – je˝eli dotyczy – o podj´tych w zwiàzku z tym
Êrodkach zaradczych.

Niezale˝nie od podania w protokole informacji o konflikcie
interesów czy te˝ dotyczàcych prawomocnego skazania za
okreÊlone w Pzp przest´pstwa, osoby wymienione w art.
56 ust. 1 i 3 Pzp zobowiàzane sà z∏o˝yç oÊwiadczenie
o w formie pisemnej o istnieniu albo braku istnienia oko-
licznoÊci, o których mowa odpowiednio w art. 56 ust. 2 i 3.

W kolej-
nych punktach 7 i 8 zamawiajàcy zobowiàzany jest wska-
zaç informacje o planowanych zamówieniach klasycznych,
zamówieniach sektorowych i zamówieniach w dziedzinach
obronnoÊci i bezpieczeƒstwa oraz informacje o og∏oszeniu
o zamówieniu (data zamieszczenia og∏oszenia w Dz. Urz.
UE, data publikacji tego og∏oszenia w Dz. Urz. UE, zmia-
na/sprostowanie treÊci og∏oszenia o zamówieniu).

Zgodnie z art. 152 ust. 2 Pzp zamawiajàcy
mo˝e udzieliç zamówienia na podstawie ofert wst´pnych
bez negocjacji, pod warunkiem, ˝e wska˝e w og∏oszeniu
o zamówieniu, ˝e zastrzega sobie takà mo˝liwoÊç.

Oznacza to, ˝e zamawiajàcy mo˝e w og∏oszeniu o za-
mówieniu zastrzec prawo do udzielenia zamówienia
na podstawie ofert wst´pnych bez przeprowadzenia
negocjacji. Informacja w tym zakresie winna znaleêç
si´ równie˝ w protokole, zgodnie wymogiem pkt 9.

Nie dotyczy to jednak zamówieƒ
sektorowych oraz zamówieƒ w dziedzinach obronnoÊci
i bezpieczeƒstwa, gdy˝ w sektorowych negocjacjach z og∏o-
szeniem nie ma w ogóle ofert wst´pnych a w negocjacjach
z og∏oszeniem w zamówieniach w dziedzinach obronnoÊci
bezpieczeƒstwa zosta∏a wy∏àczona mo˝liwoÊç udzielenia
zamówienia na podstawie ofert wst´pnych bez negocjacji
na podstawie art. 412 ust. 1.

W dalszej cz´Êci protoko∏u zamawia-
jàcy zobowiàzany jest podaç powody odstàpienia od
wymogu u˝ycia Êrodków komunikacji elektronicznej,
wskazujàc przy tym uzasadnienie prawne i faktyczne
oraz zakres odstàpienia.

Art. 65 ust. 1 i 3

Art. 380 i art. 412 ust. 1

Art.130 ust. 1 pkt 1, art. 89, art. 369 ust. 1 i art. 399

Art. 152 ust. 2

3 Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 275).
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Obowiàzek ten nie dotyczy zamówieƒ w dziedzinach
obronnoÊci i bezpieczeƒstwa, poniewa˝ w post´powaniach
tych komunikacja mi´dzy zamawiajàcym a wykonawcami
odbywa si´, zgodnie z wyborem zamawiajàcego, za poÊred-
nictwem operatora pocztowego, w rozumieniu Prawa
pocztowego4, osobiÊcie, przez pos∏aƒca, przy u˝yciu faksu
lub przy u˝yciu Êrodków komunikacji elektronicznej.

Z kolei w zamówieniach klasycznych i sektorowych zasadà
jest, ˝e komunikacja pomi´dzy zamawiajàcym a wykonaw-
cami odbywa si´ wy∏àcznie za pomocà Êrodków komunika-
cji elektronicznej. Nie w ka˝dym przypadku u˝ycie takich
Êrodków komunikacji b´dzie celowe czy mo˝liwe. Dlatego
te˝ ustawodawca przewidzia∏ szereg sytuacji, gdy zama-
wiajàcy mo˝e zdecydowaç o dopuszczeniu mo˝liwoÊci ko-
munikacji w formie tradycyjnej.

Katalog przypadków, gdy dopuszczalne jest odstàpienie od
wymogu u˝ycia Êrodków komunikacji elektronicznej zosta∏
okreÊlony w art. 65 ust. 1 Pzp. W zwiàzku z tym, ˝e przy-
padki te nale˝y traktowaç jako wyjàtki od zasady wy∏àcz-
noÊci Êrodków komunikacji elektronicznej, nie mo˝na in-
terpretowaç ich rozszerzajàco. Co istotne, koniecznoÊç opi-
sania powodów odstàpienia od wymogu u˝ycia Êrodków
komunikacji elektronicznej wynika równie˝ z art. 65 ust. 4
Pzp.

W kolejnych punktach protoko∏u zamawia-
jàcy podaje informacje dotyczàce adresu strony, na której
zosta∏ zamieszczony opis potrzeb i wymagaƒ (OPiW) oraz
specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) oraz daty w ja-
kich te dokumenty by∏y wykonawcom dost´pne.

Pkt 13 protoko∏u zosta∏ poÊwi´cony wnioskom
o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu. WÊród
informacji tam wymaganych, konieczne jest m.in. poda-
nie terminu sk∏adania wniosków o dopuszczenie do
udzia∏u w post´powaniu oraz powodów skrócenie tego
terminu.

Warto zauwa˝yç, ˝e Pzp
nie przewiduje mo˝liwoÊci skrócenia terminu sk∏ada-
nia wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w post´po-
waniu klasycznym i sektorowym prowadzonym
w trybie negocjacji z og∏oszeniem (sektorowych ne-
gocjacji z og∏oszeniem) ze wzgl´du np. na pilnà po-
trzeb´ udzielenia zamówienia, jak ma to miejsce
w trybie przetargu ograniczonego (144 ust. 2) i nego-
cjacji z og∏oszeniem w zamówieniach w dziedzinach
obronnoÊci i bezpieczeƒstwa (art. 412 ust. 4).

W protokole wpisuje si´ informacje o wykonawcach, któ-
rzy z∏o˝yli wnioski o dopuszczanie do udzia∏u w post´po-

Art. 144 ust. 2 i art. 412 ust. 4

Art. 158

Art. 155 ust. 2

waniu, podajàc oprócz nazwy, siedziby równie˝ dane dot.
NIP lub REGON.

W przypadku odrzucenia wniosków, oprócz
danych wykonawcy, którego wniosek podlega odrzuceniu, na-
le˝y podaç podstaw´ prawnà i powody odrzucenia w oparciu
o przes∏anki wynikajàce z art. 146 ust. 1 Pzp.

Wprowadzenie do post´powania kryteriów se-
lekcji zobowiàzuje do uwzgl´dnienia w protokole ∏àcznej
punktacji przyznanej wykonawcom w zakresie spe∏niania
kryteriów selekcji wpisanej w kolejnoÊci przyznanych
punktów wraz z podaniem nazwy albo imienia i nazwiska
wykonawcy.

W pkt. 15 i 16 protoko∏u wymaga si´ wskazania m.in.
terminu przekazania zaproszenia do sk∏adania ofert
oraz okreÊlenia wykonawców zaproszonych do sk∏a-
dania ofert wst´pnych oraz terminu sk∏adania ofert
wst´pnych.

JeÊli chodzi o ten termin, to na podstawie
art. 162 ust. 2 Pzp zamawiajàcy mo˝e go skróciç, a wów-
czas powody dokonania tej czynnoÊci muszà znaleêç od-
zwierciedlenie w protokole.

Istotne z punktu widzenia tego trybu udzielenia zamówie-
nia sà informacje dotyczàce negocjacji, tj. dnia, w którym
zosta∏o przekazane zaproszenie do negocjacji, do kogo zo-
sta∏o skierowane, kto przystàpi∏ do negocjacji oraz czy zo-
sta∏y one podzielone na etapy czy te˝ nie.

Dalej podaje si´ informacje na temat ofert osta-
tecznych (terminu ich sk∏adania, sposobu ich sk∏adania,
terminu otwarcia, zestawienia tych ofert oraz ofert odrzu-
conych).

Zagadnienia koƒcowe protoko∏u dotyczà oferty wy-
branej jako najkorzystniejsza, uniewa˝nienia post´po-
wania, jeÊli takowe w danym post´powaniu mia∏o
miejsce, zatwierdzenia prac komisji, Êrodków ochrony
prawnej, czynnoÊci nowych/powtórzonych, udziele-
nia zamówienia (podpisania umowy).

Na koƒcu w protokole jest miejsce na wymienienie wszyst-
kich za∏àczników, ewentualne uwagi wskazanie osoby, któ-
ra protokó∏ sporzàdzi∏a, podpis tej osoby oraz wskazanie
osoby zatwierdzajàcej protokó∏ (kierownika zamawiajàce-
go lub osoby upowa˝nionej przez kierownika zamawiajà-
cego) wraz z jej podpisem.

Art. 168

Art. 162 ust. 2

Art. 159

Art. 146 ust. 1

4 Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 896)
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PRAKTYCZNE ASPEKTY PROTOKO¸U
POST¢POWANIA W TRYBIE DIALOGU
KONKURENCYJNEGO

Protokó∏ post´powania w trybie dialogu konkurencyj-
nego jest bardzo podobny do protoko∏u post´powania
w trybie negocjacji z og∏oszeniem, jeÊli chodzi o zakres
informacji, a odr´bnoÊci wynikajà z istoty tego trybu.

Stàd te˝ na potrzeby tego artyku∏u w tym miejscu zostanà
pomini´te kwestie wspólne dla obydwu trybów.

Dialog konkurencyjny to tryb udzielenia zamówie-
nia, w którym w odpowiedzi na og∏oszenie o zamówieniu
wnioski o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu mogà
sk∏adaç wszyscy zainteresowani wykonawcy. Zamawiajàcy
prowadzi dialog z zaproszonymi do udzia∏u w dialogu wyko-
nawcami w zakresie zaproponowanych przez nich rozwià-
zaƒ, po zakoƒczeniu którego zaprasza ich do sk∏adania ofert.

To co odró˝nia ten protokó∏, od ww. omawianego pro-
toko∏u, to wymóg podania informacji zwiàzanych
z samym dialogiem. Najistotniejszà bowiem cechà
post´powania w trybie dialogu konkurencyjnego jest
prowadzenie dialogu z wykonawcami. Zamawiajàcy
zobowiàzany jest wi´c podaç informacje, kiedy prze-
kaza∏ wykonawcom zaproszenie do dialogu, dane wy-
konawców zaproszonych do dialogu oraz dane tych
wykonawców, którzy do dialogu przystàpili.

Zgodnie z art. 188 Pzp zamawiajàcy przed wybo-
rem najkorzystniejszej oferty mo˝e, w celu potwierdzenia zo-
bowiàzaƒ finansowych lub innych warunków zawartych
w ofercie, negocjowaç z wykonawcà, którego oferta zosta∏a
najwy˝ej oceniona, ostateczne warunki umowy, o ile nie skut-
kuje to zmianami istotnych elementów oferty lub zmianami
potrzeb i wymagaƒ okreÊlonych w og∏oszeniu o zamówieniu
lub w opisie potrzeb i wymagaƒ ani nie prowadzi do zak∏óce-
nia konkurencji lub nierównego traktowania wykonawców.

Skorzystanie bàdê nie z tej formy negocjacji, wymaga od-
notowania w pkt 21 protoko∏u.

PRAKTYCZNE ASPEKTY PROTOKO¸U
POST¢POWANIA W TRYBIE PARTNERSTWA
INNOWACYJNEGO

Zamawiajàcy mo˝e udzieliç zamówienia w trybie partner-
stwa innowacyjnego w przypadku zapotrzebowania na in-
nowacyjny produkt, us∏ug´ lub roboty budowlane, je˝eli
nie sà one dost´pne na rynku.

Partnerstwo innowacyjne to tryb udzielenia za-
mówienia, w którym w odpowiedzi na og∏oszenie o zamó-

Art. 189

Art. 188

Art. 169

wieniu wnioski o dopuszczenie do udzia∏u w post´powa-
niu mogà sk∏adaç wszyscy zainteresowani wykonawcy. Za-
mawiajàcy zaprasza wykonawców dopuszczonych do
udzia∏u w post´powaniu do sk∏adania ofert wst´pnych,
prowadzi z nimi negocjacje w celu ulepszenia treÊci ofert
wst´pnych, ofert sk∏adanych na etapie negocjacji, po za-
koƒczeniu których zaprasza do sk∏adania ofert obejmujà-
cych prace badawczo-rozwojowe, których celem jest opra-
cowanie innowacyjnego produktu, us∏ugi lub robót bu-
dowlanych, a po ich opracowaniu dokonuje zakupu do-
staw, us∏ug lub robót budowlanych, pod warunkiem ˝e od-
powiadajà one poziomom wydajnoÊci i maksymalnym
kosztom, uzgodnionym mi´dzy zamawiajàcym a wyko-
nawcà lub wykonawcami.

Wzór protoko∏u oraz zakres wymaganych dla tego try-
bu negocjacji jest bardzo podobny do protoko∏u w try-
bie negocjacji z og∏oszeniem i nie wymaga szczegól-
nego omówienia.

ZAGADNIENIA WSPÓLNE

Zgodnie z Rozporzàdzeniem zamawiajàcy dokumentuje
czynnoÊci i zdarzenia zwiàzane z danym zamówieniem pu-
blicznym lub umowà ramowà w uporzàdkowany sposób,
umo˝liwiajàcy odtworzenie chronologicznego przebiegu
wszystkich etapów danego post´powania oraz istotnych
czynnoÊci poprzedzajàcych jego wszcz´cie, a tak˝e czynno-
Êci zwiàzanych z zawarciem umowy w sprawie zamówie-
nia publicznego lub umowy ramowej.

Zamawiajàcy zobowiàzany jest te˝ do bie˝àcego do-
kumentowania czynnoÊci podejmowanych w post´-
powaniu o udzielenie zamówienia.

Protokó∏ powinien odzwierciedlaç krok po kroku przebieg
ka˝dego post´powania od momentu jego wszcz´cia do jego
zakoƒczenia, w tym tak˝e jeÊli chodzi o tryby negocjacyjne.
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