Projekt z dnia 3 listopada 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
M I N I S T R A R O Z W O J U , P R A C Y I T E C H N O L O G I I 1)
z dnia

2020 r.

w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego
Na podstawie art. 80 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz. 288, 1492 i 1517) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1)

sposób dokumentowania oraz przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, zwanego dalej „postępowaniem”;

2)

wzory protokołów postępowania;

3)

zakres dodatkowych informacji zawartych w protokole postępowania;

4)

sposób oraz formę udostępniania zainteresowanym protokołu postępowania wraz z
załącznikami.
§ 2. 1. Zamawiający dokumentuje czynności i zdarzenia związane z danym

postępowaniem w uporządkowany sposób, umożliwiający odtworzenie chronologicznego
przebiegu wszystkich etapów danego postępowania oraz czynności poprzedzających jego
wszczęcie, a także czynności wykonywanych po zakończeniu postępowania.
2. Zamawiający zapewnia przechowywanie dokumentacji postępowania w taki sposób,
aby przez cały okres jej przechowywania miał on bieżący dostęp do kompletnej dokumentacji,
w celu umożliwienia odtworzenia, w sposób niebudzący wątpliwości, chronologicznego ciągu
czynności i zdarzeń związanych z danym postępowaniem, w tym czynności poprzedzających
jego wszczęcie, a także czynności wykonywanych po zakończeniu postępowania.

1)

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie §
1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego
zakresu działania Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (Dz. U. poz. 1718).

–2–
§ 3. 1. Protokół postępowania zawiera informacje dotyczące istotnych czynności
poprzedzających wszczęcie postępowania, a także czynności wykonywanych po jego
zakończeniu.
2. Protokół postępowania w zależności od zastosowanego trybu postępowania lub
procedury, wartości i rodzaju zamówienia, zawiera informacje, o których mowa w art. 72 ust.
1 i art. 73 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej
dalej „ustawą”, oraz informacje dotyczące:
1)

środków mających na celu zapobieżenie zakłóceniu uczciwej konkurencji w przypadku,
o którym mowa w art. 85 ust. 1 ustawy;

2)

ogłoszeń informacyjnych o planowanych zamówieniach klasycznych, zamówieniach
sektorowych lub zamówieniach w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa;

3)

ogłoszeń o zamówieniu lub ogłoszeń o zmianie ogłoszenia;

4)

specyfikacji warunków zamówienia lub opisu potrzeb i wymagań;

5)

osób mogących wpłynąć na wynik postępowania, w tym osób wykonujących czynności
związane z przygotowaniem postępowania;

6)

osób udzielających zamówienia;

7)

podjętych środkach zaradczych w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w
art. 56 ust. 2 i 3 ustawy;

8)

zastosowania procedury, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy;

9)

sposobu i terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu albo wniosków o dopuszczenie do udziału w dynamicznym systemie
zakupów;

10) otwarcia ofert;
11) zestawienia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w dynamicznym systemie zakupów;
12) oceny spełniania kryteriów selekcji;
13) ograniczenia liczby wykonawców zaproszonych do negocjacji;
14) negocjacji lub dialogu;
15) zatwierdzenia wyniku postępowania;
16) zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty albo unieważnienia postępowania;
17) środków ochrony prawnej;
18) czynności nowych lub czynności powtórzonych w postępowaniu;
19) udzielenia zamówienia;
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20) załączników do protokołu postępowania;
21) uwag do protokołu postępowania;
22) podpisu osoby sporządzającej protokół postępowania;
23) podpisu osoby zatwierdzającej protokół postępowania.
§ 4. Wzór protokołu postępowania:
1)

o udzielenie zamówienia lub zawarcie umowy ramowej w trybie:
a)

przetargu nieograniczonego stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia,

b)

przetargu ograniczonego stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia,

c)

negocjacji z ogłoszeniem albo sektorowych negocjacji z ogłoszeniem stanowi
załącznik nr 3 do rozporządzenia,

2)

d)

dialogu konkurencyjnego stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia,

e)

partnerstwa innowacyjnego stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia,

f)

negocjacji bez ogłoszenia stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia,

g)

zamówienia z wolnej ręki stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia,

h)

podstawowym stanowi załącznik nr 8 do rozporządzenia;

w celu ustanowienia dynamicznego sytemu zakupów oraz postępowania o udzielenie
zamówienia objętego dynamicznym systemem zakupów stanowi załącznik nr 9 do
rozporządzenia.
§ 5. 1. Zamawiający udostępnia załączniki do protokołu postępowania na wniosek.
2. Udostępnianie protokołu postępowania lub załączników do protokołu postępowania

następuje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
3. W przypadku protokołu postępowania lub załączników do protokołu postępowania
sporządzonych w postaci innej niż elektroniczna, jeżeli z przyczyn technicznych znacząco
utrudnione byłoby ich udostępnienie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w
szczególności z uwagi na ilość żądanych do udostępnienia dokumentów, zamawiający
informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione.
4. Zamawiający udostępnia wnioskodawcy protokół postępowania niezwłocznie.
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§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. 2)
MINISTER ROZWOJU, PRACY
I TECHNOLOGII
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2)

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w
sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. poz. 1128), które na podstawie
art. 97 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. poz. 2020 oraz z 2020 r. poz. 1086) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

