
 

PROTEST 
na treść ogłoszenia i zapisy SIWZ 

Zamawiający Wykonawca 

Publikuje ogłoszenie odpowiednio w zależności od wartości 
zamówienia na portalu internetowym UZP, w BZP lub 
Dz.Urz.UE i zamieszcza SIWZ na stronie internetowej 
w tym samym dniu. 

W SIWZ określa formę porozumiewania się z wykonawcami, 
w tym formę wniesienia protestu. 

Ustawa zaleca jednoczesność wykonania tych czynności. 
Jeżeli termin zamieszczenia ogłoszenia lub SIWZ nie bę-
dą się pokrywały, również odrębnie będą liczone dla nich 
terminy na wniesienie protestu. 

Wnosi protest na treść ogłoszenia lub SIWZ w zależności od 
wartości zamówienia w terminie 7 lub 14 dni od dnia publikacji 
ogłoszenia (portal internetowy UZP, BZP lub Dz.Urz.UE ) lub 
SIWZ na stronie internetowej. 

Forma protestu: określona przez zamawiającego w SIWZ. 
Zawsze możliwa jest forma pisemna. Protest może być złożony 
również w innej formie niż określona przez zamawiającego, ale 
wykonawca musi mieć dowód, że protest dotarł do zamawia-
jącego. 

Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł do zamawia-
jącego w taki sposób, że mógł on zapoznać się z jego treścią. 

Treść protestu: wskazuje oprotestowaną czynność lub zanie-
chanie zamawiającego, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz 
okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wnie-
sienie protestu. 

Niezwłocznie przekazuje kopię wniesionego protestu wy-
konawcom uczestniczącym w postępowaniu, zamieszcza 
treść protestu na stronie internetowej, na której była zamiesz-
czona SIWZ i wzywa wykonawców do wzięcia udziału w 
postępowaniu toczącym się w wyniku wniesionego protestu. 

Postępuje tak z każdym protestem na treść ogłoszenia i 
SIWZ.  

Zamieszczona na stronie internetowej kopia protestu po-
winna zawierać datę wpływu protestu i adres wykonawcy, 
który go wniósł, aby umożliwić innym wykonawcom prze-
kazanie wykonawcy wnoszącemu protest kopii zgłoszenia 
do przyłączenia.  

 

Wykonawca mający interes prawny w tym, aby protest roz-
strzygnięto na korzyść jednej ze stron (wykonawcy lub zama-
wiającego), przyłącza się do postępowania toczącego się w 
wyniku wniesionego protestu. 

Treść przyłączenia: wskazanie interesu prawnego, określenie 
żądania w zakresie zarzutów zawartych w proteście. 

Termin przyłączenia: 3 dni od otrzymania wezwania od zama-
wiającego, ale nie później niż do upływu terminów na wniesienie 
protestu na treść ogłoszenia lub SIWZ (odpowiednio w zależ-
ności od wartości zamówienia 7 i 14 dni od dnia publikacji we 
właściwym publikatorze). 

Forma przyłączenia: określona w SIWZ. Zawsze możliwa jest 
pisemna. 

Zgłoszenie przystąpienia wnosi się do zamawiającego, prze-
kazując jednocześnie jego kopię wykonawcy wnoszącemu 
protest. 

Rozstrzygnięcie protestu 

Nie rozstrzyga od razu każdego wniesionego protestu. 
Czeka, aż upłynie ustawowo przewidziany czas na wnie-
sienie protestu na wykonaną czynność. Rozstrzyga jedno-
cześnie wszystkie protesty dotyczące treści ogłoszenia 
lub postanowień SIWZ. 

Termin: 10 dni od upływu ostatniego terminów na wniesienie 
protestu. 

Rozstrzygnięcie protestu zawierające uzasadnienie oraz 
pouczenie o sposobie i terminie wniesienia odwołania prze-
kazuje wykonawcy, który wniósł protest oraz wykonawcom, 
którzy przyłączyli się do postępowania toczącego się w wy-
niku wniesionego protestu, a także zamieszcza na stronie 
internetowej, na której była publikowana SIWZ. 

Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wnie-
siony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopusz-
czalny na podstawie art. 181 ust. 6 Pzp. 

Zamawiający może oddalić protest, jeżeli jest niezasadny, 
uwzględnić w całości lub w części. 

Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie.  

Brak rozstrzygnięcia protestu uznaje się za jego oddalenie. 

Odwołanie nie przysługuje w postępowaniach o wartościach 
poniżej 60 000 euro. 

 

 


