PROTEST
na czynności i zaniechanie czynności przez zamawiającego
po wyborze najkorzystniejszej oferty
Zamawiający

Wykonawca

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zawiadamia
wykonawców, którzy złożyli oferty o:

Wnosi protest w terminie 7 dni, od dnia, w którym powziął
lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących
podstawę protestu.

1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę)
i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie Forma protestu: może być określona przez zamawiającego
w SIWZ. Zawsze możliwa jest forma pisemna. Może być
jej wyboru,
również wniesiony w innej formie, ale wykonawca musi mieć
2. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając
dowód, że dotarł on do zamawiającego.
uzasadnienie faktyczne i prawne,
Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł do za3. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania
mawiającego w taki sposób, że mógł on zapoznać się z jego
o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie prawne
treścią.
faktyczne.
Treść protestu: wskazuje oprotestowaną czynność lub zaZamieszcza również te informacje na stronie internetowej, na
niechanie zamawiającego, zwięzłe przytoczenie zarzutów
której była zamieszczona SIWZ oraz w miejscu publicznie dooraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających
stępnym w swojej siedzibie.
wniesienie protestu.
Niezwłocznie przekazuje kopię wniesionego protestu wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu, wzywa wykonawców do
wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesionego protestu.

Wykonawca mający interes prawny w tym, aby protest
rozstrzygnięto na korzyść jednej ze stron (wykonawcy lub
zamawiającego), przyłącza się do postępowania toczącego
się w wyniku wniesionego protestu.

Postępuje tak indywidualnie z każdym protestem na wykluczenie
wykonawcy, odrzucenie oferty i wybór oferty najkorzystniejszej.

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

Przekazana kopia protestu powinna zawierać datę wpływu Termin przyłączenia: 3 dni od otrzymania wezwania od zaprotestu i adres wykonawcy, który go wniósł, aby umożliwić mawiającego.
innym wykonawcom wykonanie obowiązku przekazania wykoForma przyłączenia: określona w SIWZ, z zastrzeżeniem
nawcy wnoszącemu protest kopii zgłoszenia do przyłączenia.
jak dla protestu.
W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania
Zgłoszenie przystąpienia wnosi do zamawiającego, przekaofert ulega zawieszeniu bieg terminu związania ofertą do czasu
zując jednocześnie jego kopię wykonawcy wnoszącemu
ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.
protest.
O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą zamawiający
informuje niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty.
Zamawiający w dowolnym czasie, jednak nie później niż na 7 dni
przed upływem ważności wadiów, wzywa wykonawców, pod
rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności
wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny
do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu.

Przedłuża ważność wadium albo wnosi nowe na okres
niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia
umowy po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu.
Termin: przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego
wadium.

Rozstrzygnięcie protestu
Nie rozstrzyga od razu każdego wniesionego protestu. Czeka
z rozstrzygnięciem, aż upłynie ustawowo przewidziany czas
na wniesienie protestu na wykonaną czynność. Rozstrzyga
w tym samym czasie, ale osobno, wszystkie protesty dotyczące
wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty i wyboru oferty
najkorzystniejszej.
Termin: 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie
protestu.
Rozstrzygnięcie protestu wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o sposobie i terminie wniesienia odwołania przekazuje
wykonawcy, który wniósł protest oraz wykonawcom, którzy
przyłączyli się do postępowania toczącego się w wyniku wniesionego protestu.

Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie.
Brak rozstrzygnięcia protestu uznaje się za jego oddalenie.
Odwołanie nie przysługuje w postępowaniach o wartościach
poniżej 60 000 euro.

Dla innych protestów niż wyżej określone rozstrzyga protesty
w terminie: 10 dni od dnia ich wniesienia.
Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony
przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny
na podstawie art.181 ust.6 Pzp.
Zamawiający może oddalić protest, jeżeli jest niezasadny,
uwzględnić w całości lub w części.

