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Witaj! 

Jeżeli czytasz tego krótkiego e-booka, zapewne 

jesteś czytelnikiem „Wygraj w KIO” - bloga 

o prawach wykonawców zamówień 

publicznych.  

Cieszę się, że trafiłeś na moją stronę i mam 

nadzieję, że zdobędziesz dzięki niej wiele 

przydatnych dla Ciebie informacji dotyczących 

rynku i prawa zamówień publicznych.  

W tej krótkiej publikacji chciałbym przedstawić Ci wzór wniosku, jaki skierować 

możesz do zamawiającego w celu zapoznania się z protokołem postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w szczególności z ofertami Twoich 

konkurentów. Informacje, które dzięki temu zdobędziesz mogą pomóc Ci  

w ochronie Twoich praw wykonawcy i ostatecznie – w pozyskaniu zamówienia. 

O czym powinieneś pamiętać korzystając ze wzoru? 

 Możliwość zapoznania się z protokołem postępowania to Twoje prawo! 

Zamawiający ma obowiązek umożliwić Ci skorzystanie z niego. 

 Protokół z postępowania jest jawny. Podobnie jak jego załączniki, którymi 

są np. oferty wykonawców, opinie biegłych, oświadczenia, informacje  

z zebrania wykonawców, wszelkie zawiadomienia, wnioski oraz inne 

dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców, a 

także umowa w sprawie zamówienia publicznego. 

 Załączniki do protokołu udostępnia się po formalnym wyborze 

najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania. Oferty jednak 

udostępnia się już od chwili ich otwarcia. 

http://www.wygrajwkio.pl/
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 Protokół z postępowania oraz jego załączniki udostępniane są na wniosek. 

Udostępnienie odbywa się za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej.  

 Jeżeli udostępnienie dokumentów za pośrednictwem środków komunikacji 

elektronicznej jest znacząco utrudnione (np. z uwagi na ich ilość/objętość), 

zamawiający poinformuje Cię o tym i wskaże inną możliwość 

zapoznania się z dokumentacją o udostępnienie której wnioskujesz – np. 

poprzez wgląd w siedzibie urzędu. 

 Jeżeli wgląd do dokumentów odbywa się w siedzibie zamawiającego, do 

utrwalania treści dokumentacji konieczna jest jego zgoda. 

 Protokół i załączniki powinny być Ci udostępnione niezwłocznie. Dostęp 

do ofert powinien zostać Ci zagwarantowany najpóźniej w dniu przekazania 

informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

Jeśli masz jakieś pytania, zapraszam Cię do kontaktu.  

Na kolejnej stronie znajdziesz wzór wniosku o udostępnienie protokołu 

postępowania, ze szczególnym uwzględnieniem ofert konkurencji. 

Pozdrawiam! 

r.pr. Damian Michalak           
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_____________, dnia _____________ r. 

 

Adres Wnioskodawcy: 

_________________ 

_________________ 

Adres Zamawiającego: 

_________________ 

_________________ 

 

Dotyczy: 

Numer postępowania: ____________________ 

Nazwa postępowania: ____________________ 

 

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE PROTOKOŁU POSTĘPOWANIA  
WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI 

Na podstawie art. 96 ust. 3 ustawy z dn. z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych w zw. z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 26.07.2016 r. w 
sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. z 2016 r. 
poz. 1128 ze zm.) wnoszę o udostępnienie protokołu postępowania według stanu 
aktualnego na dzień udostępnienia wraz z następującymi załącznikami: 

1) ofertami następujących wykonawców: _____________________, wraz  
z kompletem dokumentów złożonych z daną ofertą,  

2) korespondencją pomiędzy zamawiającym a ww. wykonawcami, 
3) pismami, informacjami i wszelkimi innymi materiałami przedłożonymi przez ww. 

wykonawców w toku postępowania, 
4) kartami indywidualnej oceny ofert ww. wykonawców, jeśli doszło do takiej oceny 

przez datą udostępnienia. 

Proszę o przesłanie elektronicznych kopii ww. dokumentów (lub oryginałów w postaci 
elektronicznej – jeśli dotyczy) pocztą elektroniczną na adres e-mail: _______________ . 
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Kontakt w sprawie niniejszego wniosku: 

Imię i nazwisko: ______________ 

Telefon: ___________ 

e-mail: _____________ 

 

Z poważaniem, 

 

 ______________________ 

Podpis osoby uprawnionej  
do reprezentacji wykonawcy 
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PYTANIA ? 

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania do wyżej omówionych kwestii, zapraszam Cię do 
kontaktu (dane znajdziesz poniżej). 

Zachęcam Cię przy tym do śledzenia bloga „Wygraj w KIO” ( www.wygrajwKIO.pl ) 
– znajdziesz tam nie tylko dodatkowe informacje na temat jawności postępowań 
przetargowych, ale także szereg innych wiadomości kluczowych w pracy związanej  
z zamówieniami publicznymi. 

 

KONTAKT: 
 

 

 
 

 
 
   +48 660 337 223 
 

 
 
biuro@dmkancelaria.pl 

d.michalak@dmkancelaria.pl 
 

 
ul. Piękna 24/26A 
00-549 Warszawa 

NIP: 8381765174 
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Nota prawna: Niniejszy materiał stanowi przedmiot ochrony praw autorskich. Jego użycie i udostępnienie odbywać 
się może wyłącznie niekomercyjnie i tylko na wewnętrzny użytek podmiotu korzystającego z materiału. Niniejsza 
publikacja ma wyłącznie charakter informacyjno-edukacyjny i nie ma waloru porady bądź opinii prawnej. Kancelaria 
nie odpowiada za jakiekolwiek szkody spowodowane samodzielnym użyciem / zastosowaniem się do treści ww. 
materiału przez czytelnika. Autor zastrzega sobie prawo do zmiany treści publikacji w szczególności w sytuacji 
zmiany prawa, orzecznictwa oraz praktyki organów administracji. 
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