
  
 

Piaseczno, dnia 11 stycznia 2021 r.   

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WNIESIENIU ODWOŁANIA 

Dotyczy:  

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu  nieograniczonego, którego przedmiotem jest, "Świadczenie przez 
Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług w zakresie wydzielonych procesów 
porządkowych", sprawa nr 8/2020 

 

Zamawiający – Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o. – 

działając zgodnie z art. 524 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej 

"nPzp" w zw. z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy 

wprowadzające ustawę ‒ Prawo zamówień publicznych, zawiadamia o 

wniesieniu w dniu 11.01.2021 r. odwołania do Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej w przedmiotowym postępowaniu przez  firmę AG -COMPLEX 

Sp. z o. o., ul. Płytowa 14, 03-046 Warszawa. 

Mając na uwadze powyższe oraz zgodnie z postanowieniem art. 524 

ustawy nPzp Zamawiający wzywa Wykonawców do przystąpienia do 

postępowania odwoławczego.  

Zgodnie z art. 525 ustawy nPzp: 

1. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego 

w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do 

której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, 

do której przystępuje.  

2. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby, a jego kopię 

przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Do 

zgłoszenia przystąpienia dołącza się dowód przesłania kopii zgłoszenia 

przystąpienia zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.  

3. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się 

uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby 

odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.  

4. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą 

pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do 

której przystąpił, z wyjątkiem przypadku zgłoszenia sprzeciwu, o którym 

mowa w art. 523 ust. 1, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania 

po stronie zamawiającego. 

 



 

Zgodnie z art. 508 ustawy nPzp: 

1. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo 

w postaci elektronicznej, z tym, że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, 

wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

2. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy 

z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci 

elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

 

Załączniki: 

Treść odwołania wniesionego przez firmę AG -COMPLEX Sp. z o. o. (5 załączników).   

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Grzegorz Tkaczyk 

Prezes Zarządu PUK Piaseczno Sp. z o.o. 
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