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Dotyczy: 

Świadczenie usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn.: 

„Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku”, realizowanym w ramach 

Wieloletniego Programu Rządowego (WPR) pn. „BUDOWA KOMPLEKSU MUZEUM JÓZEFA 

PIŁSUDSKIEGO w SULEJÓWKU”  

 
 
 

Zawiadomienie o wniesieniu odwołania 

 

W dniu 21 marca 2014 r. (data wpływu kopi odwołania do Zamawiającego w dniu 21 marca 2014 r.) 

zostało wniesione odwołanie na czynności Zamawiającego w postępowaniu o zamówienie publiczne, 

opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 13555-2014-PL w dniu 15 stycznia 

2014 r. (data wysłania ogłoszenia - 13 stycznia 2014 r.), obejmujące: 

1. Badanie i ocenę wniosków o udział w postępowaniu o zamówienie publiczne, w zakresie 

badania spełniania warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu przez Odwołującego, 

2. Wykluczenie Odwołującego z przedmiotowego postępowania z powodu uznania braku 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postepowaniu oraz podania nieprawdziwych 

informacji mających w pływ na wynik postępowania, 

3. Odmowę udostepnienia Odwołującemu bezpodstawnie zastrzeżonych przez Ove Arup & 

Partners International Limited, informacji obejmujących wykaz wykonanych usług wraz z 

dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie stanowiących w jego ocenie 

tajemnicę przedsiębiorstwa, 

4. Z ostrożności zaniechanie przeprowadzenia procedury wyjaśniającej w stosunku Ove Arup & 

Partners International Limited, w zakresie ustalenia czy istniały przesłanki do utajnienia 

wykazu wykonanych usług wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie; 

5. Z ostrożności zaniechania wezwania odwołującego do złożenia wyjaśnień w zakresie 

dokumentów i oświadczeń złożonych we wniosku o udział w postępowaniu. 

 

Na podstawie art. 185 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (j.t. Dz. U. 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) 

- dalej p.z.p. - Zamawiający wzywa Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 



Na podstawie art. 185 ust. 2 p.z.p. 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.  

Na podstawie art. 185 ust. 3 p.z.p. zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie 

pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za 

pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz 

wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 

Kopia odwołania w załączeniu. 


