
Warszawa, dnia 03 kwietnia 2015 r 

 

Zawiadomienie o wniesieniu odwołania 

 

W dniu 02 kwietnia 2015 r. zostało wniesione odwołanie PORR (POLSKA) SA – Lider ul. 

Poleczki 35; 02-822 Warszawa, PORR Bau GmbH – Partner Absberggasse 74, 1100 Wien,  

w  postępowaniu o zamówienie publiczne ZP/MJP/DI/2/2014 na „Zaprojektowanie i wykonanie robót 

budowlanych zgodnie z przepisami i sztuką budowlaną oraz wymaganiami Zamawiającego dla 

zadania inwestycyjnego, realizowanego w ramach Wieloletniego Programu Rządowego (WPR) pn. 

„BUDOWA KOMPLEKSU MUZEUM JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO w SULEJÓWKU” przyjętego 

w uchwale nr 169/2011 Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r. wraz ze zmianami wprowadzonymi 

uchwałą nr 175/2013 Rady Ministrów z dnia 8 października 2013 r.” 

 

Odwołujący zarzuca Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów ustawy: 

1. art.89 ust. 1 pkt 2 Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia tj. STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, 

STRABAG AG, w Spittal an der Drau oraz Ed. Züblin AG z siedzibą w Stuttgarcie, dalej: 

„Konsorcjum Strabag”, 

2. art.89 ust. 1 pkt 2 Pzp w związku z art. 24 ust. 2 pkt 3 Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia 

oferty Konsorcjum Strabag oraz wykluczenia Konsorcjum Strabag, 

3. art. 91 ust. 1 Pzp w związku z art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp w związku z art. 24 ust. 2 pkt 3 Pzp 

poprzez uznanie oferty Konsorcjum Strabag za ofertę najkorzystniejszą, 

4. art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp w związku z art. 87 ust. 2 pkt 1 Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia 

oferty Konsorcjum Strabag, 

5. art. 8 ust 1, 2 i 3 Pzp poprzez zaniechanie odtajnienia informacji zastrzeżonych w ofercie 

Konsorcjum Strabag, 

6. art. 26 ust. 3 lub 4 Pzp poprzez zaniechanie wezwania Zamawiającego Konsorcjum Strabag 

do uzupełnienia dokumentu potwierdzającego wdrożenie systemu zarządzania jakością o 

standardach określonych normą PN-EN ISO 9001: 2009 lub wyjaśnienia treści złożonych 

dokumentów, 

7. art. 7 ust 1 i 3 Pzp poprzez prowadzenie postępowania w sposób naruszający zasady 

zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców ze względu na 

naruszenie ww. przepisów oraz i innych przepisów wskazanych lub wynikających z treści 

niniejszego odwołania. 

 

Odwołujący wnosi o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 

1. unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz badania i oceny ofert, 

2. unieważnienia czynności poprawienia omyłki pisarskiej w ofercie Konsorcjum Strabag, 

3. dokonania powtórnej czynności oceny i badania ofert,  

4. odrzucenia oferty Konsorcjum Strabag, ewentualnie wykluczenie Konsorcjum Strabag z 

udziału w postępowaniu oraz uznanie złożonej oferty za odrzuconą,  

5. wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej. 

 

Na podstawie art. 185 ust. 1 Pzp Zamawiający wzywa Wykonawców do przystąpienia do 

postępowania odwoławczego. 

Na podstawie art. 185 ust. 2 Pzp 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 Pzp 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. 

 


