Skarżysko-Kamienna, dnia 27 września 2022 r.
Dotyczy postępowania pod nazwą: ”Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa pływalni miejskiej
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i modernizacja pływalni miejskiej w SkarżyskuKamiennej przy ul. Spółdzielczej 19” na działkach (obręb 0003 PLACE ark. 17 nr ewid. Dz. 37/4, 38/4,
38/5, 65/5, 143/1) w Skarżysku-Kamiennej”, znak ZP.MI.09.2022, numer ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej 2022/S 176-497110

WEZWANIE DO PRZYSTĄPIENIA DO POSTĘPOWANIA ODWOŁAWCZEGO
Na podstawie art. 524 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 1710 ze zm. - zwanej dalej "p.z.p.") Zamawiający informuje, że w dniu 23 września
2022 r. Wykonawca MTM Budownictwo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Tarnowie, ul. Koszycka 21, 33-100 Tarnów (KRS: 0000381088) wniósł odwołanie.
W związku z tym zamawiający przesyła kopię odwołania pozostałym Wykonawcom
uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Jednocześnie Zamawiający wzywa Wykonawców do przystąpienia do postępowania
odwoławczego zgodnie z art. 525 p.z.p., zgodnie z treścią którego:
1.

2.

3.

4.

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.
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.
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.
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.

Załączniki:
- kopia odwołania wraz z załącznikami
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Osoba upoważniona w imieniu Zamawiającego
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