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URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 

BIURO ADMINISTRACJI 

BA.WZP.26.46.2021.8 
 
 

Wykonawcy 

 
 

dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. „Zaprojektowanie, budowa, dostarczenie i wdrożenie Rozbudowy 
Systemu informatycznego pn. Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji oraz świadczenie 
usług wsparcia, asysty przy zbieraniu danych i rozwoju”. Sprawa nr BA.WZP.26.46.2021. 

 
 
Zamawiający, Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej - działając na podstawie art. 524 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) zwanej 
dalej „ustawą Pzp”, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. 
„Zaprojektowanie, budowa, dostarczenie i wdrożenie Rozbudowy Systemu informatycznego pn. 
Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji oraz świadczenie usług wsparcia, asysty przy zbieraniu 
danych i rozwoju”, zostało wniesione do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie  
(w załączeniu). 
 
 
 
Ponadto Zamawiający wzywa Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 
Zgodnie z art. 525 ustawy Pzp:  
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 
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sprzeciwu, o którym mowa w art. 523 ust. 1, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania 
po stronie zamawiającego. 

 

Z poważaniem  

Dyrektor Biura 

Administracji 

Dariusz Walaszczyk 

 
 
 
Załącznik: 
Odwołanie GISPartner sp. z o.o.  wraz z załącznikami. 
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