Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pl. Myśliwca 1; 47-100 Strzelce Op.
Referat Rozwoju Gminy i Zamówień Publicznych

Strzelce Opolskie; 9 sierpnia 2022 roku

Znak sprawy ZP.271.3.12.2022

Dotyczy postępowania pod nazwą „Przebudowa stadionu z dostosowaniem do wybranych dyscyplin
lekkoatletycznych oraz budową oświetlenia treningowego (ul. Strzelców Bytomskich 2A,
Strzelce Op.)”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych
pod numerem nr 2022/BZP 00286738/01 z dnia 2022-08-01.

Wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego
Na podstawie art. 524 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień
publicznych Dz.U. poz. 2021 r. z późn. zm. zwanej dalej „ustawą PZP”, zamawiający informuje,
że w dniu 8 sierpnia 2022 roku wykonawca BSG Sp z o. o. (ul. Andrzeja Struga 20, 95-100
Zgierz) wniósł odwołanie.
W związku z tym zamawiający udostępnia kopię odwołania wykonawcom,
zainteresowanym uczestnictwem w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Jednocześnie zamawiający wzywa wykonawców do przystąpienia do
postępowania odwoławczego zgodnie z art. 525 ustawy PZP, który brzmi:
„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.”.

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
TADEUSZ GOC
Data: 2022.08.09 09:06:48
........................................
CEST
Podpis osoby upoważnionej

W załączeniu:
kopia odwołania

