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Wykonawcy zainteresowani
udziałem w postępowaniu

ZAWIAD O M I E N IE O Z Ł O ŻE N I U O DWO ŁAN IA

Działając na podstawie art. 185 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zawiadamia się, że w postępowaniu na Rozwój
infrastruktury - zakupy związane z rozwojem serwerowni, pracowni digitalizacyjnej - sprzęt i
oprogramowanie, w szczególności dostawę sprzętu serwerowego zostało wniesione przez
Intaris Sp. z o.o. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień
Publicznych odwołanie.
Treść odwołania w załączeniu.
Mając na uwadze powyższe oraz zgodnie z postanowieniem art. 185 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych Zamawiający wzywa wykonawców do przyłączenia się do
postępowania odwoławczego.
Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od
dnia otrzymania kopii odwołania (zamieszczenia kopii odwołania na stronie internetowej),
wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść
strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby
Odwoławczej w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem
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elektronicznym, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu
odwołanie (art. 185 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych).
Zgodnie z postanowieniem art. 185 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych 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.
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