SPRZECIW
WOBEC UWZGLĘDNIENIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
ZARZUTÓW ODWOŁANIA
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 1 (dalej jako:
ustawa Pzp) zamawiający może uwzględnić zarzuty odwołania w całości (art. 186 ust. 2 ustawy Pzp)
lub w części (art. 186 ust. 3a ustawy Pzp). W takim przypadku uczestnik postępowania
odwoławczego, który przystąpił do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego może
wnieść sprzeciw co do uwzględnienia przez zamawiającego zarzutów odwołania. Jeżeli wniesiony
zostanie sprzeciw wobec uwzględnienia zarzutów postawionych w odwołaniu w całości lub w części,
gdy odwołujący nie wycofa pozostałych zarzutów odwołania, Izba rozpoznaje odwołanie 2.
Sprzeciw wnosi się w formie pisemnej lub ustnie do protokołu3.
Sposób rozliczenia kosztów postępowania odwoławczego w przypadku wniesienia sprzeciwu został
uregulowany w art. 186 ust. 6 ustawy Pzp.
Dokument ma charakter przykładowy. Celem jego przygotowania było przybliżenie tematyki
sprzeciwu w postępowaniu odwoławczym. Treść sprzeciwu może być ukształtowana dowolnie, z
zastrzeżeniem obowiązujących przepisów.
Przy tworzeniu dokumentu przyjęto założenie, że sprzeciw wnoszony jest przez podmiot
reprezentowany przez umocowanego pełnomocnika.
Dokument został opracowany według stanu prawnego na dzień 23 listopada 2018 r.

…. miejscowość …., … data ….
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Odwołujący: …
imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres
reprezentowany przez:
imię

i

nazwisko

przedstawiciela

lub

przedstawicieli, adres

Zamawiający: …
nazwa (firmę), adres
1

Dz. U. z 2018 r. poz. 1986
art. 186 ust. 4 ustawy Pzp
3
art. 186 ust. 5 ustawy Pzp
2

1

reprezentowany przez:
imię

i

nazwisko

przedstawiciela

lub

przedstawicieli, adres
Zgłaszający przystąpienie do postępowania
odwoławczego po stronie Zamawiającego: …
imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres
reprezentowany przez:
imię

i

nazwisko

przedstawiciela

lub

przedstawicieli, adres
sygn. akt KIO ……..

SPRZECIW WOBEC UWZGLĘDNIENIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
ZARZUTÓW ODWOŁANIA
Działając w imieniu zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
Zamawiającego - …..nazwa podmiotu…., wnoszę sprzeciw wobec uwzględnienia przez
Zamawiającego w całości / w części zarzutów odwołania wniesionego przez ….... nazwa
Odwołującego

…..

dot.

postępowania

o

udzielenie

zamówienia

publicznego

rozpoznawanego przez Krajową Izbę Odwoławczą pod sygn. akt …… i na podstawie art. 186
ust. 4 ustawy Pzp wnoszę o rozpoznanie przez Izbę ww. odwołania.

Uzasadnienie:
Zamawiający uwzględnił w niniejszej sprawie w całości / w części4 zarzuty odwołania
wniesionego przez Odwołującego. Przystępujący do postępowania odwoławczego ocenia
ww. czynność procesową Zamawiającego za nieprawidłową w zakresie uwzględnionych
zarzutów w całości / w części ............. i wnosi sprzeciw.
…….podpis……
Załączniki:
1. Pełnomocnictwo
2. Odpis z KRS/ CEiDG

4

wskazać właściwe

2

