ZGŁOSZENIE PRZYSTĄPIENIA DO POSTĘPOWANIA ODWOŁAWCZEGO
Zgodnie z art. 185 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako:
ustawa Pzp), wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego, w terminie 3 dni
od dnia otrzymania kopii odwołania.
W zgłoszeniu przystąpienia należy wskazać stronę, do której wykonawca przystępuje i interes w
uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Czynności uczestnika nie mogą
pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której uczestnik przystąpił, z
zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu zgodnie z art. 186 ust. 3 ustawy Pzp.
Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w postaci papierowej albo
elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Zgłaszający przystąpienie kopię przystąpienia przesyła zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu
odwołanie.
Ustawa Pzp ani rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu
postępowania przy rozpoznawaniu odwołań nie przewidują możliwości uzupełnienia braków zgłoszenia
przystąpienia, tak jak ma to miejsce w przypadku odwołania. Zgłoszenie przystąpienia, które nie spełnia
wymogów określonych w art. 185 ust. 2 ustawy Pzp nie może być uznane za skuteczne. W takich
przypadkach Krajowa Izba Odwoławcza nie dopuści wykonawcy zgłaszającego przystąpienie do udziału
w postępowaniu odwoławczym.
Wykonawca, który skutecznie przystąpił do postępowania odwoławczego staje się uczestnikiem
postępowania odwoławczego.
Dokument ma charakter przykładowy. Celem jego przygotowania było przybliżenie tematyki zgłoszenia
przystąpienia do postępowania odwoławczego. Treść pisma może być ukształtowana dowolnie, z
zastrzeżeniem obowiązujących przepisów.
Dokument został opracowany według stanu prawnego na dzień 23 listopada 2018 r.

…. miejscowość …., … data ….
Do
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Zgłaszający przystąpienie:
(imię i nazwisko lub nazwa/firma)
(adres miejsca zamieszkania lub siedziby)
(numer faksu, adres poczty elektronicznej)
(adres korespondencyjny, jeśli jest inny niż
zamieszkania lub siedziby)
reprezentowany przez: …………………
(imię i nazwisko )
…. (adres)
1

…. (numer faksu, adres poczty elektronicznej)
Zamawiający: …………………………
(nazwa zamawiającego)
(adres siedziby)
Odwołujący: ……………………………
(imię i nazwisko lub nazwa/ firma)
(adres miejsca zamieszkania lub siedziby)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „…………………………..”
(publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr ……………………./
w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr………………) – dalej jako „postępowanie”

ZGŁOSZENIE PRZYSTĄPIENIA DO POSTĘPOWANIA ODWOŁAWCZEGO
PO STRONIE …………………………………….1

Działając w imieniu wykonawcy …………., na podstawie pełnomocnictwa, które składam w
załączeniu, na podstawie art. 185 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych

(dalej jako „ustawa Pzp”) zgłaszam przystąpienie po stronie ………..2 do

postępowania odwoławczego wywołanego wskutek wniesienia przez ………….3 odwołania w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez ……4
Wnoszę o ………………5
Termin zgłoszenia przystąpienia:
Zgodnie z art. 185 ust. 2 ustawy Pzp termin na zgłoszenie przystąpienia wynosi 3 dni od dnia
otrzymania kopii odwołania. Zgłaszający przystąpienie otrzymał ww. kopię w dniu ……6/kopia

Wskazać właściwe: zamawiającego lub odwołującego.
Wskazać właściwe: Zamawiającego albo Odwołującego. Nie jest możliwe zgłoszenie przystąpienia przez jednego
wykonawcę jednocześnie po stronie Zamawiającego i Odwołującego odnośnie do części zarzutów – należy wybrać
jedną stronę.
3 Wskazać odwołującego.
4 Wskazać zamawiającego.
5
Wskazać odpowiednie żądanie, np.: oddalenie lub uwzględnienie odwołania, częściowe oddalenie lub
częściowe uwzględnienie odwołania, odrzucenie odwołania – w zależności od strony przystąpienia.
6 Wskazać datę otrzymania kopii odwołania.
1
2

2

odwołania została zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego ...... w dniu ….7,
zatem przystąpienie zostało zgłoszone w terminie8.
Interes przystępującego:
Stosownie do treści art. 185 ust. 2 ustawy Pzp wskazuję, że wykonawca ….9 ma interes w
uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść …..10 , albowiem …….11
Wskazuję, że zgodnie z treścią art. 185 ust. 2 ustawy Pzp kopia przystąpienia została
przesłana Zamawiającemu w dniu ...... oraz Odwołującemu w dniu ......

, na dowód czego

12

składam potwierdzenie przesłania zgłoszenia przystąpienia.
UZASADNIENIE
Uzasadnienie przystąpienia, stanowisko w sprawie.13
….………………………….
(podpis)

Załączniki:

1. Pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej
2. Odpis z KRS wykonawcy zgłaszającego przystąpienie
3. Potwierdzenie przesłania w dniu ...... kopii przystąpienia odwołującemu
4. Potwierdzenie przesłania w dniu ...... kopii przystąpienia zamawiającemu.

UWAGA! Dotyczy sytuacji, gdy odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. W takim przypadku zamawiający zamieszcza kopię odwołania również na stronie
internetowej, na której zamieszczone jest ogłoszenie lub specyfikacja. Wskazać adres strony internetowej i datę
8 Za przystąpienie złożone w terminie uznaje się takie, które wpłynęło do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej nie
później niż trzeciego dnia od dnia otrzymania kopii odwołania, z zastrzeżeniem art. 185 ust. 8 ustawy Pzp, który
stanowi, iż jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny do pracy,
termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
9 Nazwa zgłaszającego przystąpienie.
10 Wskazać stronę do której przystępuje.
11
Zgodnie z art. 185 ust. 2 ustawy Pzp przystępujący wskazuje interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść
strony, do której przystępuje.
12 Wykonawca, który nie przekaże kopii zgłoszenia przystąpienia odwołującemu i zamawiającemu nie stanie się
uczestnikiem postępowania odwoławczego. Przekazanie kopii zgłoszenia przystąpienia jw. jest warunkiem
skutecznego zgłoszenia przystąpienia do postępowania odwoławczego.
13 Należy mieć na uwadze, że zgłoszenie przystąpienie do postępowania odwoławczego może być wniesione
przez wykonawcę jedynie w zakresie zarzutów zawartych w odwołaniu. Ponadto czynności uczestnika
postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do
której przystąpił, z zastrzeżeniem sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3 ustawy Pzp przez uczestnika, który
przystąpił do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego.
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