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b-act_9811 
id: 208512 

 

Warszawa, 11 marca 2021 roku 

 

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej 

ul. Postępu 17a; 02-676 Warszawa 

 

Zamawiający:  

Akademia Muzyczna imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy  

ul. J. Słowackiego 7, 85-008 Bydgoszcz 

e-mail: kanclerz@amfn.pl 

zam.publiczne@amfn.pl 

 

Odwołujący: 

SMCE EUROPE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

ul. Jana Heweliusza 11/819, 80-890 Gdańsk 

e-mail: jerzy.jedrzejewski@smceeurope.com 

reprezentowany przez: adw. Norberta Stachurę 

e-mail: nm@controlprocess.pl    

 

Przystępujący po stronie Zamawiającego: 

B-Act Sp. z o.o.  

ul. Paderewskiego 24 

85-075 Bydgoszcz 

e-mail: marketing@b-act.com.pl  
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Dotyczy:  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na Inżyniera Kontraktu/ Inwestora Zastępczego inwestycji pod 

nazwą „Budowa kampusu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy wraz z infrastrukturą 

wewnętrzną i zewnętrzną przy ul. Chodkiewicza 9-11 w Bydgoszczy, na etapie wyboru 

Generalnego Wykonawcy, realizacji robót budowlanych oraz na etapie podwykonawczym” 

numer referencyjny: PN-ZP16/A2020/2020 (zwane dalej: „Postępowanie”) 

 

Przystąpienie do postępowania odwoławczego toczącego się w wyniku 

wniesienia odwołania przez SMCE EUROPE sp. z o.o. 

po stronie Zamawiającego 

 

Działając na podstawie art. 525 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm., dalej: „ustawa Pzp”), 

niniejszym przystępuję po stronie Zamawiającego w zakresie dotyczącym zarzutu 

nr 4) i nr 5) i nr 6) odwołania ( tj. naruszenie art.92 ust. 1 w zw. z art. 96 ust. 1  

ustawy Pzp w zw. z § 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie protokołu 

postępowania o udzielenie zamówienia z dnia 26 lipca 2016 r., poprzez brak zawarcia w 

protokole uzasadnienia oceny ofert, w szczególności brak uzasadnienia oceny 

Odwołującego w kryterium „metodyka realizacji zamówienia” oraz naruszenie art. 91 ust. 

2d w zw. z art. 7 ust. 1 w zw. z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, poprzez błędną i 

nieweryfikowalną obiektywnym sposobem ocenę oferty Odwołującego w zakresie kryterium 

oceny ofert pn. „metodyka”, przyznanie ofercie Odwołującego nieprawidłowej ilość 

punktów w kryterium „metodyka” z naruszeniem kryteriów oceny ofert określonych w 

SIWZ (…) oraz naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez prowadzenie postępowania w 

sposób naruszający zasadę zachowania uczciwej konkurencji(..) – str. 2 i 3 odwołania) do 

postępowania odwoławczego, wszczętego na skutek odwołania wniesionego przez 

SMCE EUROPE z ograniczoną odpowiedzialnością  (dalej: SMCE EUROPE) w ww. 

Postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego, wnosząc o: 

1. oddalenie odwołania; 

2. obciążenie Odwołującego kosztami postępowania. 
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Stosownie do treści art. 525 ust. 1 ustawy Pzp: „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”. 

 

Przystępujący podnosi, iż posiada interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść 

Zamawiającego, ponieważ jego oferta w zakresie kryterium „metodyka” została 

sporządzona w sposób prawidłowy i odpowiadający wymogom SIWZ i ustawy Pzp. W 

sytuacji uwzględnienie zarzutów i wniosków odwołania mogłoby natomiast doprowadzić do 

sytuacji, w której Przystępujący utraciłby możliwość zawarcia umowy na realizację 

zamówienia. Rozstrzygnięcie takie pozbawiłoby Przystępującego możliwości wykonania 

przedmiotu zamówienia na rzecz Zamawiającego.  

 

Informację o treści odwołania Przystępujący otrzymał w dniu 9 marca 2021 r., a więc 

przystąpienie do odwołania zostało złożone w terminie przewidzianym w art. 525 ust. 1 

ustawy Pzp, a jego kopie przekazano Zamawiającemu i Odwołującemu, zgodnie z 

dyspozycją przepisu art. 525 ust. 2 ustawy Pzp. 

 

 

       W imieniu Przystępującego  

……………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

 

1. dowody przekazania kopii przystąpienia Odwołującemu i Zamawiającemu; 

2. wydruk z KRS; 
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