Warszawa, dnia 10 marca 2021 r.
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Zamawiający:
Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego
w Bydgoszczy
ul. Słowackiego 7
85- 008 Bydgoszcz
e-mail: zam.publiczne@amfn.pl,
kanclerz@amfn.pl
koordynator@amfn.pl

Odwołujący:
B-Act Sp. z o. o.
ul. Paderewskiego 24
85-075 Bydgoszcz
reprezentowany przez:
dr hab. Włodzimierza Dzierżanowskiego
adres do doręczeń:
ul. Bagatela 10 lok. 3
00-585 Warszawa
tel.: 22 654 77 41, fax: 22 654 31 31
e-mail: grupasienna@grupasienna.pl
Przystępujący:
Portico Project Management sp. z o.o. i Wspólnicy
spółka komandytowa
ul. Spokojna 5, 00-144 Warszawa
e-mail: office@portico.com.pl

Dot.: Postępowania przetargowego – prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Inżynier
Kontraktu/Inwestor Zastępczy 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
powykonawczym.
(nr referencyjny PN-ZP 16/A2020/2020)
(nr ogłoszenia w TED: 2020/S 202-490183)

Portico Project Management Sp. z o.o. i Wspólnicy sp. k.
ul. Spokojna 5, 01-044 Warszawa
tel. + 48 22 749 17 30, fax +48 22 749 17 29
e-mail: office@portico.com.pl, http://www.portico.com.pl
KRS 0000292856, REGON 141206672, NIP 525-24-12-905

PRZYSTĄPIENIE DO POSTĘPOWANIA ODWOŁAWCZEGO
PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO

Działając w imieniu spółki Portico Project Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i
Wspólnicy spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, w związku z otrzymaniem w dniu 9 marca 2021
r. informacji o wniesieniu w niniejszym postępowaniu odwołania przez B-Act Sp. z o. o. z siedzibą w
Bydgoszczy, zgłaszam niniejszym w trybie art. 185 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych [dalej: PZP] przystąpienie spółki Portico Project Management spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością i Wspólnicy spółka komandytowa po stronie Zamawiającego do postępowania
odwoławczego wywołanego wniesieniem ww. odwołania i wnoszę o oddalenie ww. odwołania w całości.
Szczegółowe uzasadnienie swojego stanowiska Przystępujący przedstawi w odrębnym piśmie
procesowym.
Interes Przystępującego w uzyskaniu rozstrzygnięcia korzystnego dla Zamawiającego wynika z
faktu, że oferta Przystępującego została uznana za ofertę najkorzystniejszą, a ewentualne uwzględnienie
odwołania może pozbawić Przystępującego przedmiotowego zamówienia publicznego.
Jak wskazano wyżej informację o wniesieniu ww. odwołania Przystępujący uzyskał od
Zamawiającego w dniu 9 marca 2021 r., a wobec tego niniejsze przystąpienie jest wnoszone z
zachowaniem ustawowego, 3-dniowego terminu na jego wniesienie.
Oświadczam jednocześnie, że zgodnie z treścią art. 185 ust. 2 PZP kopie przystąpienia zostały
przesłane do Zamawiającego oraz Odwołującego w dniu 10.03.2021 r. na dowód czego składam
potwierdzenia przesłania zgłoszeń przystąpienia.

W imieniu Przystępującego:
Signed by /
Podpisano przez:
Aleksandra Maria
Wilczyńska

Załączniki:
 odpis z KRS Przystępującego,
 kopia zawiadomienia o wniesieniu odwołania,
 potwierdzenie przesłania w dniu 10.03.2021 r. kopii przystąpienia Odwołującemu,
 potwierdzenie przesłania w dniu 10.03.2021 kopii przystąpienia Zamawiającemu.

Portico Project Management Sp. z o.o. i Wspólnicy sp. k.
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