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Wykonawcy
bioracy udzial w postepowaniu ZP.340/27/09

TOM.341/27/09

WEZWANIE DO UDZIALU W POSTEPOWANIU

TOCZACYM SIE W WYNIKU WNIESIENIA PROTESTU

Niniejszym infonnuje, ze w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
przez Zamawiajacego Urzad Miasta Milanówka z siedziba w Milanówku ul. Kosciuszki 45
w trybie przetargu nie ograniczonego na "Budowa budynku publicznego przedszkola przy
ulicy Fiderkiewicza w Milanówku" wniesiony zostal protest na tresc specyfIkacji istotnych
warunków zamówienia, przez Wykonawce pana Romana Jana Saczywko prowadzacego
dzialalnosc gospodarcza pod nazwa P.P.H.U."RO.SA.-BUD" ul. Ptasia 14, 06-600 Radom

Kopia przedmiotowego protestu stanowi zalacznik do niniejszego wezwania.

Wzywam Wykonawców, którzy sa uczestnikami zamówienia publicznego do wziecia udzialu w
postepowaniu toczacym sie w wyniku wniesienia powyzej wskazanego protestu. Zgloszenie
przystapienia do postepowania nalezy wniesc do Zamawiajacego na adres wskazany w
naglówku pisma w tenninie okreslonym w art. 181 ust. 4 ustawy z 29.01.2004 roku - Prawo
zamówien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr. 223, poz. 1655 ze zm.),
jednoczesnie przekazujac kopie zgloszenia Wykonawcy, który wniósl protest na adres:
P.P.H.U."RO.SA.-BUD" Roman Jan Saczywko ul. Ptasia 14,06-600 Radom,

W tresci zgloszenia przystapienia do postepowania toczacego sie w wyniku wniesienia powyzej
wskazanego protestu Wykonawca powinien wskazac swój interes prawny w tym, aby protest
zostal rozstrzygniety na korzysc jednej ze stron, oraz okreslic swoje zadania w zakresie
zarzutów zawartych w protescie.

Brak zgloszenia przystapienia do postepowania w tenninie okreslonym w art. 181 ust. 4 Pzp
powoduje dla Wykonawcy brak mozliwosci korzystania ze srodków ochrony prawnej na
czynnosci Zamawiajacego wykonane zgodnie z ostatecznym rozstrzygnieciem protestu
zapadlym w postepowaniu toczacym sie w wyniku wniesienia protestu. Ponadto Wykonawca
nie bedzie mógl wniesc protestu, powolujac sie na te same okolicznosci.
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