Warszawa dnia 31.08.2020 r.

Strona WWW
dot. COI-ZAK.262.9.2020
Zawiadomienie o wniesieniu odwołania Zmiana SIWZ nr 11

Działając na podstawie art. 185 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz.1843 z późn. zm.) /zwanej dalej „ustawą Pzp”/
Zamawiający – Centralny Ośrodek Informuje – zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego na na dostawę oraz wdrożenie sprzętowej Platformy wirtualizacyjnej Hiper
Converged Infrastructure (HCI) wraz z 60 miesięcznym wsparciem technicznym
– COIZAK.262.9.2020, zostało wniesione do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie na treść
specyfikacji istotnych warunków zamówienia – wyjaśnienia i zmiany SIWZ nr 8 z dnia 20.08.2020 r.
(treść odwołania w załączeniu) i wzywa Wykonawców do przystąpienia do postępowania
odwoławczego.
Zgodnie z art. 185 ustawy Pzp:
1) 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. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się
Prezesowi Izby w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu
odwołanie (art. 185 ust. 2).
2) Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami
postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na
korzyść jednej ze stron (art. 185 ust. 3).
3) Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie
później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję
uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony,
do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu
albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o
uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga (art. 185 ust. 4).
4) Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z
czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu,
o którym mowa w art. 186 ust. 3, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie
Zamawiającego (art. 185 ust. 5).
Jednocześnie Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp przedłuża
termin składania ofert do dnia 22.09.2020 r. do godz. 11:00.
Odpowiednio zmianie ulegają zapisy w rozdziale I SIWZ:

18. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1

18.1

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku

dostępnego

na

ePUAP

i

udostępnionego

również

na

miniPortalu

w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia

18.3

22/09/2020 r.

do godz.

11:00

Otwarcie ofert nastąpi poprzez transmisję online dostępną na stronie internetowej:
https://www.youtube.com/channel/UC_QmMH9HJA6RMc7oYKXVFBg.
w dniu

22/09/2020 r.

o godz.

13:00

Niniejsze zmiany stanowią integralną część SIWZ.
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