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Warszawa, 10 lutego 2021 r. 

znak sprawy: BAF.260.16.2020

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji 
systemu teleinformatycznego oraz świadczenie usług asysty eksperckiej 
związanych z realizacją projektu pn. „Zintegrowany system ograniczania 
niskiej emisji (ZONE)”.

ZAWIADOMIENIE O WNIESIENIU ODWOŁANIA 
WRAZ Z WEZWANIEM DO PRZYSTĄPIENIA DO POSTĘPOWANIA 

ODWOŁAWCZEGO

Działając na podstawie art. 185 ust. 1 ustawy1, Zamawiający – Główny Urząd Nadzoru 
Budowlanego, informuje o otrzymaniu w dniu 9 lutego 2021 r. zawiadomień o wniesieniu 
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołań złożonych w przedmiotowym 
postępowaniu (treść odwołań w załączeniu). Odwołania zostały wniesione przez 
Wykonawcę:
1) eCone Consulting sp. z o.o., ul. Wołkowyska 17, 61-132 Poznań,
2) Bogdana Hełmińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Tech 

Koncept Bogdan Hełmiński, ul. Marcelińska 61/1, 60,354 Poznań. 
Mając na uwadze powyższe, Zamawiający wzywa Wykonawców do przystąpienia 
do postępowania odwoławczego.
Zgodnie z postanowieniem art. 185 ust. 2 ustawy, 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.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 185 ust. 3 ustawy, Wykonawcy, którzy 
przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania 

1 ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwana dalej 
„ustawą”.
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odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść 
jednej ze stron.

Treść odwołania zamieszczona została na stronie internetowej Zamawiającego 
https://www.gunb.gov.pl/ 

Załączniki:
1) odwołanie eCone Consulting sp. z o.o.,
2) odwołanie Tech Koncept Bogdan Hełmiński.

Z poważaniem,
Dyrektor Biura

 Administracyjno-Finansowego
(-)

Wioleta Krzemień
 (dokument podpisany elektronicznie)
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