
 

ODWOŁANIE 

Zamawiający Wykonawca 

 Wnosi odwołanie do prezesa UZP, może je złożyć za pośrednict-
wem placówki pocztowej operatora publicznego. 

Termin: 5 dni od rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu na 
rozstrzygnięcie protestu. 

Przekazuje kopię odwołania zamawiającemu. 

Kopię odwołania przekazuje jednocześnie wszystkim 
uczestnikom postępowania toczącego się w wyniku 
wniesionego protestu wraz z wezwaniem ich do wzięcia 
udziału w postępowaniu odwoławczym  

W terminie: nie późniejszym niż 2 dni od dnia otrzymania 
kopii odwołania od wykonawcy. 

Treść odwołania:  
– imię i nazwisko lub nazwa (firma) oraz adres, numer telefonu 

i faksu odwołującego się, 
– imię i nazwisko lub nazwa (firma) oraz adres, numer telefonu 

i faksu zamawiającego, 
– określenie przedmiotu zamówienia, 
– wskazanie strony internetowej, na której została 

udostępniona SIWZ, 
– data wniesienia protestu, 
– zwięzłe przedstawienie zarzutów, 
– wniosek co do rozstrzygnięcia odwołania, 
– uzasadnienie faktyczne i prawne odwołania, 
– podpis odwołującego się lub jego przedstawiciela albo pełno-

mocnika. 

Załączniki: kopia protestu, kopia rozstrzygnięcia protestu, dowód 
uiszczenia wpisu, odpis z rejestru, ewentualne pełnomocnictwo, 
jeżeli odwołanie podpisał pełnomocnik. 

Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli uiszczono wpis. Wpis 
uiszcza się najpóźniej w dniu wniesienia odwołania, a dowód 
wpłaty dołącza się do odwołania. 

Wykonawca może cofnąć odwołanie. Jeżeli cofnie odwołanie 
przed otwarciem rozprawy, zwraca mu się połowę wpisu. 

 Może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego. 

Termin: najpóźniej do czasu otwarcia posiedzenia Zespołu Arbitrów. 

Treść przystąpienia: wskazanie interesu prawnego w przystąpieniu i 
strony do której przystępuje. 

Przystąpienie doręcza prezesowi UZP, przekazując kopię zama-
wiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 

Czynności wykonawcy, który przystąpił do postępowania odwo-
ławczego, nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami 
i oświadczeniami strony, do której przystąpił. 

Cofnięcie odwołania przez wykonawcę, który go wniósł, powoduje 
również niemożność skorzystania z instytucji przyłączenia dla 
innego wykonawcy. 

Na wyrok zespołu Arbitrów oraz na postanowienia 
Zespołu Arbitrów kończące postępowanie odwoławcze 
przysługuje skarga do sądu. Skarga nie przysługuje w 
postępowaniach poniżej 60 000 euro. 

Na wyrok Zespołu Arbitrów oraz na postanowienia Zespołu Arbitrów 
kończące postępowanie odwoławcze przysługuje skarga do sądu. 
Skarga nie przysługuje w postępowaniach poniżej 60 000 euro. 

 
 


