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W związku z wejściem w życie zmian wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) 
chcielibyśmy poinformować o zasadach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz przysługujących Panu/Pani prawach z tym związanych. 
Powyższe informacje dostępne są na stronie internetowej TDT: http://www.tdt.pl/kontakt/rodo-informacja.html 
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Warszawa, dn. 25.05.2021 r. 

Wykonawcy biorący udził w postępowaniu

Nr referencyjny postępowania ZP 7/2021

Znak sprawy: P.290.3.2021.PZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Dostawa sprzętu sieciowego Numer 
referencyjny postępowania: ZP 7/2021

strona internetowa prowadzonego postępowania: https://bip.tdt.gov.pl/zamowienia-publiczne/

INFORMACJA O WNIESIENIU ODWOŁANIA ORAZ WEZWANIE DO PRZYSTĄPIENIA DO POSTĘPOWANIA 
ODWOŁAWCZEGO

Zamawiający uprzejmie informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 
sprzętu sieciowego Numer referencyjny postępowania: ZP 7/2021, w dniu 24.05.2021 r. zostało wniesione 
odwołanie przez Wykonawcę Netsecure Sp. z o.o. ul. Świętokrzyska 30 /63, 00-116 Warszawa.

Na podstawie art. 524 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 
ze zm.), zwanej dalej ustawa Pzp, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego, na 
której są udostępniane dokumenty zamówienia - kopię wniesionego odwołania, równocześnie wzywając 
Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

Na podstawie art. 525 ust. 1 i 2 ustawy Pzp 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, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy 
wnoszącemu odwołanie. Do zgłoszenia przystąpienia dołącza się dowód przesłania kopii zgłoszenia 
przystąpienia zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

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. 
Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i 
oświadczeniami strony, do której przystąpił, z wyjątkiem przypadku zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa 
w art. 523 ust. 1 ustawy Pzp, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego.

W załączeniu:

Kopia odwołania
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