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               ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH  

  I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY   
 

 
 

        Bydgoszcz, dnia 30.03.2022r. 
NF-81/012/2022/102/22 

 
Do Wykonawców  
uczestniczących w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego 

  

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn.: „Dostawa fabrycznie nowego, niskopodłogowego taboru 
tramwajowego dla sieci komunikacji miejskiej w Bydgoszczy”, Nr sprawy 012/2022. 

 

 
Zgodnie z art. 524 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej - Pzp), 
Zamawiający przekazuje w załączeniu kopię odwołania wniesionego w dniu 28.03.2022 r., wzywając 
Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 
 
Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w ciągu 3 dni licząc od  
dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu 
rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje, zgodnie z art. 525 ust. 1 Pzp.  

Zamawiający przypomina, że zgłoszenie przystąpienia, zgodnie z art. 525 ust. 2 w związku z art. 507  
i art. 508 ust. 1 Pzp, doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej, w formie pisemnej albo  
w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że wniesione w postaci elektronicznej, 
wymaga opatrzenia podpisem zaufanym, a jego kopię przesyła Zamawiającemu oraz Wykonawcy 
wnoszącemu odwołanie. 
  
Kopię zgłoszenia przystąpienia, należy przesłać Zamawiającemu na adres poczty elektronicznej: 
zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl oraz zgodnie z pkt VIII.1. SWZ również za pośrednictwem formularza 
"Wyślij wiadomość do zamawiającego", (jako załączniki) dostępnego na stronie internetowej profilu 
nabywcy: https://platformazakupowa.pl/zdmikp_bydgoszcz w zakładce dedykowanej postępowaniu 
ID 587171. 
 
Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia faktu otrzymania niniejszego pisma. 
 
Zamawiający informuje, że kopię wniesionego odwołania zamieścił również na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania: www.platformazakupowa.pl/zdmikp_bydgoszcz, ID 587171.  
 

 
p.o. Dyrektora ZDMiKP 

podpis nieczytelny 

Wojciech Nalazek 
................................................. 

(podpis kierownika zamawiającego) 

 

 
Załączniki: 
1. Kopia odwołania z dnia 28.03.2022 r.  
Otrzymują: 
1. Adresat:  
2. a/a  
Kontakt: 
Julia Suchocka,   
nr tel. kont.: (52) 582 27 69,  
 


