Prezes Urzędu
Zamówień Publicznych
Warszawa, dnia 12 kwietnia 2021 r.
Nr LO/025.1.2021
KW-1586/21

DECYZJA
Na podstawie art. 104 § 1 i art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256, ze zm.) w zw. z art. 470 ust. 2 i art. 470 ust. 1
pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 2019, ze zm.), działając na podstawie upoważnienia nr 425/01/19 z dnia 3 stycznia
2019 r.,
po rozpatrzeniu wniosku Federacji Przedsiębiorców Polskich z siedzibą w Warszawie z dnia
23 marca 2021 r.,

postanawiam
wpisać Federację Przedsiębiorców Polskich z siedzibą w Warszawie na listę organizacji
uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej.
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POUCZENIE
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2.

3.

4.

Decyzja nie jest ostateczna.
Strona z niej niezadowolona może złożyć do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wniosek o ponowne
rozpatrzenie sprawy, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, ewentualnie – skargę do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Warszawie, wnoszoną za pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych,
w terminie 30 dni od daty doręczenia decyzji.
Skarga taka podlega wpisowi, ustalanemu w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed
sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193, ze zm.), należy go uiścić przy wniesieniu skargi, gotówką
do kasy właściwego sądu administracyjnego lub na rachunek bankowy wskazanego Sądu.
Skarżący może wnieść do Sądu wniosek o przyznanie mu prawa pomocy w zakresie całkowitym (gdy wykaże,
że nie ma żadnych środków na poniesienie jakichkolwiek kosztów postępowania) lub częściowym (gdy wykaże,
że nie ma dostatecznych środków na poniesienie pełnych kosztów postępowania), obejmujące zwolnienie od
kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata lub radcy prawnego. Wniosek o przyznanie prawa pomocy
składa się na urzędowym formularzu według ustalonego wzoru. Wniosek taki powinien zawierać oświadczenie
strony, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia (składający
oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”; klauzula ta zastępuje pouczenie sądu

o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia), obejmujące dokładne dane o stanie
majątkowym i dochodach. Jeżeli oświadczenie zawarte we wniosku okaże się niewystarczające do oceny
rzeczywistego stanu majątkowego i możliwości płatniczych strony lub budzi wątpliwości, strona jest obowiązana
złożyć na wezwanie Sądu, w zakreślonym terminie, dodatkowe oświadczenie lub przedłożyć dokumenty
źródłowe dotyczące jej stanu majątkowego lub dochodów.

Otrzymują:
1) Federacja Przedsiębiorców Polskich, Al. Ujazdowskie 51, 00-536 Warszawa.
2) a/a

