SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ W RAWIE MAZOWIECKIEJ
Rawa Mazowiecka, dn. 09.12.2020 r.

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wdrożenie
oprogramowania do usługi teleopieki wraz z urządzeniami dla uczestników projektu pn.
„CUŚ DOBREGO!” o numerze sprawy ZP/09/2020.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.11.2020
r. pod nr 759736-N-2020 z dnia 30.11.2020 r.
Wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego
Na podstawie art. 185 ust. 1 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1843), zwanej dalej w skrócie „p.z.p.”, Zamawiający zawiadamia, że 7 grudnia 2020 r.
Wykonawca Comarch Healthcare S.A. z siedzibą w Krakowie, Al. Jana Pawła II 39a, 31-864 Kraków
wniósł odwołanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
W związku z tym Zamawiający niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania
odwołania, przesyła kopię odwołania pozostałym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu
o udzielenie zamówienia. Jednocześnie zamawiający wzywa wykonawców do przystąpienia do
postępowania odwoławczego zgodnie z art. 185 ust. 2, 3, 5 i 6 ustawy 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych:
„2.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 formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się
zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
3.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.
5.Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z
czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o
którym mowa w art. 186 ust. 3, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie
zamawiającego.
6.Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z ust. 1 nie mogą następnie korzystać ze środków
ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu
albo na podstawie art. 186 ust. 2i 3”
Z poważaniem

W załączeniu kopia odwołania.
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