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zawiadomienie o wniesieniu odwołania
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Poznań, dnia 28.t2,20t7 r.

zawiadomienie
o wniesieniu odwołania

do postępowania ogłoszonego w trybie
przetar9 nieograniczony

na
BUDOWĘ U§ŁUG ELEKTRONI§Z§Y§H ORAZ N|ĘZBEDNEG$ DO TEGO CELU DOPO$AŹENIA

|NFRA§TRuKTURY §PRZĘTOWEJ i PROGRAMOWEJ PRZETWARZAN|A DANYCH w
Wie|ospecjalistycznym §zpitalu Miejskim irn. Józefa §trusia w Poznaniu

dla potrzeb
WieIospecjalistycznego Szpita la M iejskiego

im. Józefa strusia w poznaniu

Na podstawie ań. 180 ust. 5 ustawy z dnia 29.0L.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
20I7r. poz. t579), uprzejmie informuję, że w dniu 28.!2.2OL7r. firma: COMARCH HEALTHCARE S.A.
Al.Jana Pawła II 39 a , 3t-864 Kraków , wniosła odwołanie do Prezesa Krajowej lzby Odwoławczej w
zakresie czynności Zamawiającego polegającej na ustaleniu treści postanowień Speryfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia w sposób niezgodny zdaniem Odwołującego , z przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych.

W związku z powyższyfir w załączeniu przesyłam treść odwołania. Przedmiotem odwołania wobec
czynności Zamawiającego jest zdaniem firmy Odwołującej naruszenie przez Zamawiającego art. 29 ust. 1, 2 i 3 w
związkuzart.7ust.l ustawyPzpwzwiązkuzart.36ust.l pkt16iaft. 139ust.l Pzpwzwiązkuzań.3531
Kodeksu cywilnego, art,ż9 ust.Z i 3 Pzp w związku zart.7 ust.l Pzp w zw z aft. 36 aaPzp i96 ust. 1 pkt.ll.

Jednocześnie na podstawie powołanego przepisu, wzywam do udziału w postępowaniu odwoławczym, na
zasadach określonych w aft. 1B5 ust. 1 i dalszych,

Niniejsze zawiadomienie wraz z treścią odwołania Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej , na
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