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Korfantów, dnia 17.06.2019r. 

ZAWIADOMIENIE O ZŁOŻENIU ODWOŁANIA ORAZ WEZWANIE DO PRZYSTAPIENIA DO 

POSTEPOWANIA ODWOŁAWCZEGO 

Dotyczy postepowania o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn. Dostawa i wdrożenie systemu elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) 

oraz zwiększenie funkcjonalności istniejących i uruchomienie nowych e-Usług wraz z ich integracją, 

rozbudową i unowocześnieniem zintegrowanego systemu informatycznego (HIS) w ramach 

projektu "Upowszechnianie świadczenia e-usług w ramach sieci współpracy jednostek medycznych 

i placówki edukacyjnej na terenie Województwa Opolskiego". Numer umowy: RPOP.10.03.00-16-

0022/17-00. 

Działając na podstawie art. 185 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(j.t.t: Dz. U. z 2018r., poz. 1986) Zamawiający zawiadamia, że w trakcie trwania postepowania 

otrzymał w dniu 13 czerwca 2019r. kopie odwołania. Odwołanie zostało wniesione przez 

Wykonawcę: Comarch Healthcare Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie, Aleja Jana Pawła II 39A, 

31-864 Kraków 

Treść odwołania w załączeniu. 

Mając na uwadze powyższe oraz zgodnie z postanowieniem art. 185 ust. 1 Prawo Zamówień 

Publicznych Zamawiający wzywa Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 

 Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego i 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 postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie 

(art.185 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych) 

 Zgodnie z postanowieniem art.185 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych 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 

 

Otrzymują: 

1. Uczestnicy postępowania 

2. a/a 


