
                     Proszowice, dnia 08.01.2021 r.
                                                                                 
 

Dotyczy: postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na:
Dostawa oraz instalacja sprzętu informatycznego, oprogramowania medycznego wraz z wdrożeniem oraz
integracją z Platformą Regionalną

w celu realizacji projektu pn. „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)” w ramach regionalnego
programu  Operacyjnego  Województwa  Małopolskiego  na  lata  2014-2020,  Oś  priorytetowa  2.  Cyfrowa
Małopolska,  Działanie 2.1E – administracja i  otwarte zasoby,  Poddziałanie 2.1.5 E – usługi  w ochronie
zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

Oznaczenie sprawy: 35/ZP/2020

INFORMACJA  O  WNIESIENIU  ODWOŁANIA  ORAZ  WEZWANIE  DO  PRZYSTĄPIENIA
DO POSTĘPOWANIA  ODWOŁAWCZEGO

Samodzielny  Publiczny  Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Proszowicach  ul.  Kopernika  13,  32-100
Proszowice zwany w dalszej części Zamawiającym, uprzejmie informuje, iż w postępowaniu  o udzielenie
zamówienia publicznego na Dostawę oraz instalację sprzętu informatycznego, oprogramowania medycznego
wraz z wdrożeniem oraz integracją z Platformą Regionalną w ramach projektu pn.  „Małopolski  System
Informacji Medycznej (MSIM)” w dniu 07.01.2021 r. zostały wniesione dwa odwołania do Prezesa KIO
przez Wykonawców: Konsultant IT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krzywa 21, 60-118 Poznań
oraz Simple S. A. ul. Bronisława Czecha 49/51, 04-555 Warszawa.

Na  podstawie  art.  524  ustawy  z  dnia  11  września  2019  roku  -  Prawo  zamówień  publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późniejszymi zmianami), Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej
zamawiającego,  na  której  są  udostępniane  dokumenty  zamówienia  -  kopię  wniesionych  odwołań,
równocześnie wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

Na podstawie art.  525 ust.  1 i  2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku -  Prawo zamówień publicznych
(Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  2019  z  późniejszymi  zmianami),  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,  a  jego  kopię  przesyła  się  Zamawiającemu  oraz
Wykonawcy  wnoszącemu  odwołanie.  Do  zgłoszenia  przystąpienia  dołącza  się  dowód  przesłania  kopii
zgłoszenia przystąpienia zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
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