Projekt „Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w
Zielonej Górze Sp. z o.o.” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
na podstawie Umowy o dofinansowanie nr RPLB.09.01.01-08-0004/16-00

Zielona Góra, 12.02.2018 r.
Do wszystkich zainteresowanych
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, którego przedmiotem zamówienia jest Utworzenie Centrum Zdrowia
Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. realizowane w
systemie zaprojektuj i wybuduj współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 9 „Infrastruktura społeczna”,
Działanie 9.1 „Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych”, Poddziałanie 9.1.1 „Infrastruktura zdrowotna i usług
społecznych – projekty realizowane poza formułą ZIT” Nr sprawy: TZ.372.15.2018

Z A W I A D O M I E N I E
o wniesieniu odwołania
Zamawiający: Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działając zgodnie z art. 185 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych zawiadamia, iż w dniu 12.02.2018 r. została przesłana kopia odwołania
wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przez Wykonawcę:
Mirbud S.A.
ul. Unii Europejskiej 18
96-100 Świecie
W związku z powyższym Zamawiający wzywa Wykonawców do przystąpienia do
postępowania odwoławczego. 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 przekazuje się Zamawiającemu oraz
Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
Kopia odwołania zamieszczona została na BIP Szpitala pod adresem: http://bip.szpital.zgo.pl/
(w zakładce zamówienia publiczne, następnie roboty budowlane).
ZAMAWIAJĄCY
PODPIS NA ORYGINALE

