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ZAWIADOMIENIE 

o wniesieniu odwołania do przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221.000 EURO 

na dzierżawę analizatorów do badań: gazometrycznych i wapnia zjonizowanego, z 

koagulologii, hematologicznych, analizy moczu, biochemicznych; wraz z dostawami: 

odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych niezbędnych do 

wykonywania badań na wymienionych analizatorach. 

 

 

Na podstawie art. 185 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych („ustawa”) Zamawiający – Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika                            

w Tarnowie, ul. Szpitalna 13 informuje, że w dniu 27 lipca 2018 roku Wykonawca: Roche 

Diagnostics Polska Sp. Z o.o., ul. Wybrzeże Gdyńskie 6B, 01-531 Warszawa wniósł odwołanie 

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej od niezgodnych z przepisami ustawy czynności 

(zaniechań) Zamawiającego w zakresie Pakietu Nr 5 polegających na: 

- dokonaniu wyboru oferty Konsorcjum Firm: Beckman Coulter Polska Sp.z o.o                       

z siedzibą w Warszawie i Bio-Rad Polska Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie w Pakiecie Nr 5, 

- zaniechaniu odrzucenia oferty Konsorcjum Firm: Beckman Coulter Polska Sp.z o.o                

z siedzibą w Warszawie i Bio-Rad Polska Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie w Pakiecie Nr 5, 

- zaniechaniu dokonania wyboru oferty Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.,                          

ul. Wybrzeże Gdyńskie 6B, 01-531 Warszawa jako najkorzystniejszej w Pakiecie Nr 5, 

którego kopię stanowi załącznik do niniejszego pisma, a tym samym Zamawiający wzywa 

Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.  

 

Zgodnie z art.185 ust.2 ustawy 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.  

 

Zamawiający informuje, że zgodnie z art.182 ust.6 ustawy bieg terminu związania ofertą 

ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu 

2.  a/a 
 


