Zgierz, dnia 16.11.2021 r.

WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania pn.: Świadczenie usług w zakresie kompleksowego utrzymania czystości
w budynkach i na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Zgierzu –
PN/XXIV/2021
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/S 206537667 dnia 22.10.2021 r.
WEZWANIE DO PRZYSTĄPIENIA DO POSTĘPOWANIA ODWOŁAWCZEGO
Na podstawie art. 524 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.
zwanej dalej "p.z.p.", Zamawiający informuje, że 15.11.2021 r. wykonawca „IZAN +” spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie ul. Żabiniec 46, 31-215 Kraków, wniósł odwołanie.
W związku z tym Zamawiający niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania odwołania,
przesyła kopię odwołania pozostałym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Jednocześnie Zamawiający wzywa Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego zgodnie
z art. 525 p.z.p., który brzmi:
"1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami
i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z wyjątkiem przypadku zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art.
523 ust. 1, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego".
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