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Wykonawcy ubiegający  
się o udzielenie zamówienia 
publicznego 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług kompleksowego 
utrzymania czystości oraz świadczenie prac personelu pomocniczego w SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy.”. 
Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2017/S 231-481813 z dnia 01 grudnia 2017 r., 
stronie internetowej Zamawiającego www.szpital-msw.bydgoszcz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Zamawiającego. 
 

ZAWIADOMIENIE O WNIESIENIU ODWOŁANIA 
 

Działając na podstawie art. 185 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 
r., poz. 1579) Zamawiający zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu w dniu 11 grudnia 
2017 r. wpłynęło odwołanie wniesione przez Impel Cleaning Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy 
ul. Ślężnej 118 (53-111). 

W związku z powyższym Zamawiający wzywa Wykonawców ubiegających się o udzielenie 
przedmiotowego zamówienia publicznego do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku 
wniesionego odwołania. 

Zgodnie z art. 185 ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może zgłosić 
przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, 
wskazując stronę, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby 
Odwoławczej w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 
Wykonawcy, którzy przystąpią do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania 
odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze 
stron. 
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W załączeniu: 
- Kopia wniesionego odwołania 

 
Wykonano w 1 egz., umieszczono na stronie internetowej 
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