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LPR.ZZP.26.64-3.2020

INFORMACJA O WNIESIONYM ODWOŁANIU
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Rozbudowa i
przebudowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz stacji obsługi
technicznej (SOT) wraz z budową strefy końcowego podejścia i startu śmigłowca - FATO
położonych przy ul. Księżycowej 5, wraz z rozbiórką obiektów budowlanych i elementów
zagospodarowania terenu - zadania współfinansowane ze środków UE - POIiŚ 2014-2020,
projekt pn.: "Wsparcie baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - etap 3" oraz budowa namiotu
halowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu” –
postępowanie nr ZP/4/V/2020.
1.

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, jako Zamawiający działając na podstawie art. 185 ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843
z późn. zm.) – zwanej dalej Ustawą – przekazuje w załączeniu kopię odwołania złożonego
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zwanego dalej Prezesem Izby, przez Wykonawcę
SKANSKA Spółka Akcyjna, al. Solidarności 173, 00-877 Warszawa, otrzymaną przez
Zamawiającego w dniu 21.09.2020 r.
Zamawiający wzywa jednocześnie Wykonawców do przystąpienia do postępowania
odwoławczego.

2.

3.

4.

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.
Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci papierowej albo elektronicznej
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się zamawiającemu
oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie”.
Zgodnie z art. 185 ust. 3 Ustawy “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”.
Pozostałe kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 180-198 Ustawy.
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