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Do uczestników postępowania  o udzielenie
zamówienia publicznego na

„Świadczenie usług polegających na zapewnieniu codziennej i kompleksowej obsługi w zakresie  
żywienia pacjentów (średnio 440 osób dziennie) na bazie przyjętych w dzierżawę pomieszczeń wraz z  

utylizacją odpadów pokonsumpcyjnych oraz wywozu odpadów komunalnych”
(ZP 18/2009) wg rozdzielnika

POWIADOMIENIE O WNIESIENIU PROTESTU

Zgodnie z art.  181 ust.  3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego 
im.  Stefana  Żeromskiego  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w  Krakowie, 
os.  Na  Skarpie  66  w  Krakowie  zawiadamia  o  wniesieniu  protestu  w  postępowaniu  o  udzielenie 
zamówienia  publicznego  na  „Świadczenie  usług  polegających  na  zapewnieniu  codziennej  i  
kompleksowej obsługi w zakresie żywienia pacjentów (średnio 440 osób dziennie) na bazie przyjętych  
w  dzierżawę  pomieszczeń  wraz  z  utylizacją  odpadów  pokonsumpcyjnych  oraz  wywozu  odpadów  
komunalnych” (ZP 18/2009) na zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Jednocześnie Dyrekcja  Szpitala wzywa  Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu 
toczącym się w wyniku wniesienia protestu na podstawie art.  181 ust.  3 ustawy Prawo zamówień 
publicznych.

Zgodnie  z  art.  181  ust.  4  ustawy  Prawo  zamówień   publicznych  Wykonawcom 
uczestniczącym w postępowaniu przysługuje prawo przystąpienia do protestu w terminie 3 dni od dnia 
otrzymania wezwania.
Wykonawca,  który  nie  przystąpi  do  protestu  w powyższym  terminie,  nie  może  następnie  wnieść 
protestu, powołując się na te same okoliczności.

Z poważaniem,

Otrzymują:
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