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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na dostawę Szpitalnego Systemu Informatycznego (SSI) wraz z 
infrastrukturą dla Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku, nr postępowania: ZP 
01EU/21 w ramach projektu: „Elektroniczne usługi publiczne – e-administracja dla Gminy 
Kluczbork, Powiatu Kluczborskiego i Powiatu Oleskiego” realizowany w ramach Osi 
Priorytetowej: X Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Działanie: 10.3  E -usługi publiczne 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Cel 
szczegółowy 4: Większa dostępność e-usług." 
 

 
 

Zamawiający, działając na podstawie art. 524 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą, informuje, że w dniu 20.12.2021 r. wpłynęło 
odwołanie dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia wniesione przez Asseco 
Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie i wzywa wykonawców do przystąpienia do postępowania 
odwoławczego. 
 
Zgodnie z art. 525 ust. 1 ustawy wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania 
odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, w którym to 
zamawiający opublikował jego treść wskazując stronę, do której przystępuje, i interes 
w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. 
Na podstawie art. 525 ust. 2 ustawy zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej 
Izby Odwoławczej, 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. 
 
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. 
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 ustawy, przez uczestnika, który 
przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego 
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