
DZ.381.UE-1/19                                                                          Lublin, dnia  19 marca 2019 r.

Zamawiający:
Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie
ul. Nałęczowska 14
20-701 Lublin
Dedykowana platforma zakupowa do obsługi komunikacji
w formie elektronicznej pomiędzy Zamawiającym 
a wykonawcami oraz składania ofert:   
https://platformazakupowa.pl/pn/ztm_lublin
W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku
 przerwy w funkcjonowaniu lub awarii 
https://platformazakupowa.pl/pn/ztm_lublin  :  
e-mail: ztm@ztm.lublin.eu

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie
zamówienia

Dotyczy: Przetargu  nieograniczonego  na  dostawę  pn. „Zaprojektowanie,  dostawa,
konfiguracja i wdrożenie systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej wraz z
usługą  wsparcia  przez  okres  48 miesięcy”,  Nr  sprawy  DZ.381.UE-1/19 (Nr  ogłoszenia  o
zamówieniu opublikowanego w Dz.U.U.E nr 2019/S 047-108844  z dnia 07.03.2019 r.

ZAWIADOMIENIE O ZŁOŻENIU ODWOŁANIA

Na podstawie  art.  185 ust.  1  ustawy z dnia  29 stycznia  2004  r.  –  Prawo  zamówień
publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej Pzp, zamawiający, którym jest
Zarząd  Transportu  Miejskiego  w  Lublinie  informuje,  że  w  dniu  18  marca  2019  r.
wykonawca  GMV  Innovating  Solutions  Sp.  z  o.o.,  ul.  Hrubieszowska  2,  01-209
Warszawa wniósł  odwołanie w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na
„Zaprojektowanie, dostawę, konfigurację i wdrożenie systemu biletu elektronicznego
komunikacji  aglomeracyjnej  wraz  z  usługą wsparcia  przez  okres  48  miesięcy”,  Nr
sprawy  DZ.381.UE-1/19 (Nr  ogłoszenia  o  zamówieniu  opublikowanego  w  Dz.U.U.E  nr
2019/S 047-108844  z dnia 07.03.2019 r.).

Wzywa się wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego zgodnie z art.
185 ust. 2 i 3 ustawy Pzp tj.
 „  2.  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.
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.”

W załączeniu kopia odwołania. 
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