Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim
ul. Aleje Grunwaldzkie 1, 22-600 Tomaszów Lubelski
tel: (0 84) 664-44-11, fax: (0 84) 664-25-21,
email: szpital@szpital-tomaszow.pl, www: http://szpital-tomaszow.pl

Tomaszów Lubelski dnia 2016.01.21
SPZOZ/P.N./12/2015

Wszyscy Wykonawcy zainteresowani postępowaniem:

Dotyczy:
Postępowania przetargowego na:
„Usługa kompleksowego żywienia pacjentów i personelu
Samodzielnego
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim.”
nr sprawy SPZOZ/P.N./12/2015

ZAWIADOMIENIE O POSTANOWIENIU
PREZESA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ
z dnia 19 stycznia 2016r.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim informuje, że
Prezes Krajowej lzby Odwoławczej na podstawie art. 187 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
- Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2O15 r. poz. 2164) wobec nieuiszczenia wpisu do
wniesienia odwołania wniesionego przez Food Investment S.A., ul. Potokowa 26, 80-283
Gdańsk w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego, którym jest Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej, Al. Grunwaldzkie 1, 22-600 Tomaszów Lubelski postanowił zwrócić
odwołanie.
W związku z powyższym,

zamawiający Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej,

Al. Grunwaldzkie 1, 22-600 Tomaszów Lubelski, wyznacza termin podpisania umowy z firmą
CATERMED S.A., ul. Ks. Siemaszki 15 A, 31-201 Kraków na dzień 05.02.2016r.

W załączeniu odpis postanowienia Prezesa KIO.
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