ffi-{§&nffi
Gliwice, dnia 28lutego 2O!9r,
Prezes Krajowej lzby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa

Zamawiajqcy:
e

Woj ew ó dztw o W i e l ko

p o l s ki

al. Niepodleglości 34,

61,-7 1,4

Poznań,

którego przedstawicielem uprawnionym do dokonywania czynności w niniejszym postepowaniu jest
spółka: Szpitale Wielkopolski Sp. z o. o. z siedziba przy ul. Lutyckiej 34/ budynek A, 60-415 Poznań
Tel. : +48 61 855 35 10, e-mail : oawel.proml nskl@srpltalewlelkopolski.pl

Odwołujqcy,i
Asseco Poland S.A.
ul. Olchowa t4,35-322 Rzeszów

Dane kontaktowe:

Asseco Poland Biuro w Warszawie;
ul. Branickiego 13, 02-07 2 Warszawa,

Te|.2257482 00, fax. 2ż574-82-82,
e-mail : POZ Przetargi@asseco.pl ; §ebąstian. Paszkiewicz@asseco.pl;
Dotvczv posteoowania na: ..opracowanie, wdrożenie i utrzvmanie platformv Reaionalnei e - pacient
w ramach proiektu ..wvposażenie środowiskinformotvcznvch woiewódzkich, powiatowvch i mieiskich
podmiotów leczniczvch w narzedzia informatvczne umożIiwiaiace wdrożenie EDM oraz stworzenie
sieci wvmianv danvch miedzv podmiotami leczniczvmi somorzadu woiewództwa"
Numer Postepowania: SzW'1 /2079
Numer sprawv KlO: 281t19

WYcoFANlE oDWoŁANlA

8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych, zwana dalej ,,ustawą Pzp" Asseco Poland S.A, z siedzibą w Rzeszowie (35-322),
ul. Olchowa 14, zwany dalej ,,Odwołująrym" cofa odwołanie wniesione do Prezesa Krajowej lzby
Odwoławczej w dniu 18 lutego 2Ot9 r. w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego pn.: ,,Opracowanie, wdrożenie i utrzvmanie Platformv
Działając na podstawie art. 187 ust,

Reąionalnei e - pacient w ramach proiektu ..wvposażenie środowisk informatvcznvch woiewódzkich,
powiotowvch i mieiskich podmiotów leczniczvch w narzedzia informatvczne umożliwiaiace wdrożenie
EDM oraz stworzenie sieci wvmionv danvch miedzv podmiotami leczniczvmi somorzadu
woiewództwa" Znak sprowv: SzW/1/2079;
W związku z powyższym wnoszę o umorzenie postępowania odwoławczego arazzwrot90% wpisu na
konto nr04 1050 0086 1000 OO2273643854
Z poważaniem,

DYREKToR
Oryginał pełnomocnictwa dołączono do odwołania.
As§€io Pól§nd ś.A.ż siedźibą w Rże§żóWie, ul, olahowó 14, 35-322 Rre9zóW, tel.: +48 17 888 55 55, fex: +48 17 888 55 50
www.asseco.pl, e-ńsll: ińfó@dśsecó,pl, Nlp: 522-000-37-82, REGóN; 0x0334578, 5ąd Rćjonowy w Rźe§zowie, XlI Wydżidł Góspodarczy Krajowe§ó Rejeśtru
sądóWegó, KRs: 0000033391. Kapitał ?ókłddowy W WYsók§ści 83.000,303,o0 PLN j€st opłaeónV W całośti,Nr Rej. GlOŚ: E0001990WżBW

