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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:493881-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Gdańsk: Usługi nadzoru budowlanego
2020/S 203-493881

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Województwo Pomorskie
Krajowy numer identyfikacyjny: 191674836
Adres pocztowy: ul. Okopowa 21/27
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 80-810
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Artur Gaicki
E-mail: sekretariat@zdwgdansk.pl 
Tel.:  +48 583264960
Faks:  +48 583264999
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.pomorskie.eu

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: http://platformazakupowa.pl/pn/zdw_gdansk
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: http://platformazakupowa.pl/pn/zdw_gdansk
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 501 na odcinku 
Stegna – Krynica Morska. Etap III: km 61+925 – 64+070 w trakcie realizacji robót”
Numer referencyjny: 28/DZS/2020/PN/WRI

II.1.2) Główny kod CPV
71520000 Usługi nadzoru budowlanego
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacją i kontrolą 
rozliczenia zadania.
Charakterystyka zadania objętego umową na roboty budowlane:
— przebudowa drogi wojewódzkiej nr 501,
— złożenie zawiadomienia do organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy oraz uzyskanie innych 
niezbędnych uzgodnień wymaganych prawem, w tym min. z zakresu ochrony przeciwpożarowej obiektów,
— wykonanie oraz montaż dwustronnej tablicy informacyjnej oraz dwustronnej tablicy pamiątkowej, związanych 
z dofinansowaniem inwestycji ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska Rosja 2014–2020.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 139 414.20 PLN

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71520000 Usługi nadzoru budowlanego
71540000 Usługi zarządzania budową

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Polska, region północny, województwo pomorskie

II.2.4) Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacją i kontrolą 
rozliczenia zadania.
Charakterystyka zadania objętego umową na roboty budowlane:
— przebudowa drogi wojewódzkiej nr 501,
— złożenie zawiadomienia do organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy oraz uzyskanie innych 
niezbędnych uzgodnień wymaganych prawem, w tym min. z zakresu ochrony przeciwpożarowej obiektów,
— wykonanie oraz montaż dwustronnej tablicy informacyjnej oraz dwustronnej tablicy pamiątkowej, związanych 
z dofinansowaniem inwestycji ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska Rosja 2014–2020.
Zamówienie na roboty budowlane obejmuje w razie konieczności prowadzenie badań i nadzoru 
archeologicznego w miejscach stwierdzenia występowania obszarów podlegających ochronie archeologicznej i 
konserwatorskiej.
Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w rozdziałach IV–V SIWZ.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do wysokości 
20 000,00 PLN netto.
Zakres zamówienia podobnego obejmuje wykonanie usług pełnienia funkcji Inżyniera, polegających na 
zarządzaniu budową i nadzorze nad realizacją robót budowlanych wraz z kontrolą i rozliczeniem finansowym w 
zakresie występującym w zadaniu podstawowym.
Warunki udzielenia zamówienia podobnego, o którym mowa w pkt. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:
1) Wykonawca wykonał lub wykonuje należycie zamówienie podstawowe;
2) Wykonawca zapewni wykonanie zamówienia, o którym mowa w pkt. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w 
standardzie nie gorszym niż przyjęty do wykonania zamówienia podstawowego;
3) w ramach prowadzonych negocjacji, Zamawiający i Wykonawca dojdą do porozumienia odnośnie ceny i 
terminu wykonania;
4) Istotne postanowienia umowy o udzielenie zamówienia (inne niż określone w pkt 3), o którym mowa w pkt. 67 
ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp będą zgodne z istotnymi postanowieniami umowy zawartymi w umowie dla zamówienia 
podstawowego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie inspektora nadzoru robót drogowych / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 139 414.20 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Numer identyfikacyjny projektu: PLRU.03.01.00-22-0086/18-00. Program Współpracy Transgranicznej Polska 
Rosja 2014–2020.

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Dotyczy sekcji II.2.7:
Termin realizacji zamówienia do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy w przedmiotowym postępowaniu lub od 
dnia zawarcia umowy z Wykonawcą robót, w przypadku, gdy umowa w przedmiotowym postępowaniu zostanie 
zawarta przed zawarciem umowy z Wykonawcą robót.
Przekazanie terenu budowy nastąpi do 14 dni od dnia zawarcia umowy na roboty z Wykonawcą robót.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
I. Zdolność zawodowa Wykonawcy:
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.
II. Zdolność zawodowa personelu Wykonawcy:
Wykonawca musi wykazać, że skieruje do realizacji zamówienia osobę legitymującą się doświadczeniem, 
wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi, określonymi poniżej:
— inspektor nadzoru inwestorskiego branży drogowej – koordynator: posiadający wykształcenie wyższe 
techniczne oraz uprawnienia do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności drogowej lub równoważne 
oraz posiadający doświadczenie w pełnieniu funkcji: inspektora nadzoru branży drogowej lub kierownika robót 
branży drogowej (przez cały okres trwania robót branży drogowej, tj. od rozpoczęcia realizacji robót branży 
drogowej do podpisania protokołu odbioru końcowego robót branży drogowej) lub kierownika budowy (przez 
cały okres trwania robót, tj. od rozpoczęcia realizacji robót do podpisania protokołu odbioru końcowego robót), 
na co najmniej dwóch zadaniach polegających na budowie lub przebudowie drogi klasy minimum Z* o długości 
odcinka drogi min. 2,1 km i wartości robót branży drogowej, co najmniej 4 000 000,00 PLN netto** każde, 
doprowadzonych do odbioru końcowego robót budowlanych.
* lub odpowiadającej parametrom technicznym tej klasie drogi, w zakresie min.: prędkość projektowa Vp≥ 50 
km/h, szerokość pasa ruchu – nie mniejsza niż 3 m, dopuszczalny nacisk pojedynczej osi napędowej pojazdu 
na nawierzchnię jezdni (obciążenie obliczeniowe) – 115 kN.
** W przypadku, gdy kwoty określono w walucie innej, niż złoty polski Wykonawca przeliczy ją na PLN wg 
średniego kursu Narodowego Banku Polskiego na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku, gdy w dniu publikacji ogłoszenia NBP nie opublikował średnich 
kursów walut, należy przyjąć pierwszy opublikowany po tej dacie średni kurs NBP.
Osoba wskazana do pełnienia ww. funkcji powinna posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) w specjalności 
właściwej do powierzonej funkcji lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane 
na podstawie wcześniejszych przepisów oraz przynależność do właściwej okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa. Zgodnie z obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa krajowego, osoby 
nie posiadające obywatelstwa polskiego, na warunkach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o 
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. 

19/10/2020 S203
https://ted.europa.eu/TED

4 / 8



Dz.U./S S203
19/10/2020
493881-2020-PL

5 / 8

Dz.U. z 2018 r. poz. 2272 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 
architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1117):
• mogą ubiegać się i uzyskać decyzję w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych w budownictwie, nabytych 
w państwach członkowskich UE oraz wpis do właściwej okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, po 
przeprowadzeniu postępowania przez właściwy organ samorządu zawodowego w Rzeczpospolitej Polskiej,
• jeżeli posiadają kwalifikacje zawodowe inżyniera budownictwa i prowadzą zgodnie z prawem działalność 
w zakresie tego zawodu w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE, mają prawo do 
tymczasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu inżyniera budownictwa, tj. do świadczenia usług 
transgranicznych, bez konieczności uznawania kwalifikacji zawodowych, po złożeniu pisemnego oświadczenia 
o zamiarze świadczenia danej usługi wraz z niezbędnymi dokumentami i uzyskaniu tymczasowego wpisu do 
właściwej okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa; świadczenie usług trans granicznych podlega każdorazowo 
indywidualnej ocenie dokonywanej przez właściwy organ samorządu zawodowego w Rzeczpospolitej Polskiej.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń i 
dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami (zgodnego z treścią załącznika nr 3 do rozdziału II SIWZ).

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zostały określone w rozdziale IV SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia i rozdziale V 
SIWZ – wzór umowy. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.), ustawie z dnia 23 czerwca 1964 r. 
Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) (Pzp).

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania 
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/11/2020
Czas lokalny: 11:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
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IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 17/01/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 19/11/2020
Czas lokalny: 11:05
Miejsce:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11 A, 80-778 Gdańsk, POLSA, sala konferencyjna.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Pełnomocnikiem Zamawiającego przygotowującym i przeprowadzającym postępowanie o udzielenie 
zamówienia publicznego (w trybie określonym w art. 15 ust. 2, 3 i 4 pkt 3 ustawy Pzp) jest Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11 a, 80-778 Gdańsk, tel. 58 32 64 990. Platforma zakupowa: (http://
platformazakupowa.pl/) adres profilu nabywcy: (http://platformazakupowa.pl/pn/zdw_gdansk)
2. Wymagane wadium: 2 800,00 PLN. Wymagania dotyczące wadium zostały określone w pkt 18 rozdział I 
SIWZ.
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania 
wskutek zaistnienia okoliczności wymienionych w art. 24 ust. 1 i 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
4. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu – załącznik nr 1 do SIWZ;
b) zobowiązanie, o którym mowa w pkt 7.6.2 – rozdział I SIWZ;
c) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo;
d) pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmujące także czynność potwierdzania za zgodność z oryginałem 
dokumentów składających się na ofertę i składanych wraz z ofertą – o ile prawo do podpisania oferty nie wynika 
z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą;
e) dowód wniesienia wadium. W przypadku, gdy wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, Wykonawca 
winien złożyć oryginał gwarancji lub poręczenia.
5. Przed udzieleniem zamówienia publicznego Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego ofertę oceniono 
najwyżej, do złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp:... 
W związku z ograniczoną ilości znaków, które mogą być wpisane w przedmiotowym ogłoszeniu dokumenty 
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i oświadczenia, o których mowa powyżej zostały określone w pkt 8.5.1–8.10 Instrukcji dla Wykonawców – 
rozdział I SIWZ.
6. Wymagania w odniesieniu do Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów zostały określone 
w pkt 7.6 – rozdział I SIWZ.
7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich 
podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w 
postępowaniu składa także oświadczenie, o którym mowa w pkt 4a powyżej dotyczące tych podmiotów.
8. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na platformie 
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub 
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp.
9. Sposób komunikacji oraz wymagania formalne dotyczące składania ofert, oświadczeń i dokumentów w 
szczegółowo określone zostały w pkt 11 – rozdział I SIWZ.
10. W postępowaniu stosuje się procedurę określoną przepisem art. 24 aa ustawy Pzp.
11. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO określona została w pkt 21 – rozdział I SIWZ.
12. Zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp, Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia przedmiotowego 
postępowania jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia, nie zostaną mu przyznane.
13. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 
ustawy Pzp.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcom i innym podmiotom, środki ochrony prawnej przysługują jeżeli mają lub mieli interes w 
uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej 
w niniejszym postępowaniu lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie 
ustawy Pzp.
3. Środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym Wykonawców, wpisanym na 
listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu 
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Zamówień Publicznych pod warunkiem że dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia.
4. Odwołanie przysługuje od wszystkich, niezgodnych z przepisami ustawy Pzp, czynności Zamawiającego 
podjętych w postępowaniu o udzieleniu zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest 
zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia – jeśli została przesłana faksem lub drogą elektroniczną albo w terminie 15 dni jeśli 
została przesłana w inny sposób.
6. Odwołanie dotyczące treści ogłoszenia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej, a postanowień SIWZ – w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie 
internetowej.
7. Odwołania inne niż określone w punkcie 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy 
zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę 
jego wniesienia.
8. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż:
a) w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu 
zamówienia;
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
9. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) w formie pisemnej albo elektronicznej 
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu.
10. KIO rozstrzyga odwołanie na zasadach określonych w art. 188–192 ustawy Pzp.
11. Orzeczenie KIO, po stwierdzeniu przez sąd jego wykonalności, ma moc prawną na równi z wyrokiem sądu.
12. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu 
zgodnie z rozdziałem 3 działu VI ustawy Pzp.
Pouczenie o środkach ochrony prawnej zostało ujęte w pkt 22 Instrukcji dla Wykonawców – rozdział I SIWZ. 
Pozostałe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej regulują przepisy działu VI ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/10/2020
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