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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:264696-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Gdańsk: Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
2020/S 109-264696

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
Adres pocztowy: ul. Mostowa 11 A
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 80-778
Państwo: Polska
E-mail: agaicki@zdwgdansk.pl 
Tel.:  +48 583264960
Faks:  +48 583264999
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdw-gdansk.pl
Adres profilu nabywcy: http://platformazakupowa.pl/pn/zdw_gdansk

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

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

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: administracja samorządowa

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zarządzanie drogami wojewódzkimi

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

II.1.1) Nazwa:
Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Budowa Obwodnicy Kartuz – etap II”
Numer referencyjny: 34/DZS/2020/PN/WPI

II.1.2) Główny kod CPV
71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

II.1.3) Rodzaj zamówienia
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Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Budowa Obwodnicy Kartuz – etap 
II”, opracowanie wniosków wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ZRID, na 
podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 
zakresie dróg publicznych Dz.U.2018.1474 t.j. Dokumentacja projektowa będzie dofinansowana z programu 
pomoc techniczna, natomiast realizacja robót budowlanych będzie dofinansowana ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2021–2027, dlatego powinna wypełniać wymagania programu,
W tym zawierać logotypy programu. Przedmiot zamówienia należy podzielić na dwie autonomiczne części 
umożliwiające uzyskanie odrębnych decyzji realizacyjnych oraz budowę drogi w dwóch odrębnych etapach. 
Patrz pkt 4.1 IDW – rozdział I SIWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 453 501.56 PLN

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

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:
Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Budowa Obwodnicy Kartuz – etap 
II”, opracowanie wniosków wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ZRID, na 
podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 
zakresie dróg publicznych Dz.U.2018.1474 t.j. Dokumentacja projektowa będzie dofinansowana z programu 
pomoc techniczna, natomiast realizacja robót budowlanych będzie dofinansowana ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2021–2027, dlatego powinna wypełniać wymagania programu,
W tym zawierać logotypy programu. Przedmiot zamówienia należy podzielić na dwie autonomiczne części 
umożliwiające uzyskanie odrębnych decyzji realizacyjnych oraz budowę drogi w dwóch odrębnych etapach. 
Celem zadania jest stworzenie kompletnej dokumentacji projektowej, dla której Wykonawca uzyska wszelkie 
niezbędne przepisami prawa warunki, opracowania, uzgodnienia, opinie, prawomocne decyzje oraz decyzję 
na realizację inwestycji drogowej (ZRID), na podstawie której będzie możliwe wybudowanie prawidłowo 
funkcjonującego obiektu budowlanego. Dokumentacja projektowa będzie służyć do określenia zakresu robót i 
opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dlatego Wykonawca odpowiedzialny jest za 
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cały proces projektowy, udzielanie wyjaśnień i uzupełnień w ramach przetargu na roboty budowlane. Przedmiot 
zamówienia obejmuje wykonanie między innymi:
1) Przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
2) Uzyskanie odstępstwa od czynności zakazanych odnośnie chronionych gatunków roślin, zwierząt, grzybów;
3) Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i/lub krzewów;
4) Mapy do celów projektowych;
5) Inwentaryzacji wraz z analizą stanu istniejącego obszaru objętego inwestycją;
6) Inwentaryzacji istniejącej zieleni;
7) Spotkania informacyjne;
8) Wizualizacji 3D;
9) Projektu podziałów nieruchomości;
10) Dokumentacji geotechnicznej;
11) Analizy i prognozy ruchu;
12) Audytu BRD;
13) Uzyskanie zgłoszeń/decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym;
14) Uzyskanie pozwoleń wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w tym na 
prowadzenie badań archeologicznych i ratowniczych (fakultatywnie);
15) Projektu budowlanego;
16) Projektu wykonawczego;
17) Kosztorysu ofertowego i kosztorysu inwestorskiego;
18) Studium wykonalności;
19) Złożenie wniosku o ZRID wraz z uzyskaniem decyzji ZRID.
Dokumentacja projektowa będzie służyć do określenia zakresu robót i opisu przedmiotu zamówienia na 
wykonanie robót budowlanych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie zawodowe Projektanta branży drogowej / Waga: 30
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 453 501.56 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPPM.12.01.00-22-0002/19-00; Nazwa projektu: Projekt pomocy technicznej IP na rok 2020.

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający nie przewiduje udzielenia 
zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

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:
1. Zdolność zawodowa Wykonawcy:
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał zamówienia odpowiadające swoim przedmiotem 
usługom będącym przedmiotem niniejszego zamówienia, tzn.:
Wykonał co najmniej 2 dokumentacje projektowe w procedurze uzyskania decyzji ZRID, składające się z 
projektu budowlanego i projektu wykonawczego dla budowy/rozbudowy drogi klasy G* lub wyższej o długości 
odcinka drogi min. 2 km każda. Jako termin wykonania przyjmuje się datę protokołu odbioru dokumentacji.
2. Zdolność zawodowa personelu Wykonawcy:
Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, 
legitymującymi się uprawnieniami, doświadczeniem i kwalifikacjami zawodowymi określonymi poniżej:
1. Projektant branży drogowej – który zobowiązany będzie do pełnienia również funkcji Koordynatora prac 
projektowych:
— wymagane doświadczenie zawodowe: opracował jako projektant branży drogowej, co najmniej dwie 
dokumentacje projektowe w procedurze uzyskania decyzji ZRID, składające się z projektu budowlanego i 
projektu wykonawczego dla budowy / rozbudowy drogi klasy G* lub wyższej o długości odcinka drogi min. 2 km 
każda,
— posiadający Uprawnienia do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń lub 
równoważne.
2. Sprawdzający branży drogowej:
— wymagane doświadczenie zawodowe: opracował jako projektant branży drogowej, co najmniej dwie 
dokumentacje projektowe w procedurze uzyskania decyzji ZRID, składające się z projektu budowlanego i 
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projektu wykonawczego dla budowy / rozbudowy drogi klasy G* lub wyższej o długości odcinka drogi min. 2 km 
każda,
— posiadający Uprawnienia do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń lub 
równoważne.
3. Projektant branży elektrycznej (elektroenergetycznej):
— wymagane doświadczenie zawodowe: opracował jako projektant branży elektrycznej, co najmniej: dwie 
dokumentacje projektowe składające się z projektu budowlanego i projektu wykonawczego oświetlenia 
drogowego o długości odcinka oświetlenia min. 1 km każda,
— posiadający Uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub równoważne.
4. Projektant branży sanitarnej:
— wymagane doświadczenie zawodowe: opracował jako projektant branży sanitarnej, co najmniej dwie 
dokumentacje projektowe składające się z projektu budowlanego i projektu wykonawczego odcinka kanalizacji 
deszczowej min. 1 km każda wykonanej dla odwodnienia drogi,
— posiadający Uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub równoważne.
5. Specjalista problematyki ochrony środowiska:
— wymagane doświadczenie zawodowe: opracował co najmniej dwa Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko, na podstawie których uzyskano „decyzję środowiskową” dla przebudowy, budowy lub rozbudowy 
drogi publicznej,
— posiadający wykształcenie w zakresie nauk przyrodniczych.
* lub odpowiadających parametrom technicznym tej klasie drogi (droga w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych – tekst jednolity: Dz.U. 2018, poz. 2068 z późn. zm.; klasa drogi zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – tekst jednolity: Dz.U. 2016, poz. 
124) – w przypadku doświadczenia nabytego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Nie dopuszcza się przedstawienia tej samej osoby do pełnienia kilku funkcji (więcej niż jednej) z wymienionych 
powyżej.
Patrz pkt 7.5.2 IDW – rozdział I SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
a) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających 
czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 
Wykonawcy (zgodny z treścią załącznika nr 3 do rozdziału II SIWZ);
b) 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, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania 
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami (zgodny z treścią załącznika nr 4 do rozdziału II SIWZ).

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
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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 
7.7.1994 Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.), ustawie z 23.6.1964 Kodeks cywilny 
(t.j.Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.) i ustawie z 9.1.2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 
r.,poz. 1843 z późn. zm.).

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.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

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

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 09/07/2020
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

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 06/09/2020

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 09/07/2020
Czas lokalny: 11:05
Miejsce:
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11 A, 80-778 
Gdańsk, POLSKA, w sali konferencyjnej za pośrednictwem platformy zakupowej http://platformazakupowa.pl
poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert.

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:
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1. Wymagane wadium: 29 000,00 PLN.
2. 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.
3. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu – załącznik nr 1 do rozdział 
II SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu;
b) zobowiązanie, o którym mowa w pkt 7.6.2 Instrukcji dla Wykonawców (IdW) – 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. Zasady wnoszenia wadium zostały określone w pkt 18 IdW.
4. 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 ilością znaków, które mogą być wpisane w przedmiotowym ogłoszeniu dokumenty i 
oświadczenia, o których mowa powyżej zostały określone w pkt. 8.5.1.–8.12. IdW.
5. Wymagania w odniesieniu do Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów zostały określone 
w pkt 7.6. IdW.
6. 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 3a) dotyczące tych podmiotów.
7. 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.
8. Sposób komunikacji oraz wymagania formalne dotyczące składania ofert, oświadczeń i dokumentów 
szczegółowo określone zostały w pkt 11 IdW – rozdział I SIWZ.
9. W postępowaniu stosuje się procedurę określoną przepisem art. 24aa ustawy Pzp.
10. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO określona została w pkt 21 IdW.
11. Zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp, Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia przedmiotowego 
postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 
zamówienia, nie zostały mu przyznane.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-678
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587777
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
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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 
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 
o 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.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-678
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/06/2020
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