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Rozdział 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1.1.  Zamawiającym jest: 

Gmina Aleksandrów 

Aleksandrów 39B 

26-337 Aleksandrów 

tel. (44) 756 00 27 

e-mail: ug@gmina-aleksandrow.pl, e-puap: o6061hqfct 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:www.aleksandrow.bip.gmina.pl 

1.2. Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejszą SWZ i złożyć ofertę zgodnie z 

jej wymaganiami. 

1.3. Użyte w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia (oraz w załącznikach) terminy 

mają następujące znaczenie: 

a) „ustawa” – ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021  

r. poz. 1129 z późn.zm.), 

b) „SWZ” – niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia, 

c) „zamówienie”, „przedmiot umowy” – zamówienie publiczne, którego przedmiot został 

opisany w  Rozdziale 4  niniejszej SWZ, 

d) „postępowanie” – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy 

niniejsza SWZ, 

e) „Zamawiający” – Gmina Aleksandrów 

 

Rozdział 2  

ADRES STRONY PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA 

2.1. Adres strony internetowej, na której udostępnione będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ 

oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia: www.aleksandrow.bip.gmina.pl 

 

Rozdział 3 

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

3.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 

podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy oraz aktów wykonawczych wydanych na jej 

podstawie. 
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3.2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 

negocjacji. 

3.3. Wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na 

podstawie art. 3 ust. 1 i 3 ustawy w odniesieniu do robót budowlanych. 

3.4. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako 

najkorzystniejsza. 

3.5. Zamówienie objęte jest dofinasowaniem z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: 

Program Inwestycji Strategicznych. 

Rozdział 4 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

4.1. Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych 

polegających na realizacji zadania pn.: „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej 

na terenie gminy Aleksandrów – Rządowy Fundusz Polski Ład” w ramach, którego 

realizowane będą dwa odcinki: 

Odcinek I - droga powiatowa Nr 1502E Sulejów-Kawęczyn-Krasik na odcinku od granic 

administracyjnych z gmina Sulejów do miejscowości Niewierszyn; 

Odcinek II – droga wewnętrzna Włodzimierzów-Kotuszów. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania kompletnej dokumentacji projektowej oraz 

wykonania na jej podstawie robót budowlanych dla Odcinka I i Odcinka II zadania w oparciu 

o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.  Zamawiający wymaga aby Wykonawca w 

ramach przedmiotu zamówienia dokonał wszelakich: zgłoszeń, uzyskał wymagane 

uzgodnienia, pozwolenia, dokonał wytyczenia i ewidencje wymagane do realizacji zadania oraz 

wybudowania i modernizacji infrastruktury drogowej w dwóch lokalizacjach na terenie Gminy 

Aleksandrów. Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia wykonany był z materiałów 

Wykonawcy.  

Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w załączniku do SWZ, tj.: Program 

Funkcjonalno-Użytkowy dla zadania stanowiący załącznik nr 8 zwanym w dalszej części 

PFU. 

4.2. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia obsługi geodezyjnej inwestycji 

(wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza). 

4.3. Tam, gdzie w PFU, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, 

dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 101 

ust. 1–3 ustawy, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych 

pod warunkiem, że zagwarantują one prawidłową realizację robót oraz zapewnią uzyskanie 

parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.  



Uwaga! Ciężar udowodnienia równoważności zaoferowanych materiałów spoczywa na 

Wykonawcy zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy. W związku z tym Wykonawca jest 

zobowiązany do udokumentowania równoważności materiałów w stosunku do 

materiałów przewidzianych w PFU. Kryteria równoważności zostały określone w PFU. 

4.4. Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi zapisami SWZ. Wykonawca powinien 

zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia 

umowy na realizację zamówienia. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z 

przygotowaniem i złożeniem oferty. 

4.5. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

45000000-7 – roboty budowlane  

71000000-8 – usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

4.6. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie 

przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 i 96 ust. 2 pkt 2 ustawy. 

4.7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 

ustawy. 

4.8. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie dokonał 

podziału zamówienia, gdyż podział zamówienia na części spowodowałby nadmierne trudności 

techniczne, organizacyjne oraz finansowe a także terminową realizację wykonania zamówienia. 

Nie dokonując podziału Zamawiający nie utrudnia konkurencji, zapewniając dostęp do 

zamówienia wszystkim wykonawcom dającym gwarancję należytego wykonania zamówienia. 

Niepodzielność podyktowana jest także względami ekonomicznymi – jeden kierownik budowy 

to niższe koszty uzyskania zamówienia, a jeden Inwestor Nadzoru to niższe koszty realizacji 

całej inwestycji. Przedmiot zamówienia stanowi jedno zamierzenie inwestycyjne zgodnie z 

wnioskiem o dofinansowanie. Stąd też zasadne jest aby zadanie realizowane było przez jednego 

Wykonawcę. 

4.9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

4.10.Zamawiający nie nakłada wymogu odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub 

sprawdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji dostępnych na miejscu u Zamawiającego. 

4.11. Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom. Zamawiający 

żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom oraz nazwę podwykonawcy, o ile jest znana na tym etapie. 

Wskazanie niniejszego nastąpi w Formularzu Ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do 

SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 118 ustawy, 

na zasoby podwykonawcy, w celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w art. 112 



ustawy, Zamawiający wymaga podania w Formularzu Ofertowym, dodatkowo nazwy (firmy) 

tego podwykonawcy.   

4.12. Zamawiający określił wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo we wzorze 

umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ,  

4.13. Zamawiający stosownie do art. 95 ustawy, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących prace fizyczne w zakresie 

robót budowlanych (roboty drogowe), gdyż wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu 

pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 

4.13.1. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania 

zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę osób 

wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: roboty drogowe. Wymóg ten nie 

dotyczy osób, o których mowa w pkt 7.1.4 lit. b SWZ. 

4.13.2. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 95 ust. 2 ustawy w 

związku z art. 438 ustawy. Zamawiający wymaga w związku z koniecznością realizacji 

zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o  pracę: 

a) dla udokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa powyżej, Wykonawca 

zobowiązany będzie złożyć, w terminie określonym we wzorze umowy – załącznik nr 7 do 

SWZ, oświadczenie o spełnieniu wymogu dotyczącego zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę, zawierające imienne wskazanie osób  zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, wraz 

z wykazem osób wyznaczonych do faktycznego realizowania przedmiotu zamówienia. 

Powyższy obowiązek Wykonawcy dokumentowania zatrudnienia osób obejmuje także 

pracowników podwykonawców.  

b) w trakcie realizacji zamówienia, Zamawiający będzie uprawniony do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę/dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

w/w osób. Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie, przedłoży Zamawiającemu wskazane (według wyboru Zamawiającego) poniżej 

dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 4.13.1 czynności 

w trakcie realizacji zamówienia; 

c) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to 

powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 

datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i 



nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do 

złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy 

(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia 

umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych (tj. w szczególności bez podawania adresów, nr PESEL pracowników). 

Imię i nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia 

umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

e) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

f) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do 

ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji. 

4.13.3. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, o którym mowa powyżej musi być 

spełniony przez Wykonawcę przez cały okres realizacji umowy. W przypadku zmiany osób w 

trakcie obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązany jest zaktualizować wykaz  

i oświadczenie, o którym mowa w  pkt 4.13.2 lit. a 

4.13.4. Niespełnienie przedmiotowych wymagań skutkować będzie naliczeniem kar umownych 

w wysokości określonej we wzorze umowy – załącznik nr 7  do SWZ. 

 

Rozdział 5 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

5.1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany  

w nieprzekraczalnym  terminie 16 miesięcy od dnia podpisania umowy.   

 

Rozdział 6 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

6.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu. 

 



Rozdział 7 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące 

warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

7.1.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:  

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca 

będzie zobowiązany wykazać. 

7.1.2 Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej: 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca 

będzie zobowiązany wykazać. 

7.1.3 Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:  

a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż  

500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).  

b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż               

 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100). 

7.1.4. Zdolności technicznej lub zawodowej. 

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli: 

a)  Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej: 

- dwie roboty budowlane obejmujące budowę, przebudowę lub remont drogi/óg o 

wartości nie mniejszej niż 500 000,00 złotych brutto każda. 

b) Wykonawca wykaże, że dysponuje:  

-  co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję Kierownika robót drogowych 

posiadającą: 

• uprawnienia budowlane do kierowania budową w specjalności drogowej lub 

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów; 

• co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót drogowych; 

• aktualne zaświadczenie o wpisie na listę odpowiednich izb samorządu zawodowego oraz 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 

W zakresie wykazania posiadania wymaganych uprawnień, dopuszcza się  odpowiadające im 

uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji 

Szwajcarskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 



(EFTA), z zastrzeżeniem art. 12a Prawa budowlanego, ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o 

zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej ( Dz. U. z 2021 r., poz. 1646), oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach 

zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa ( t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1117 ). 

7.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o 

których mowa w pkt 7.1.3 i pkt 7.1.4 SWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do 

konkretnego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nim stosunków prawnych. 

7.2.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu 

do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia, na wzorze, 

który stanowi Załącznik Nr 9 do SWZ, lub inny podmiotowy środek dowodowy 

potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów. 

7.2.2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 

podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są 

wymagane; 

7.2.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 

wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy 

nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1   

i 109 ust. 1 pkt 4 ustawy; 

7.2.4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 

podmiotu, o których mowa w pkt 7.1.3 i pkt 7.1.4 nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 

wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez 

zamawiającego:  

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo  

2) wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 

7.1.3 i pkt 7.1.4. 

7.2.5. Z zobowiązania lub innego podmiotowego środka dowodowego potwierdzającego 

udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w 

szczególności: 



- zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

- sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostepniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

- czy i w jakim zakresie podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu 

do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 

lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 

7.3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. Pełnomocnictwo (tak jak oferta) w formie elektronicznej opatrzonej podpisem 

kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub osobistym 

należy dołączyć do oferty. 

7.4. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia warunki 

określone w pkt 7.1.4 lit. a SWZ muszą spełniać ci z Wykonawców, którzy będą wykonywać 

czynności, co do których wymagane jest ww. doświadczenie; z tym, że w sytuacji, gdy każdy 

z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zamierza realizować 

roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia, każdy z nich musi wykazać, 

że zrealizował co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną, o której mowa w pkt 7.1.4 lit. a SWZ. 

W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia warunki, 

określone w pkt 7.1.3 lit. a i b oraz w pkt 7.1.4. lit. b SWZ Wykonawcy mogą spełniać łącznie.  

7.4.1. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać 

na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których 

te zdolności są wymagane. 

7.4.2. W przypadku, o którym mowa w pkt 7.4.1, wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty 

budowlane wykonają poszczególni wykonawcy. 

7.5.1.  O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, wobec których brak jest 

podstaw  wykluczenia, określonych w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, tj. z 

postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy, 

wykonawcę: 

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 

Kodeksu karnego,  



b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,  

c) którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z 

dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 

2054) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, 

środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 

medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054), 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 

165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremnienia stwierdzenia przestępnego 

pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 

Kodeksu karnego,  

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, 

lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,  

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w 

art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania 

pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),  

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu 

Karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, 

przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-

277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,  

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 

skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

2)  jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorującego, wspólnika 

spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa w pkt 1; 

3)  wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca przed upływem terminu 

składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 

wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;  

4)  wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;  



5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że 

wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mającej na celu zakłócenie 

konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w 

rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji konsumentów, 

złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od 

siebie; 

6)  jeżeli w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji 

wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który 

należy z wykonawcami do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym 

zakłóceniem konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez 

wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

7) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami 

zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność 

gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji 

wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej 

procedury; 

7.5.2. Oferta złożona przez Wykonawcę, który nie spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, o których mowa w pkt 7.1.3. i 7.1.4 SWZ lub podlega wykluczeniu, na 

podstawie w pkt 7.5.1, zostanie odrzucona. 

 

Rozdział 8 

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH 

JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 

8.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w 

Rozdziale 7 oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy muszą złożyć 

następujące oświadczenia i dokumenty: 

8.1.1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, na formularzu 

stanowiącym  Załącznik Nr 2 do SWZ – składane wraz z ofertą przez wykonawcę; 

8.1.2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, na formularzu 

stanowiącym Załącznik Nr 3 do SWZ – składane wraz z ofertą przez wykonawcę;  

8.1.3. w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, Wykonawca przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 8.1.1 i pkt 

8.1.2 SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak 



podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w 

zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. Zamawiający żąda również 

przedstawienia podmiotowego środka dowodowego, o którym mowa w pkt. 8.1.4 SWZ 

dotyczącego tych podmiotów – składane wraz z ofertą  

8.1.4. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego 

złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust 1 pkt 4 ustawy - składany 

na wezwanie 

8.1.5. dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 

gwarancyjną określoną w pkt. 7.1.3 lit a) SWZ - składane na wezwanie 

8.1.6. informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie 

nie wcześniejszym niż 3 miesiąc przed jej złożeniem, zgodnie z wymaganiami określonymi w 

pkt 7.1.3 lit b) SWZ - składane na wezwanie 

8.1.7. wykaz robót budowlanych, odpowiadających wymaganiom określonym w pkt 7.1.4 a)  

SWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca 

wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem 

dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym 

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, 

na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn 

niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie 

dokumenty na wzorze stanowiącym Załącznik Nr 6  do SWZ - składany na wezwanie 

8.1.8. wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz 

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, uprawnień, oraz 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, spełniających wymagania określone 

w pkt 7.1.4 lit b) SWZ, na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 5 do SWZ  - składany na 

wezwanie 

8.1.9. oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności 

do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który 

złożył odrębną ofertę albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz 

z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od 



innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej na formularzu stanowiącym  

załącznik nr 4 do SWZ - składane na wezwanie 

8.1.10. oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o 

którym mowa w pkt 8.1.2 SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych 

przez Zamawiającego; a w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby – również oświadczenia tego podmiotu o aktualności informacji 

zawartych w jego oświadczeniu, o którym mowa w pkt 8.1.2 stanowiącym  załącznik nr 10 do 

SWZ - składane na wezwanie 

8.2. Dokumentów, o których mowa w pkt 8.1.4 – 8.1.10  SWZ. Zamawiający będzie żądał od 

wykonawcy na zasadach określonych w art. 274 ust. 1 ustawy, którego w ocenie 

Zamawiającego oferta zostanie oceniona najwyżej.  

8.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia  

i dokumenty, o którym mowa w pkt 8.1.1-8.1.2 i 8.1.4 składa każdy z wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie oddzielnie. Oświadczenia te, mają potwierdzać spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym 

każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 

podstaw wykluczenia. 

8.4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt 8.1.4 SWZ składa dokument lub 

dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego 

aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność 

gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji 

wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej 

procedury. wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. Jeżeli w kraju 

miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.1.4 zastępuje się je 

dokumentem zawierającym oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 

uprawnionych do jego reprezentacji, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod 

przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem 

samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 

zamieszkania wykonawcy. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 

miesiące przed jego złożeniem. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4danryhe


8.5. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w 8.1.1 i 8.1.2 SWZ, oświadczeń 

lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, 

oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez 

zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub 

poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub 

poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo 

konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

8.6. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na 

język polski. 

8.7. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,  

o których mowa w pkt 8.1.4 w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 

ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz 

danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli oświadczenia i 

dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym są sporządzone w języku obcym wykonawca 

zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski 

8.8. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa ust. 8.1.1. i 8.1.2. 

SWZ, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby oraz pełnomocnictwo przekazuje 

się w formie elektronicznej (tj. postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym) lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym.  

8.9. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty 

potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego 

zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub podwykonawcy niebędącego 

podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami 

potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione 

podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, 

podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi 

podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.  

8.10. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty 

potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione 

podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego 

dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w 

postaci papierowej.  



8.11. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 

o którym mowa w pkt 8.10 dokonuje w przypadku: 

1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających 

umocowanie do reprezentowania - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub 

podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów 

potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą; 

2) innych dokumentów - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może 

dokonać również notariusz.  

8.12. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa 

w pkt 8.1.1. i 8.1.2. SWZ na podstawie art. 125 ust.1 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu 

udostępniającego zasoby niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, 

zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym 

podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym poświadczającym 

zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.  

8.13. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 

o którym mowa w ust. 8.12, dokonuje w przypadku: 

1) podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca, wykonawca 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub 

podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich 

dotyczą; 

2)  pełnomocnictwa – mocodawca. 

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może 

dokonać również notariusz. 

8.14. Przez cyfrowe odwzorowanie należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią 

elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią 

i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału. 

 

Rozdział 9 

INFORMACJE O ŚRODKACH I SPOSOBIE KOMUNIKACJI ZAMAWIAJĄCEGO 

Z WYKONAWCAMI 



9.1. Postępowanie jest prowadzone pisemnie, w języku polskim przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej. 

9.2. Zamawiający nie przewiduje okoliczności odstąpienia od użycia środków komunikacji 

elektronicznej o których mowa w art. 65 ust. 1 ustawy. 

9.3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a 

Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: 

https://epuap.gov.pl/wps/portal (o6061hqfct) lub poczty elektronicznej ug@gmina-

aleksandrow.pl. Zamawiający wymaga złożenia oferty za pośrednictwem miniPortalu. 

9.4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma 

dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 

wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.  

9.5. Korzystanie z portalu i ePUAP jest możliwe dla Użytkowników Internetu z użyciem 

popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów 

połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze 

strony internetowej to przeglądarka internetowa Internet Explorer, Chrome i FireFox w 

najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu 

„cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości, co najmniej 256 kbit/s.  

9.6. Publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą 

elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych 

Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe 

środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować 

programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. 

9.7. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 

elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 

przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu 

miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji 

publicznej (ePUAP).  

9.8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych 

formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do 

komunikacji” wynosi 150 MB.  

9.9. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji 

przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.  

mailto:ug@gmina-aleksandrow.pl
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9.10. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako Załącznik  

Nr 12  do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich 

postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej 

z zakładki Postępowania. 

9.11. Sposób sporządzenia podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków 

dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń  musi być zgodny z wymaganiami 

określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie 

sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 

dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, 

Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych 

oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.  

9.12. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 

otrzymania.  

9.13. W ramach niniejszego postępowania wszelka korespondencja prowadzona jest w języku 

polskim.  

9.14. Osoby uprawnione do komunikowania się z Wykonawcami: Aneta Białas, Czesław 

Purgał , e-mail: ug@gmina-aleksandrow.pl nr telefonu: 44-7560069 

9.15. Zamawiający wymaga aby przesyłana korespondencja dotycząca ogłoszonego 

postępowania była opisana (zatytułowana) Postępowanie o udzielenie zamówienia znak 

271.4.2022 .: „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy 

Aleksandrów – Rządowy Fundusz Polski Ład” a także zgodnie ze swoim umocowanie 

podpisana podpisem elektronicznym, podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym. 

Rozdział 10 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

10.1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni czyli do dnia 15.04.2022 r.  

10.2. Bieg terminu 30 dniowego związania ofertą rozpoczyna w dniu, w którym upływa termin 

składania ofert.  

10.3. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania ofertą, zamawiający przed jego upływem, zwraca się jednokrotnie do wykonawców 

o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy 

niż 30 dni. Wykonawca wyraża swoją zgodę na przedłużenie terminu pisemnym 

oświadczeniem. 



Rozdział 11 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERT 

11.1. Ofertę wraz z załącznikami należy sporządzić w języku polskim w formie elektronicznej 

opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 

zaufanym lub osobistym,  o maksymalnym rozmiarze 150 MB w formacie zaszyfrowanych 

danych np.: pdf, doc, docx, odt ,jpg. Uwaga: Podpis elektroniczny musi by ważny w momencie 

składania oświadczenia woli. Zamawiający wymaga złożenia oferty za pośrednictwem 

miniPortalu. 

11.2. Wykonawca musi posiadać konto na Platformie ePUAP. Składa jedną ofertę w 

postępowaniu, za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 

wniosku” dostępnego na https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

11.3. Aby złożyć skutecznie ofertę w wersji elektronicznej Wykonawca musi najpierw ją 

zaszyfrować a następnie złożyć za pośrednictwem miniPortalu. 

11.3.1. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla 

wykonawców na miniPortalu, w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/. Wykonawca wybiera w górnym menu opcję „Postępowania”, 

następnie na liście wszystkich postępowań wybiera postępowanie następnie wchodzi w 

szczegóły postępowania wybiera przycisk „+ Wybierz plik do szyfrowania” Wówczas należy 

załączyć skompresowany plik z ofertą i załącznikami,  wybierając przycisk   „Zaszyfruj i 

pobierz zaszyfrowany plik” zostanie on zapisany na komputerze Wykonawcy. Do 

zaszyfrowania można wybrać pojedynczy plik, który po zaszyfrowaniu automatycznie będzie 

miał format .zip. 

11.3.2. Sposób złożenia zaszyfrowanej oferty, opisany został w „Instrukcji użytkownika”, 

dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/. Wykonawca wyszukuje właściwe  

postępowanie w celu złożenia oferty. Następnie wczytując się w informacje zawarte w oknie 

dialogowym uzupełnia odpowiednio wymagane dane, podając również nazwę odbiorcy 

(Zamawiającego). Po uzupełnieniu danych należy załączyć wcześniej zaszyfrowany plik z 

ofertą zgodnie z opisem w pkt 11.3.1 a następnie wybrać przycisk „Podpisz i wyślij”. 

11.3.3 Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w 

miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki 

Postępowania. 

11.4. Wykonawca w celu poprawnego zaszyfrowania oferty powinien mieć zainstalowany na 

komputerze .NET Framework 4.5. Aplikacja działa na platformie Windows (Vista SP2, 7, 8, 

10). Aplikacja nie jest dostępna dla systemu Linux i MAC OS. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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11.5. Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie adres skrzynki ePUAP, na którym 

prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

11.6. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j.Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1913 z późn.), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, 

przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym 

zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz 

z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.  

11.7. Oferty należy zaszyfrować. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu 

wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w 

rozdziale 7, w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z 

plikami stanowiącymi ofertę.  

11.8. Wykonawca składa ofertę do upływu terminu składania ofert.  

11.9. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za 

pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego 

na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany 

w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu  

11.10. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w  SWZ. 

11.11. Oferta musi być podpisana przez wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą 

wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę 

(osoby) upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. 

11.12. W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone 

pełnomocnictwo w oryginale sporządzone w postaci elektronicznej i opatrzone 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym. 

11.13. Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać: 

a) Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego 

Załącznik Nr 1 do SWZ, 

b) oświadczenia, o których mowa w pkt 8.1.1 i 8.1.2 SWZ według wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 2 i 3 do SWZ, wykonawcy i wykonawcy wspólnie ubiegającego się o 

udzielenie zamówienia. 

c) oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia - w przypadku, o 



którym mowa w pkt 7.4.2 SWZ, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 11 do 

SWZ (jeśli dotyczy). 

d)  zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek 

dowodowy – w przypadku, o którym mowa w pkt 7.2.1 SWZ, według wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 9 do SWZ (jeśli dotyczy). 

d) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia), o ile ofertę składa pełnomocnik. 

11.14. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do 

którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane podpisem elektronicznym, 

podpisem  kwalifikowalnym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie z tego 

folderu Wykonawca powinien sporządzić folder .zip (bez nadawania mu haseł i bez 

szyfrowania). W kolejnym kroku za pośrednictwem aplikacji do szyfrowania Wykonawca 

zaszyfruje folder zawierający dokumenty składające się na ofertę.  

11.15. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie 

poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym jest 

równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

 

Rozdział 12 

TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIE OFERT 

12.1. Termin składania ofert upływa w dniu 17.03.2022 r. o godzinie 10:00 

Oferta może być złożona tylko do upływu wyznaczonego terminu. Liczy się data i godzina 

wysłania oferty do Zamawiającego za pośrednictwem miniPortalu. 

12.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.03.2022 r., o godzinie 11:00 .  

12.3. Przed otwarciem ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania  kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

12.4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania (www.aleksandrow.bip.gmina.pl) informacje o: 

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały 

otwarte; 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

 

 

http://www.mielec.pl/


Rozdział 13 

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY  

13.1. Wykonawca poda w Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego 

Załącznik Nr 1do SWZ cenę oferty. 

13.2. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa 

miejsca po przecinku. 

13.3. Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty niezbędne dla 

prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające z 

obowiązujących przepisów. 

13.4. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 

usług (Dz.U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu 

Zamawiający doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, 

którą miałby obowiązek rozliczyć. Wykonawca, składając ofertę, informuje 

Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa 

lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez 

kwoty podatku oraz stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą 

Wykonawcy będzie miała zastosowanie. 

13.5.  Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. 

 

Rozdział 14 

OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z WAGAMI ORAZ SPOSÓB OCENY 

OFERT 

14. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

14.1. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę lub części składowe 

ceny wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do 

wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów dotyczących wyliczenia ceny. 

14.2. Zamawiający poprawi w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SWZ, niepowodujące istotnych zmian 

w treści oferty, 



- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

14.3. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie 

następujących kryteriów oceny ofert: 

Nazwa kryterium i znaczenie kryterium (w %) 

K1. Cena 60 % 

K2. Gwarancja 40%  

14.4. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów 

oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. 

14.5.  Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru: 

                                       Cena oferty najtańszej 

------------------------------- x 60 = liczba punktów 

                                         Cena oferty badanej 

Końcowy wynik powyższego działania zostanie podany z dokładnością  do dwóch miejsc po 

przecinku. 

14.6. Punkty za kryterium „Gwarancja”  przyznane za okres udzielonej gwarancji na 

wykonane roboty budowlane zostaną obliczone według wzoru: 

                                                          G B 

------------------------------------ x 40 = liczba punktów 

                                                          G max 

GB – okres gwarancji w miesiącach zadeklarowany przez Wykonawcę w ofercie badanej 

(zadeklarowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 48 miesięcy i dłuższy niż 60 

miesięcy. W przypadku zadeklarowania dłuższego okresu gwarancji przy obliczaniu punktacji 

zostanie on potraktowany jako okres 60 miesięcy). 

Gmax – najdłuższy okres gwarancji w miesiącach oferowany przez Wykonawców. 

14.7. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą sumę punktów w 

danych kryteriach (K1 + K2). 

 

Rozdział 15 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY ORAZ JEJ ZMIANY 

15.1. Projektowane Postanowienia Umowy stanowią Załącznik Nr 7 do SWZ.  

15.2. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta 

umowa, na warunkach określonych w Załącznik Nr 7 do SWZ. 

15.3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku 

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie wskazanym w 

projektowanych postanowieniach umowy – Załącznik nr 7 do SWZ.  



15.4. Wszelkie zmiany treści Umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

Rozdział 16 

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

16.1 Udział w postępowaniu jest jednoznaczny z przyjęciem warunków umowy zawartych w 

projekcie umowy, stanowiącym Załącznik Nr 7 do SWZ. 

16.2 Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z terminami i 

warunkami określonymi w art.  308 ust. 2 i 3 pkt 1 lit. a ustawy. 

16.3 Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania wykonawcy, o ile 

umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

16.4 W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia 

umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.  

Rozdział 17 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY 

17.1. Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które 

służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego umowy. 

17.2. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejszą wymagane będzie 

wniesienie, w określonym terminie, przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w wysokości: 5 % ceny ofertowej brutto przedstawionej przez Wykonawcę. 

17.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku 

następujących formach: 

17.3.1. w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym 

Ziemi Piotrkowskiej w Piotrkowie Tryb. o/Paradyż filia Aleksandrów nr  

11 8973 0003 0020 0410 5369 0007 Tytuł przelewu: „Budowa i modernizacja infrastruktury 

drogowej na terenie gminy Aleksandrów – Rządowy Fundusz Polski Ład” W przypadku 

wnoszenia zabezpieczenia w pieniądzu, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data 

uznania w/w konta Zamawiającego kwotą zabezpieczenia przed zawarciem umowy. 

17.3.2. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 

kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 

17.3.3.  w gwarancjach bankowych, 

17.3.4.  w gwarancjach ubezpieczeniowych, 



17.3.5. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 

(t.j.Dz. U. z 2020 r. poz. 299 ). 

17.4. Sposób przekazania zabezpieczenia w formie innej niż pieniądz: 

17.4.1 Jeżeli zabezpieczenie będzie wnoszone w formie, o której mowa w pkt. 17.3.2-17.3.5 

wówczas Wykonawca przed podpisaniem umowy złoży Zamawiającemu oryginał dokumentu 

wystawiony na rzecz Zamawiającego. Dokument ten musi zawierać w swej treści zobowiązanie 

poręczyciela lub gwaranta do nieodwracalnej i bezwarunkowej wypłaty należności, do których 

zobowiązany jest z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę, na 

pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty.   

17.4.2. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy musi być przesłany do Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania 

umowy.  

17.5. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 

uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. Zamawiający pozostawia na 

zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji kwotę nie przekraczającą 30% 

zabezpieczenia, która  jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za 

wady lub gwarancji. 

17.6. Jeżeli o udzielenie zamówienia ubiegają się Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia, ponoszą oni solidarną odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. 

17.7. Jeżeli wybrany Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego lub nie wniesie w określonym terminie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 

przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia 

postępowania. 

Rozdział 18 

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

18.1 Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w 

uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia 

przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w 

dziale IX ustawy. 

18.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SWZ przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy oraz Rzecznikowi 

Małych i Średnich Przedsiębiorców.   



 

Rozdział 19 

KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO 

19. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

19.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Aleksandrów, 

Aleksandrów 39B, 26-337 Aleksandrów, Tel: 44 7560027, e-mail; ug@gmina-aleksandrow.pl; 

19.2. inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Aleksandrów jest Pani Paulina 

Lesiecka-Koralewska Radca Prawny w Kancelarii Prawnej Leśny & Wspólnicy Sp. z o.o., adres 

e-mail: IOD@lesny.com.pl; 

19.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa i 

modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Aleksandrów – Rządowy 

Fundusz Polski Ład”  

19.4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129  późn.zm. ),  

19.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy, przez okres 4 

lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

19.6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z 

udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z ustawy;   

19.7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

19.8. posiada Pani/Pan: 

• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; 



• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 

18 ust. 2 RODO **;   

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

19.9. nie przysługuje Pani/Panu: 

• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. 

c RODO.  

*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może 

naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z 

uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 

Rozdział 20 

ZAŁĄCZNIKI DO SWZ 

Integralną częścią SWZ są załączniki: 

Załącznik Nr 1 – wzór Formularza Ofertowego 

Załącznik Nr 2 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia  

Załącznik Nr 4 – wzór informacji, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej  

Załącznik Nr 5 – wzór wykazu osób  

Załącznik Nr 6 – wzór wykazu robót  

Załącznik Nr 7 – wzór umowy  

Załącznik Nr 8 – Program Funkcjonalno-Użytkowy 

Załącznik Nr 9 – wzór zobowiązanie do udostępnienia zasobów 

Załącznik Nr 10 – wzór oświadczenie o aktualności  

Załącznik Nr 11- wzór oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się  

Załącznik Nr 12 - ID postępowania  

 

 

 

                                                                                                 Wójt  Gminy Aleksandrów 

                                                                                                         Paweł Mamrot 

  

 

 

……………………………. 

                                                                                             Aleksandrów, dnia 02.03.2022 r. 


		2022-03-02T14:51:46+0100
	Paweł Artur Mamrot




