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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:355019-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania
2022/S 125-355019

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Krajowy numer identyfikacyjny: 527-020-63-46
Adres pocztowy: ul. Mazowiecka 14
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-048
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Goebel
E-mail: przetargi@mzdw.pl 
Tel.:  +48 222449000
Faks:  +48 222449013
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mzdw.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny

I.5) Główny przedmiot działalności
Budownictwo i obiekty komunalne

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

II.1.1) Nazwa:
„Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego, w 
sezonie zimowym 2022/2023, z podziałem na 30 części” - nr postępowania 091/22
Numer referencyjny: 091/22

II.1.2) Główny kod CPV
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90620000 Usługi odśnieżania

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Zamówienie polega na świadczeniu usług przy zimowym utrzymaniu dróg sprzętem Wykonawcy.
Świadczenie usług przy ZUD należy prowadzić zgodnie z:
- Opisem przedmiotu zamówienia wraz z załączonymi Standardami zimowego utrzymania dróg – Zasady 
odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach zarządzanych przez MZDW w Warszawie,
- ST – Zapobieganie powstawaniu i likwidacja śliskości zimowej,
- ST – Odśnieżanie drogi
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP do wartości 7 
314 778,15 zł netto.
W ramach zamówienia podobnego przewiduje się wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg na 
drogach wojewódzkich objętych przedmiotem zamówienia oraz na drogach, które mogą zostać przekazane w 
zarządzanie Zamawiającego w trybie art. 10 ust.5 ustawy o drogach publicznych.
Stosownie do art. 95 ust. 1 p.z.p. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę na 
podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności zimowego utrzymania dróg

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 43 888 668.90 PLN

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
CZĘŚĆ 1 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 265, 573, 574, 577, 581, na 
terenie Rejonu Drogowego Gostynin – Płock, Obwód Drogowy Nr 1 w Gostyninie.
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
90611000 Usługi sprzątania ulic

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Drogi wojewódzkie województwa mazowieckiego.

II.2.4) Opis zamówienia:
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1.świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 265, 573, 574, 577, 581, na terenie 
Rejonu Drogowego Gostynin – Płock, Obwód Drogowy Nr 1 w Gostyninie.
W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, 
źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego 
wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
W przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, europejskich ocen technicznych, 
aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania 
równoważne opisywanym.
Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę:
- osób wykonujących czynności zimowego utrzymania dróg.
Zamówienie polega na świadczeniu usług przy zimowym utrzymaniu dróg sprzętem Wykonawcy.
Świadczenie usług przy ZUD należy prowadzić zgodnie z:
Opisem przedmiotu zamówienia wraz z załączonymi Standardami zimowego utrzymania dróg – Zasady 
odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach zarządzanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w 
Warszawie,
A - Specyfikacją Techniczną – Zapobieganie powstawaniu i likwidacja śliskości zimowej,
B - Specyfikacją Techniczną – Odśnieżanie drogi
2.Zamawiający wymaga, aby zamówienie realizowane było przez 6 miesięcy od dnia podpisania umowy z 
możliwością ich wydłużenia lub skrócenia w zależności od występujących warunków atmosferycznych.
2.2. Zamówienie realizowane będzie wyłącznie sprzętem Wykonawcy wyposażonym w GPS.
2.3. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach (awaryjnych) użycie sprzętu przez Zamawiającego do 
realizacji zimowego utrzymania dróg.
3. Świadczenie usług przy ZUD będzie na ww. odcinkach dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie 
województwa mazowieckiego:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, o łącznej 
wartości maksymalnej netto 270 879,72 zł
W ramach zamówienia podobnego przewiduje się wykonanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na 
drogach wojewódzkich objętych przedmiotem zamówienia oraz na drogach które mogą zostać przekazane w 
zarządzanie Zamawiającego w trybie art. 10 ust.5 ustawy o drogach publicznych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: czas rozpoczęcia akcji zimowej / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 625 278.32 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: nie
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II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:
część 1: 27 087,00 zł

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
CZĘŚĆ 2 - świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 575, 577, 583, 584, na terenie 
Rejonu Drogowego Gostynin – Płock, Obwód Drogowy nr 2 w Sannikach.
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
90611000 Usługi sprzątania ulic

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Drogi wojewódzkie województwa mazowieckiego.

II.2.4) Opis zamówienia:
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1.świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 575, 577, 583, 584, na terenie Rejonu 
Drogowego Gostynin – Płock, Obwód Drogowy nr 2 w Sannikach
W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, 
źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego 
wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
W przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, europejskich ocen technicznych, 
aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania 
równoważne opisywanym.
Zamawiający stosownie do art.95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę:
- osób wykonujących czynności zimowego utrzymania dróg.
Zamówienie polega na świadczeniu usług przy zimowym utrzymaniu dróg sprzętem Wykonawcy.
Świadczenie usług przy ZUD należy prowadzić zgodnie z:
Opisem przedmiotu zamówienia wraz z załączonymi Standardami zimowego utrzymania dróg – Zasady 
odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach zarządzanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w 
Warszawie,
A - Specyfikacją Techniczną – Zapobieganie powstawaniu i likwidacja śliskości zimowej,
B - Specyfikacją Techniczną – Odśnieżanie drogi
2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia
2.1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie realizowane było przez 6 miesięcy od dnia podpisania umowy z 
możliwością ich wydłużenia lub skrócenia w zależności od występujących warunków atmosferycznych.
2.2. Zamówienie realizowane będzie wyłącznie sprzętem Wykonawcy wyposażonym w GPS.
2.3. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach (awaryjnych) użycie sprzętu przez Zamawiającego do 
realizacji zimowego utrzymania dróg.
3. Świadczenie usług przy ZUD będzie na ww. odcinkach dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie 
województwa mazowieckiego:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, o łącznej 
wartości maksymalnej netto 329 493,84 zł
W ramach zamówienia podobnego przewiduje się wykonanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na 
drogach wojewódzkich objętych przedmiotem zamówienia oraz na drogach które mogą zostać przekazane w 
zarządzanie Zamawiającego w trybie art. 10 ust.5 ustawy o drogach publicznych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: czas rozpoczęcia akcji zimowej / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 976 963.04 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
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:
część 2: 32 949,00 zł

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
CZĘŚĆ 3 - świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 539, 540, 541, 555, 559, 560, 
562, 567, 568 na terenie Rejonu Drogowego Gostynin – Płock, Obwód Drogowy Nr 3 w Bielsku.
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
90611000 Usługi sprzątania ulic

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Drogi wojewódzkie województwa mazowieckiego.

II.2.4) Opis zamówienia:
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1. świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 539, 540, 541, 555, 559, 560, 562, 567, 
568 na terenie Rejonu Drogowego Gostynin – Płock, Obwód Drogowy Nr 3 w Bielsku..
W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, 
źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego 
wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
W przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, europejskich ocen technicznych, 
aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania 
równoważne opisywanym.
Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę:
- osób wykonujących czynności zimowego utrzymania dróg.
Zamówienie polega na świadczeniu usług przy zimowym utrzymaniu dróg sprzętem Wykonawcy.
Świadczenie usług przy ZUD należy prowadzić zgodnie z:
Opisem przedmiotu zamówienia wraz z załączonymi Standardami zimowego utrzymania dróg – Zasady 
odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach zarządzanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w 
Warszawie,
A - Specyfikacją Techniczną – Zapobieganie powstawaniu i likwidacja śliskości zimowej,
B - Specyfikacją Techniczną – Odśnieżanie drogi
2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia
2.1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie realizowane było przez 6 miesięcy od dnia podpisania umowy z 
możliwością ich wydłużenia lub skrócenia w zależności od występujących warunków atmosferycznych.
2.2. Zamówienie realizowane będzie wyłącznie sprzętem Wykonawcy wyposażonym w GPS.
2.3. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach (awaryjnych) użycie sprzętu przez Zamawiającego do 
realizacji zimowego utrzymania dróg.
3. Świadczenie usług przy ZUD będzie na ww. odcinkach dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie 
województwa mazowieckiego:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, o łącznej 
wartości maksymalnej netto 413 313,76 zł
W ramach zamówienia podobnego przewiduje się wykonanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na 
drogach wojewódzkich objętych przedmiotem zamówienia oraz na drogach które mogą zostać przekazane w 
zarządzanie Zamawiającego w trybie art. 10 ust.5 ustawy o drogach publicznych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: czas rozpoczęcia akcji zimowej / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 479 882.56 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
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:
część 3: 41 331,00 zł

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
CZĘŚĆ 4 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 544, 616, na terenie Rejonu 
Drogowego Ciechanów, Obwód Drogowy nr 1 w Grudusku.
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
90611000 Usługi sprzątania ulic

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Drogi wojewódzkie województwa mazowieckiego.

II.2.4) Opis zamówienia:
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1.świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 544, 616, na terenie Rejonu Drogowego 
Ciechanów, Obwód Drogowy nr 1 w Grudusku.
W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, 
źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego 
wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
W przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, europejskich ocen technicznych, 
aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania 
równoważne opisywanym.
Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę:
- osób wykonujących czynności zimowego utrzymania dróg.
Zamówienie polega na świadczeniu usług przy zimowym utrzymaniu dróg sprzętem Wykonawcy.
Świadczenie usług przy ZUD należy prowadzić zgodnie z:
Opisem przedmiotu zamówienia wraz z załączonymi Standardami zimowego utrzymania dróg – Zasady 
odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach zarządzanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w 
Warszawie,
A - Specyfikacją Techniczną – Zapobieganie powstawaniu i likwidacja śliskości zimowej,
B - Specyfikacją Techniczną – Odśnieżanie drogi
2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia
2.1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie realizowane było przez 6 miesięcy od dnia podpisania umowy z 
możliwością ich wydłużenia lub skrócenia w zależności od występujących warunków atmosferycznych.
2.2. Zamówienie realizowane będzie wyłącznie sprzętem Wykonawcy wyposażonym w GPS.
2.3. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach (awaryjnych) użycie sprzętu przez Zamawiającego do 
realizacji zimowego utrzymania dróg.
3. Świadczenie usług przy ZUD będzie na ww. odcinkach dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie 
województwa mazowieckiego:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, o łącznej 
wartości maksymalnej netto 141 606,00 zł
W ramach zamówienia podobnego przewiduje się wykonanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na 
drogach wojewódzkich objętych przedmiotem zamówienia oraz na drogach które mogą zostać przekazane w 
zarządzanie Zamawiającego w trybie art. 10 ust.5 ustawy o drogach publicznych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: czas rozpoczęcia akcji zimowej / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 849 636.00 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
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:
część 4: 14 160,00 zł

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
CZĘŚĆ 5 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 541 (razem z drogą serwisową), 
561, 563, na terenie Rejonu Drogowego Ciechanów, Obwód Drogowy nr 2 w Żurominie.
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
90611000 Usługi sprzątania ulic

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Drogi wojewódzkie województwa mazowieckiego.

II.2.4) Opis zamówienia:
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1. świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 541 (razem z drogą serwisową), 561, 
563, na terenie Rejonu Drogowego Ciechanów, Obwód Drogowy nr 2 w Żurominie
W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, 
źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego 
wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
W przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, europejskich ocen technicznych, 
aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania 
równoważne opisywanym.
Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę:
- osób wykonujących czynności zimowego utrzymania dróg.
Zamówienie polega na świadczeniu usług przy zimowym utrzymaniu dróg sprzętem Wykonawcy.
Świadczenie usług przy ZUD należy prowadzić zgodnie z:
Opisem przedmiotu zamówienia wraz z załączonymi Standardami zimowego utrzymania dróg – Zasady 
odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach zarządzanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w 
Warszawie,
A - Specyfikacją Techniczną – Zapobieganie powstawaniu i likwidacja śliskości zimowej,
B - Specyfikacją Techniczną – Odśnieżanie drogi
2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia
2.1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie realizowane było przez 6 miesięcy od dnia podpisania umowy z 
możliwością ich wydłużenia lub skrócenia w zależności od występujących warunków atmosferycznych.
2.2. Zamówienie realizowane będzie wyłącznie sprzętem Wykonawcy wyposażonym w GPS.
2.3. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach (awaryjnych) użycie sprzętu przez Zamawiającego do 
realizacji zimowego utrzymania dróg.
3. Świadczenie usług przy ZUD będzie na ww. odcinkach dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie 
województwa mazowieckiego:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, o łącznej 
wartości maksymalnej netto 225 100,00 zł
W ramach zamówienia podobnego przewiduje się wykonanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na 
drogach wojewódzkich objętych przedmiotem zamówienia oraz na drogach które mogą zostać przekazane w 
zarządzanie Zamawiającego w trybie art. 10 ust.5 ustawy o drogach publicznych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: czas rozpoczęcia akcji zimowej / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 350 600.00 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
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:
część 5: 22 510,00 zł

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
CZĘŚĆ 6 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 615, 616, 617, na terenie 
Rejonu Drogowego Ciechanów, Obwód Drogowy nr 3 w Ciechanowie.
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
90611000 Usługi sprzątania ulic

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Drogi wojewódzkie województwa mazowieckiego.

II.2.4) Opis zamówienia:
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1. świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 615, 616, 617, na terenie Rejonu 
Drogowego Ciechanów, Obwód Drogowy nr 3 w Ciechanowie
W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, 
źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego 
wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
W przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, europejskich ocen technicznych, 
aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania 
równoważne opisywanym.
Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę:
- osób wykonujących czynności zimowego utrzymania dróg.
Zamówienie polega na świadczeniu usług przy zimowym utrzymaniu dróg sprzętem Wykonawcy.
Świadczenie usług przy ZUD należy prowadzić zgodnie z:
Opisem przedmiotu zamówienia wraz z załączonymi Standardami zimowego utrzymania dróg – 
Zasadyodśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach zarządzanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich wWarszawie,
A - Specyfikacją Techniczną – Zapobieganie powstawaniu i likwidacja śliskości zimowej,
B - Specyfikacją Techniczną – Odśnieżanie drogi
2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia
2.1 Zamawiający wymaga, aby zamówienie realizowane było przez 6 miesięcy od dnia podpisania umowy z 
możliwością ich wydłużenia lub skrócenia w zależności od występujących warunków atmosferycznych.
2.2. Zamówienie realizowane będzie wyłącznie sprzętem Wykonawcy wyposażonym w GPS.
2.3. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach (awaryjnych) użycie sprzętu przez Zamawiającego do 
realizacji zimowego utrzymania dróg.
3. Świadczenie usług przy ZUD będzie na ww. odcinkach dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie 
województwa mazowieckiego:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, o łącznej 
wartości maksymalnej netto 142 530,00 zł
W ramach zamówienia podobnego przewiduje się wykonanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na 
drogach wojewódzkich objętych przedmiotem zamówienia oraz na drogach które mogą zostać przekazane w 
zarządzanie Zamawiającego w trybie art. 10 ust.5 ustawy o drogach publicznych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: czas rozpoczęcia akcji zimowej / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 855 180.00 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

01/07/2022 S125
https://ted.europa.eu/TED

13 / 67



Dz.U./S S125
01/07/2022
355019-2022-PL

14 / 67

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:
część 6: 14 253,00 zł

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
CZĘŚĆ 7 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 565, 575, 579, 580, 639, 705, 
718, 888, 898, 899 na terenie Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki, Obwód Drogowy w Łazach.
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
90611000 Usługi sprzątania ulic

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Drogi wojewódzkie województwa mazowieckiego.

II.2.4) Opis zamówienia:
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1.świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 565, 575, 579, 580, 639, 705, 718, 888, 
898, 899 na terenie Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki, Obwód Drogowy w Łazach.
W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, 
źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego 
wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
W przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, europejskich ocen technicznych, 
aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania 
równoważne opisywanym.
Zamawiający stosownie do art. 95 ust 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę:
- osób wykonujących czynności zimowego utrzymania dróg.
Zamówienie polega na świadczeniu usług przy zimowym utrzymaniu dróg sprzętem Wykonawcy.
Świadczenie usług przy ZUD należy prowadzić zgodnie z:
Opisem przedmiotu zamówienia wraz z załączonymi Standardami zimowego utrzymania dróg – 
Zasadyodśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach zarządzanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich wWarszawie,
A - Specyfikacją Techniczną – Zapobieganie powstawaniu i likwidacja śliskości zimowej,
B - Specyfikacją Techniczną – Odśnieżanie drogi
2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia
2.1 Zamawiający wymaga, aby zamówienie realizowane było przez 6 miesięcy od dnia podpisania umowy z 
możliwością ich wydłużenia lub skrócenia w zależności od występujących warunków atmosferycznych.
2.2. Zamówienie realizowane będzie wyłącznie sprzętem Wykonawcy wyposażonym w GPS.
2.3. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach (awaryjnych) użycie sprzętu przez Zamawiającego do 
realizacji zimowego utrzymania dróg.
3. Świadczenie usług przy ZUD będzie na ww. odcinkach dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie 
województwa mazowieckiego:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, o łącznej 
wartości maksymalnej netto 354 026,30 zł
W ramach zamówienia podobnego przewiduje się wykonanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na 
drogach wojewódzkich objętych przedmiotem zamówienia oraz na drogach które mogą zostać przekazane w 
zarządzanie Zamawiającego w trybie art. 10 ust.5 ustawy o drogach publicznych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: czas rozpoczęcia akcji zimowej / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 124 157.80 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
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:
część 7: 35 402,00 zł

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
CZĘŚĆ 8 –świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 579, 700, 701, 718, 719, 720, 
779, 876 na terenie Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki, Obwód Drogowy w Grodzisku Maz.
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
90611000 Usługi sprzątania ulic

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Drogi wojewódzkie województwa mazowieckiego.

II.2.4) Opis zamówienia:
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1. świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 579, 700, 701, 718, 719, 720, 779, 876 
na terenie Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki, Obwód Drogowy w Grodzisku Maz..
W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, 
źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego 
wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
W przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, europejskich ocen technicznych, 
aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania 
równoważne opisywanym.
Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę:
- osób wykonujących czynności zimowego utrzymania dróg.
Zamówienie polega na świadczeniu usług przy zimowym utrzymaniu dróg sprzętem Wykonawcy.
Świadczenie usług przy ZUD należy prowadzić zgodnie z:
Opisem przedmiotu zamówienia wraz z załączonymi Standardami zimowego utrzymania dróg – 
Zasadyodśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach zarządzanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich wWarszawie,
A - Specyfikacją Techniczną – Zapobieganie powstawaniu i likwidacja śliskości zimowej,
B - Specyfikacją Techniczną – Odśnieżanie drogi
2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia
2.1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie realizowane było przez 6 miesięcy od dnia podpisania umowy z 
możliwością ich wydłużenia lub skrócenia w zależności od występujących warunków atmosferycznych.
2.2. Zamówienie realizowane będzie wyłącznie sprzętem Wykonawcy wyposażonym w GPS.
2.3. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach (awaryjnych) użycie sprzętu przez Zamawiającego do 
realizacji zimowego utrzymania dróg.
3. Świadczenie usług przy ZUD będzie na ww. odcinkach dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie 
województwa mazowieckiego:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, o łącznej 
wartości maksymalnej netto 313 749,59 zł
W ramach zamówienia podobnego przewiduje się wykonanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na 
drogach wojewódzkich objętych przedmiotem zamówienia oraz na drogach które mogą zostać przekazane w 
zarządzanie Zamawiającego w trybie art. 10 ust.5 ustawy o drogach publicznych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: czas rozpoczęcia akcji zimowej / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 882 497.54 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
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:
część 8: 31 374,00 zł

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
CZĘŚĆ 9 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 614, 645, 647 na terenie 
Rejonu Drogowego Ostrołęka, Obwód Drogowy w Myszyńcu
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
90611000 Usługi sprzątania ulic

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Drogi wojewódzkie województwa mazowieckiego.

II.2.4) Opis zamówienia:
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1. świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 614, 645, 647 na terenie Rejonu 
Drogowego Ostrołęka, Obwód Drogowy w Myszyńcu.
W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, 
źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego 
wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
W przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, europejskich ocen technicznych, 
aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania 
równoważne opisywanym.
Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę:
- osób wykonujących czynności zimowego utrzymania dróg.
Zamówienie polega na świadczeniu usług przy zimowym utrzymaniu dróg sprzętem Wykonawcy.
Świadczenie usług przy ZUD należy prowadzić zgodnie z:
Opisem przedmiotu zamówienia wraz z załączonymi Standardami zimowego utrzymania dróg – Zasady 
odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach zarządzanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w 
Warszawie,
A - Specyfikacją Techniczną – Zapobieganie powstawaniu i likwidacja śliskości zimowej,
B - Specyfikacją Techniczną – Odśnieżanie drogi
2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia
2..1 Zamawiający wymaga, aby zamówienie realizowane było przez 6 miesięcy od dnia podpisania umowy z 
możliwością ich wydłużenia lub skrócenia w zależności od występujących warunków atmosferycznych.
2.2. Zamówienie realizowane będzie wyłącznie sprzętem Wykonawcy wyposażonym w GPS.
2.3. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach (awaryjnych) użycie sprzętu przez Zamawiającego do 
realizacji zimowego utrzymania dróg.
3. Świadczenie usług przy ZUD będzie na ww. odcinkach dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie 
województwa mazowieckiego:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, o łącznej 
wartości maksymalnej netto 166 988,00 zł
W ramach zamówienia podobnego przewiduje się wykonanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na 
drogach wojewódzkich objętych przedmiotem zamówienia oraz na drogach które mogą zostać przekazane w 
zarządzanie Zamawiającego w trybie art. 10 ust.5 ustawy o drogach publicznych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: czas rozpoczęcia akcji zimowej / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 001 928.00 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
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:
część 9: 16 698,00 zł

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
CZĘŚĆ 10 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 544, 626, na terenie Rejonu 
Drogowego Ostrołęka, Obwód Drogowy w Krasnosielcu
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
90611000 Usługi sprzątania ulic

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Drogi wojewódzkie województwa mazowieckiego.

II.2.4) Opis zamówienia:

01/07/2022 S125
https://ted.europa.eu/TED

20 / 67



Dz.U./S S125
01/07/2022
355019-2022-PL

21 / 67

1. świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 544, 626, na terenie Rejonu Drogowego 
Ostrołęka, Obwód Drogowy w Krasnosielcu
W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, 
źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego 
wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
W przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, europejskich ocen technicznych, 
aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania 
równoważne opisywanym.
Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę:
- osób wykonujących czynności zimowego utrzymania dróg.
Zamówienie polega na świadczeniu usług przy zimowym utrzymaniu dróg sprzętem Wykonawcy.
Świadczenie usług przy ZUD należy prowadzić zgodnie z:
Opisem przedmiotu zamówienia wraz z załączonymi Standardami zimowego utrzymania dróg – 
Zasadyodśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach zarządzanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich wWarszawie,
A - Specyfikacją Techniczną – Zapobieganie powstawaniu i likwidacja śliskości zimowej,
B - Specyfikacją Techniczną – Odśnieżanie drogi
2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia
2. 1 Zamawiający wymaga, aby zamówienie realizowane było przez 6 miesięcy od dnia podpisania umowy z 
możliwością ich wydłużenia lub skrócenia w zależności od występujących warunków atmosferycznych.
2.2. Zamówienie realizowane będzie wyłącznie sprzętem Wykonawcy wyposażonym w GPS.
2.3. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach (awaryjnych) użycie sprzętu przez Zamawiającego do 
realizacji zimowego utrzymania dróg.
3. Świadczenie usług przy ZUD będzie na ww. odcinkach dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie 
województwa mazowieckiego:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, o łącznej 
wartości maksymalnej netto 202 280,00 zł
W ramach zamówienia podobnego przewiduje się wykonanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na 
drogach wojewódzkich objętych przedmiotem zamówienia oraz na drogach które mogą zostać przekazane w 
zarządzanie Zamawiającego w trybie art. 10 ust.5 ustawy o drogach publicznych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: czas rozpoczęcia akcji zimowej / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 213 680.00 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
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:
część 10: 20 228,00 zł

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
CZĘŚĆ 11 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 627, 677, na terenie Rejonu 
Drogowego Ostrołęka, Obwód Drogowy w Czerwinie
Część nr: 11

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
90611000 Usługi sprzątania ulic

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Drogi wojewódzkie województwa mazowieckiego.

II.2.4) Opis zamówienia:
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1. świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 627, 677, na terenie Rejonu Drogowego 
Ostrołęka, Obwód Drogowy w Czerwinie.
W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, 
źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego 
wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
W przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, europejskich ocen technicznych, 
aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania 
równoważne opisywanym.
Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę:
- osób wykonujących czynności zimowego utrzymania dróg.
Zamówienie polega na świadczeniu usług przy zimowym utrzymaniu dróg sprzętem Wykonawcy.
Świadczenie usług przy ZUD należy prowadzić zgodnie z:
Opisem przedmiotu zamówienia wraz z załączonymi Standardami zimowego utrzymania dróg – 
Zasadyodśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach zarządzanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich wWarszawie,
A - Specyfikacją Techniczną – Zapobieganie powstawaniu i likwidacja śliskości zimowej,
B - Specyfikacją Techniczną – Odśnieżanie drogi
2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia
2.1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie realizowane było przez 6 miesięcy od dnia podpisania umowy z 
możliwością ich wydłużenia lub skrócenia w zależności od występujących warunków atmosferycznych.
2.2. Zamówienie realizowane będzie wyłącznie sprzętem Wykonawcy wyposażonym w GPS.
2.3. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach (awaryjnych) użycie sprzętu przez Zamawiającego do 
realizacji zimowego utrzymania dróg.
3. Świadczenie usług przy ZUD będzie na ww. odcinkach dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie 
województwa mazowieckiego:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, o łącznej 
wartości maksymalnej netto 151 347,20 zł
W ramach zamówienia podobnego przewiduje się wykonanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na 
drogach wojewódzkich objętych przedmiotem zamówienia oraz na drogach które mogą zostać przekazane w 
zarządzanie Zamawiającego w trybie art. 10 ust.5 ustawy o drogach publicznych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: czas rozpoczęcia akcji zimowej / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 908 083.20 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
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:
część 11: 15 134,00 zł

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
CZĘŚĆ 12 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 565, 570, 571, 620, 632, na 
terenie Rejonu Drogowego Wołomin Nowy Dwór Maz., Obwód Drogowy nr 2 w Nasielsku
Część nr: 12

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
90611000 Usługi sprzątania ulic

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Drogi wojewódzkie województwa mazowieckiego.

II.2.4) Opis zamówienia:
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1 świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 565, 570, 571, 620, 632, na terenie 
Rejonu Drogowego Wołomin Nowy Dwór Maz., Obwód Drogowy nr 2 w Nasielsku
W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, 
źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego 
wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
W przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, europejskich ocen technicznych, 
aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania 
równoważne opisywanym.
Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę:
- osób wykonujących czynności zimowego utrzymania dróg.
Zamówienie polega na świadczeniu usług przy zimowym utrzymaniu dróg sprzętem Wykonawcy.
Świadczenie usług przy ZUD należy prowadzić zgodnie z:
Opisem przedmiotu zamówienia wraz z załączonymi Standardami zimowego utrzymania dróg – Zasady 
odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach zarządzanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w 
Warszawie,
A - Specyfikacją Techniczną – Zapobieganie powstawaniu i likwidacja śliskości zimowej,
B - Specyfikacją Techniczną – Odśnieżanie drogi
2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia
2.1..Zamawiający wymaga, aby zamówienie realizowane było przez 6 miesięcy od dnia podpisania umowy z 
możliwością ich wydłużenia lub skrócenia w zależności od występujących warunków atmosferycznych.
2.2. Zamówienie realizowane będzie wyłącznie sprzętem Wykonawcy wyposażonym w GPS.
2.3. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach (awaryjnych) użycie sprzętu przez Zamawiającego do 
realizacji zimowego utrzymania dróg.
3. Świadczenie usług przy ZUD będzie na ww. odcinkach dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie 
województwa mazowieckiego:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, o łącznej 
wartości maksymalnej netto 127 400,00 zł
W ramach zamówienia podobnego przewiduje się wykonanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na 
drogach wojewódzkich objętych przedmiotem zamówienia oraz na drogach które mogą zostać przekazane w 
zarządzanie Zamawiającego w trybie art. 10 ust.5 ustawy o drogach publicznych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: czas rozpoczęcia akcji zimowej / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 764 400.00 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
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:
część 12: 12 740,00 zł

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
CZĘŚĆ 13 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 571, 622, 630, 631, 632, 639 
na terenie Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Maz., Obwód Drogowy nr 1 w Nowym Dworze Maz.
Część nr: 13

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
90611000 Usługi sprzątania ulic

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Drogi wojewódzkie województwa mazowieckiego.

II.2.4) Opis zamówienia:
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1.świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 571, 622, 630, 631, 632, 639 na terenie 
Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Maz., Obwód Drogowy nr 1 w Nowym Dworze Maz..
W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, 
źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego 
wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
W przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, europejskich ocen technicznych, 
aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania 
równoważne opisywanym.
Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę:
- osób wykonujących czynności zimowego utrzymania dróg.
Zamówienie polega na świadczeniu usług przy zimowym utrzymaniu dróg sprzętem Wykonawcy.
Świadczenie usług przy ZUD należy prowadzić zgodnie z:
Opisem przedmiotu zamówienia wraz z załączonymi Standardami zimowego utrzymania dróg – 
Zasadyodśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach zarządzanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich wWarszawie,
A - Specyfikacją Techniczną – Zapobieganie powstawaniu i likwidacja śliskości zimowej,
B - Specyfikacją Techniczną – Odśnieżanie drogi
2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia
2.1..Zamawiający wymaga, aby zamówienie realizowane było przez 6 miesięcy od dnia podpisania umowy z 
możliwością ich wydłużenia lub skrócenia w zależności od występujących warunków atmosferycznych.
2.2. Zamówienie realizowane będzie wyłącznie sprzętem Wykonawcy wyposażonym w GPS.
2.3. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach (awaryjnych) użycie sprzętu przez Zamawiającego do 
realizacji zimowego utrzymania dróg.
3. Świadczenie usług przy ZUD będzie na ww. odcinkach dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie 
województwa mazowieckiego:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, o łącznej 
wartości maksymalnej netto 192 502,00 zł
W ramach zamówienia podobnego przewiduje się wykonanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na 
drogach wojewódzkich objętych przedmiotem zamówienia oraz na drogach które mogą zostać przekazane w 
zarządzanie Zamawiającego w trybie art. 10 ust.5 ustawy o drogach publicznych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: czas rozpoczęcia akcji zimowej / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 155 012.00 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
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:
część 13: 19 250,00 zł

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
CZĘŚĆ 14 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 636, 637, 638, na terenie 
Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Maz., Obwód Drogowy w Wołominie
Część nr: 14

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
90611000 Usługi sprzątania ulic

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Drogi wojewódzkie województwa mazowieckiego.

II.2.4) Opis zamówienia:
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1. świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 636, 637, 638, na terenie Rejonu 
Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Maz., Obwód Drogowy w Wołominie.
W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, 
źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego 
wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
W przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, europejskich ocen technicznych, 
aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania 
równoważne opisywanym.
Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę:
- osób wykonujących czynności zimowego utrzymania dróg.
Zamówienie polega na świadczeniu usług przy zimowym utrzymaniu dróg sprzętem Wykonawcy.
Świadczenie usług przy ZUD należy prowadzić zgodnie z:
Opisem przedmiotu zamówienia wraz z załączonymi Standardami zimowego utrzymania dróg – 
Zasadyodśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach zarządzanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich wWarszawie,
A - Specyfikacją Techniczną – Zapobieganie powstawaniu i likwidacja śliskości zimowej,
B - Specyfikacją Techniczną – Odśnieżanie drogi
2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia
2.1..Zamawiający wymaga, aby zamówienie realizowane było przez 6 miesięcy od dnia podpisania umowy z 
możliwością ich wydłużenia lub skrócenia w zależności od występujących warunków atmosferycznych.
2.2. Zamówienie realizowane będzie wyłącznie sprzętem Wykonawcy wyposażonym w GPS.
2.3. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach (awaryjnych) użycie sprzętu przez Zamawiającego do 
realizacji zimowego utrzymania dróg.
3. Świadczenie usług przy ZUD będzie na ww. odcinkach dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie 
województwa mazowieckiego:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, o łącznej 
wartości maksymalnej netto 132 514,00 zł
W ramach zamówienia podobnego przewiduje się wykonanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na 
drogach wojewódzkich objętych przedmiotem zamówienia oraz na drogach które mogą zostać przekazane w 
zarządzanie Zamawiającego w trybie art. 10 ust.5 ustawy o drogach publicznych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: czas rozpoczęcia akcji zimowej / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 795 084.00 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

01/07/2022 S125
https://ted.europa.eu/TED

29 / 67



Dz.U./S S125
01/07/2022
355019-2022-PL

30 / 67

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:
część 14: 13 251,00 zł

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
CZĘŚĆ 15 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 634, 635, na terenie Rejonu 
Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Maz., Obwód Drogowy w Wołominie
Część nr: 15

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
90611000 Usługi sprzątania ulic

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Drogi wojewódzkie województwa mazowieckiego.

II.2.4) Opis zamówienia:
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1.świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 634, 635, na terenie Rejonu Drogowego 
Wołomin - Nowy Dwór Maz., Obwód Drogowy w Wołominie
W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, 
źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego 
wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
W przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, europejskich ocen technicznych, 
aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania 
równoważne opisywanym.
Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę:
- osób wykonujących czynności zimowego utrzymania dróg.
Zamówienie polega na świadczeniu usług przy zimowym utrzymaniu dróg sprzętem Wykonawcy.
Świadczenie usług przy ZUD należy prowadzić zgodnie z:
Opisem przedmiotu zamówienia wraz z załączonymi Standardami zimowego utrzymania dróg – Zasady 
odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach zarządzanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w 
Warszawie,
A - Specyfikacją Techniczną – Zapobieganie powstawaniu i likwidacja śliskości zimowej,
B - Specyfikacją Techniczną – Odśnieżanie drogi
2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia
2.1..Zamawiający wymaga, aby zamówienie realizowane było przez 6 miesięcy od dnia podpisania umowy z 
możliwością ich wydłużenia lub skrócenia w zależności od występujących warunków atmosferycznych.
2.2. Zamówienie realizowane będzie wyłącznie sprzętem Wykonawcy wyposażonym w GPS.
2.3. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach (awaryjnych) użycie sprzętu przez Zamawiającego do 
realizacji zimowego utrzymania dróg.
3. Świadczenie usług przy ZUD będzie na ww. odcinkach dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie 
województwa mazowieckiego:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, o łącznej 
wartości maksymalnej netto 171 212,00 zł
W ramach zamówienia podobnego przewiduje się wykonanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na 
drogach wojewódzkich objętych przedmiotem zamówienia oraz na drogach które mogą zostać przekazane w 
zarządzanie Zamawiającego w trybie art. 10 ust.5 ustawy o drogach publicznych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: czas rozpoczęcia akcji zimowej / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 027 272.00 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
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:
część 15: 17 121,00 zł

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
CZĘŚĆ 16 –świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu drogi wojewódzkiej nr 618, na terenie Rejonu 
Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Maz., Obwód Drogowy w Radzyminie z siedzibą w Wołominie
Część nr: 16

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
90611000 Usługi sprzątania ulic

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Drogi wojewódzkie województwa mazowieckiego.

II.2.4) Opis zamówienia:
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1. świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu drogi wojewódzkiej nr 618, na terenie Rejonu Drogowego 
Wołomin - Nowy Dwór Maz., Obwód Drogowy w Radzyminie z siedzibą w Wołominie .
W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, 
źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego 
wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
W przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, europejskich ocen technicznych, 
aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania 
równoważne opisywanym.
Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę:
- osób wykonujących czynności zimowego utrzymania dróg.
Zamówienie polega na świadczeniu usług przy zimowym utrzymaniu dróg sprzętem Wykonawcy.
Świadczenie usług przy ZUD należy prowadzić zgodnie z:
Opisem przedmiotu zamówienia wraz z załączonymi Standardami zimowego utrzymania dróg – Zasady 
odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach zarządzanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w 
Warszawie,
A - Specyfikacją Techniczną – Zapobieganie powstawaniu i likwidacja śliskości zimowej,
B - Specyfikacją Techniczną – Odśnieżanie drogi
2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia
2.1..Zamawiający wymaga, aby zamówienie realizowane było przez 6 miesięcy od dnia podpisania umowy z 
możliwością ich wydłużenia lub skrócenia w zależności od występujących warunków atmosferycznych.
2.2. Zamówienie realizowane będzie wyłącznie sprzętem Wykonawcy wyposażonym w GPS.
2.3. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach (awaryjnych) użycie sprzętu przez Zamawiającego do 
realizacji zimowego utrzymania dróg.
3. Świadczenie usług przy ZUD będzie na ww. odcinkach dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie 
województwa mazowieckiego:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, o łącznej 
wartości maksymalnej netto 120 964,00 zł
W ramach zamówienia podobnego przewiduje się wykonanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na 
drogach wojewódzkich objętych przedmiotem zamówienia oraz na drogach które mogą zostać przekazane w 
zarządzanie Zamawiającego w trybie art. 10 ust.5 ustawy o drogach publicznych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: czas rozpoczęcia akcji zimowej / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 725 784.00 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
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:
część 16: 12 096,00 zł

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 17 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 624, 631, 632, 633, na terenie 
Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Maz., Obwód Drogowy w Radzyminie z siedzibą w Wołominie
Część nr: 17

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
90611000 Usługi sprzątania ulic

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Drogi wojewódzkie województwa mazowieckiego.

II.2.4) Opis zamówienia:
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1.świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 624, 631, 632, 633, na terenie Rejonu 
Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Maz., Obwód Drogowy w Radzyminie z siedzibą w Wołominie
W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, 
źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego 
wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
W przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, europejskich ocen technicznych, 
aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania 
równoważne opisywanym.
Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę:
- osób wykonujących czynności zimowego utrzymania dróg.
Zamówienie polega na świadczeniu usług przy zimowym utrzymaniu dróg sprzętem Wykonawcy.
Świadczenie usług przy ZUD należy prowadzić zgodnie z:
Opisem przedmiotu zamówienia wraz z załączonymi Standardami zimowego utrzymania dróg – Zasady 
odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach zarządzanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w 
Warszawie,
A - Specyfikacją Techniczną – Zapobieganie powstawaniu i likwidacja śliskości zimowej,
B - Specyfikacją Techniczną – Odśnieżanie drogi
2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia
2.1..Zamawiający wymaga, aby zamówienie realizowane było przez 6 miesięcy od dnia podpisania umowy z 
możliwością ich wydłużenia lub skrócenia w zależności od występujących warunków atmosferycznych.
2.2. Zamówienie realizowane będzie wyłącznie sprzętem Wykonawcy wyposażonym w GPS.
2.3. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach (awaryjnych) użycie sprzętu przez Zamawiającego do 
realizacji zimowego utrzymania dróg.
3. Świadczenie usług przy ZUD będzie na ww. odcinkach dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie 
województwa mazowieckiego:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, o łącznej 
wartości maksymalnej netto 153 078,00 zł
W ramach zamówienia podobnego przewiduje się wykonanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na 
drogach wojewódzkich objętych przedmiotem zamówienia oraz na drogach które mogą zostać przekazane w 
zarządzanie Zamawiającego w trybie art. 10 ust.5 ustawy o drogach publicznych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: czas rozpoczęcia akcji zimowej / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 918 468.00 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
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:
część 17: 15 307,00 zł

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
CZĘŚĆ 18 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 629, d DK8 na terenie Rejonu 
Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Maz., Obwód Drogowy w Radzyminie z siedzibą w Wołominie
Część nr: 18

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
90611000 Usługi sprzątania ulic

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Drogi wojewódzkie województwa mazowieckiego.

II.2.4) Opis zamówienia:
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1.świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 629, d DK8 na terenie Rejonu Drogowego 
Wołomin - Nowy Dwór Maz., Obwód Drogowy w Radzyminie z siedzibą w Wołominie .
W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, 
źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego 
wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
W przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, europejskich ocen technicznych, 
aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania 
równoważne opisywanym.
Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę:
- osób wykonujących czynności zimowego utrzymania dróg.
Zamówienie polega na świadczeniu usług przy zimowym utrzymaniu dróg sprzętem Wykonawcy.
Świadczenie usług przy ZUD należy prowadzić zgodnie z:
Opisem przedmiotu zamówienia wraz z załączonymi Standardami zimowego utrzymania dróg – Zasady 
odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach zarządzanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w 
Warszawie,
A - Specyfikacją Techniczną – Zapobieganie powstawaniu i likwidacja śliskości zimowej,
B - Specyfikacją Techniczną – Odśnieżanie drogi
2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia
2.1..Zamawiający wymaga, aby zamówienie realizowane było przez 6 miesięcy od dnia podpisania umowy z 
możliwością ich wydłużenia lub skrócenia w zależności od występujących warunków atmosferycznych.
2.2. Zamówienie realizowane będzie wyłącznie sprzętem Wykonawcy wyposażonym w GPS.
2.3. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach (awaryjnych) użycie sprzętu przez Zamawiającego do 
realizacji zimowego utrzymania dróg.
3. Świadczenie usług przy ZUD będzie na ww. odcinkach dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie 
województwa mazowieckiego:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, o łącznej 
wartości maksymalnej netto 215 080,00 zł
W ramach zamówienia podobnego przewiduje się wykonanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na 
drogach wojewódzkich objętych przedmiotem zamówienia oraz na drogach które mogą zostać przekazane w 
zarządzanie Zamawiającego w trybie art. 10 ust.5 ustawy o drogach publicznych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: czas rozpoczęcia akcji zimowej / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 290 480.00 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
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:
część 18: 21 508,00 zł

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
CZĘŚĆ 19 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 637, 696, 697, na terenie 
Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwód Drogowy w Węgrowie
Część nr: 19

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
90611000 Usługi sprzątania ulic

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Drogi wojewódzkie województwa mazowieckiego.

II.2.4) Opis zamówienia:
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1.świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 637, 696, 697, na terenie Rejonu 
Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwód Drogowy w Węgrowie.
W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, 
źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego 
wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
W przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, europejskich ocen technicznych, 
aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania 
równoważne opisywanym.
Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę:
- osób wykonujących czynności zimowego utrzymania dróg.
Zamówienie polega na świadczeniu usług przy zimowym utrzymaniu dróg sprzętem Wykonawcy.
Świadczenie usług przy ZUD należy prowadzić zgodnie z:
Opisem przedmiotu zamówienia wraz z załączonymi Standardami zimowego utrzymania dróg – Zasady 
odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach zarządzanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w 
Warszawie,
A - Specyfikacją Techniczną – Zapobieganie powstawaniu i likwidacja śliskości zimowej,
B - Specyfikacją Techniczną – Odśnieżanie drogi
2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia
2.1..Zamawiający wymaga, aby zamówienie realizowane było przez 6 miesięcy od dnia podpisania umowy z 
możliwością ich wydłużenia lub skrócenia w zależności od występujących warunków atmosferycznych.
2.2. Zamówienie realizowane będzie wyłącznie sprzętem Wykonawcy wyposażonym w GPS.
2.3. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach (awaryjnych) użycie sprzętu przez Zamawiającego do 
realizacji zimowego utrzymania dróg.
3. Świadczenie usług przy ZUD będzie na ww. odcinkach dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie 
województwa mazowieckiego:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, o łącznej 
wartości maksymalnej netto 309 998,72 zł
W ramach zamówienia podobnego przewiduje się wykonanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na 
drogach wojewódzkich objętych przedmiotem zamówienia oraz na drogach które mogą zostać przekazane w 
zarządzanie Zamawiającego w trybie art. 10 ust.5 ustawy o drogach publicznych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: czas rozpoczęcia akcji zimowej / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 859 992.32 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
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:
część 19: 30 999,00 zł

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
CZĘŚĆ 20 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 627, 690, 694, 695, DD11 na 
terenie Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwód Drogowy w Kosowie Lackim
Część nr: 20

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
90611000 Usługi sprzątania ulic

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Drogi wojewódzkie województwa mazowieckiego.

II.2.4) Opis zamówienia:
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1. świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 627, 690, 694, 695, DD11 na terenie 
Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwód Drogowy w Kosowie Lackim..
W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, 
źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego 
wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
W przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, europejskich ocen technicznych, 
aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania 
równoważne opisywanym.
Zamawiający stosownie do art. 295 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę:
- osób wykonujących czynności zimowego utrzymania dróg.
Zamówienie polega na świadczeniu usług przy zimowym utrzymaniu dróg sprzętem Wykonawcy.
Świadczenie usług przy ZUD należy prowadzić zgodnie z:
Opisem przedmiotu zamówienia wraz z załączonymi Standardami zimowego utrzymania dróg – Zasady 
odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach zarządzanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w 
Warszawie,
A - Specyfikacją Techniczną – Zapobieganie powstawaniu i likwidacja śliskości zimowej,
B - Specyfikacją Techniczną – Odśnieżanie drogi
2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia
2.1..Zamawiający wymaga, aby zamówienie realizowane było przez 6 miesięcy od dnia podpisania umowy z 
możliwością ich wydłużenia lub skrócenia w zależności od występujących warunków atmosferycznych.
2.2. Zamówienie realizowane będzie wyłącznie sprzętem Wykonawcy wyposażonym w GPS.
2.3. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach (awaryjnych) użycie sprzętu przez Zamawiającego do 
realizacji zimowego utrzymania dróg.
3. Świadczenie usług przy ZUD będzie na ww. odcinkach dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie 
województwa mazowieckiego:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, o łącznej 
wartości maksymalnej netto 476 439,04 zł
W ramach zamówienia podobnego przewiduje się wykonanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na 
drogach wojewódzkich objętych przedmiotem zamówienia oraz na drogach które mogą zostać przekazane w 
zarządzanie Zamawiającego w trybie art. 10 ust.5 ustawy o drogach publicznych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: czas rozpoczęcia akcji zimowej / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 858 634.24 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
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:
część 20: 47 643,00 zł

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
CZĘŚĆ 21 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 802, 803 na terenie Rejonu 
Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwód Drogowy w Siedlcach
Część nr: 21

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
90611000 Usługi sprzątania ulic

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Drogi wojewódzkie województwa mazowieckiego.

II.2.4) Opis zamówienia:

01/07/2022 S125
https://ted.europa.eu/TED

42 / 67



Dz.U./S S125
01/07/2022
355019-2022-PL

43 / 67

1. świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 802, 803 na terenie Rejonu Drogowego 
Węgrów - Siedlce, Obwód Drogowy w Siedlcach
W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, 
źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego 
wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
W przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, europejskich ocen technicznych, 
aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania 
równoważne opisywanym.
Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę:
- osób wykonujących czynności zimowego utrzymania dróg.
Zamówienie polega na świadczeniu usług przy zimowym utrzymaniu dróg sprzętem Wykonawcy.
Świadczenie usług przy ZUD należy prowadzić zgodnie z:
Opisem przedmiotu zamówienia wraz z załączonymi Standardami zimowego utrzymania dróg – 
Zasadyodśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach zarządzanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich wWarszawie,
A - Specyfikacją Techniczną – Zapobieganie powstawaniu i likwidacja śliskości zimowej,
B - Specyfikacją Techniczną – Odśnieżanie drogi
2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia
2.1..Zamawiający wymaga, aby zamówienie realizowane było przez 6 miesięcy od dnia podpisania umowy z 
możliwością ich wydłużenia lub skrócenia w zależności od występujących warunków atmosferycznych.
2.2. Zamówienie realizowane będzie wyłącznie sprzętem Wykonawcy wyposażonym w GPS.
2.3. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach (awaryjnych) użycie sprzętu przez Zamawiającego do 
realizacji zimowego utrzymania dróg.
3. Świadczenie usług przy ZUD będzie na ww. odcinkach dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie 
województwa mazowieckiego:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, o łącznej 
wartości maksymalnej netto 301 571,52 zł
W ramach zamówienia podobnego przewiduje się wykonanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na 
drogach wojewódzkich objętych przedmiotem zamówienia oraz na drogach które mogą zostać przekazane w 
zarządzanie Zamawiającego w trybie art. 10 ust.5 ustawy o drogach publicznych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: czas rozpoczęcia akcji zimowej / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 809 429.12 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
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:
część 21: 30 157,00 zł

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
CZĘŚĆ 22 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 698, 811, na terenie Rejonu 
Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwód Drogowy w Siedlcach
Część nr: 22

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
90611000 Usługi sprzątania ulic

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Drogi wojewódzkie województwa mazowieckiego.

II.2.4) Opis zamówienia:
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1. świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 698, 811, na terenie Rejonu Drogowego 
Węgrów - Siedlce, Obwód Drogowy w Siedlcach.
W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, 
źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego 
wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
W przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, europejskich ocen technicznych, 
aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania 
równoważne opisywanym.
Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę:
- osób wykonujących czynności zimowego utrzymania dróg.
Zamówienie polega na świadczeniu usług przy zimowym utrzymaniu dróg sprzętem Wykonawcy.
Świadczenie usług przy ZUD należy prowadzić zgodnie z:
Opisem przedmiotu zamówienia wraz z załączonymi Standardami zimowego utrzymania dróg – 
Zasadyodśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach zarządzanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich wWarszawie,
A - Specyfikacją Techniczną – Zapobieganie powstawaniu i likwidacja śliskości zimowej,
B - Specyfikacją Techniczną – Odśnieżanie drogi
2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia
2.1..Zamawiający wymaga, aby zamówienie realizowane było przez 6 miesięcy od dnia podpisania umowy z 
możliwością ich wydłużenia lub skrócenia w zależności od występujących warunków atmosferycznych.
2.2. Zamówienie realizowane będzie wyłącznie sprzętem Wykonawcy wyposażonym w GPS.
2.3. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach (awaryjnych) użycie sprzętu przez Zamawiającego do 
realizacji zimowego utrzymania dróg.
3. Świadczenie usług przy ZUD będzie na ww. odcinkach dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie 
województwa mazowieckiego:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, o łącznej 
wartości maksymalnej netto 261 748,96 zł
W ramach zamówienia podobnego przewiduje się wykonanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na 
drogach wojewódzkich objętych przedmiotem zamówienia oraz na drogach które mogą zostać przekazane w 
zarządzanie Zamawiającego w trybie art. 10 ust.5 ustawy o drogach publicznych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: czas rozpoczęcia akcji zimowej / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 570 493.76 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
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:
część 22: 26 174,00 zł

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
CZĘŚĆ 23 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 699, 727, 733, 735, 737, 744, 
787, na terenie Rejonu Drogowego Radom, Obwód Drogowy w Radomiu
Część nr: 23

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
90611000 Usługi sprzątania ulic

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Drogi wojewódzkie województwa mazowieckiego.

II.2.4) Opis zamówienia:
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1.świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 699, 727, 733, 735, 737, 744, 787, na 
terenie Rejonu Drogowego Radom, Obwód Drogowy w Radomiu.
W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, 
źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego 
wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
W przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, europejskich ocen technicznych, 
aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania 
równoważne opisywanym.
Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę:
- osób wykonujących czynności zimowego utrzymania dróg.
Zamówienie polega na świadczeniu usług przy zimowym utrzymaniu dróg sprzętem Wykonawcy.
Świadczenie usług przy ZUD należy prowadzić zgodnie z:
Opisem przedmiotu zamówienia wraz z załączonymi Standardami zimowego utrzymania dróg – Zasady 
odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach zarządzanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w 
Warszawie,
A - Specyfikacją Techniczną – Zapobieganie powstawaniu i likwidacja śliskości zimowej,
B - Specyfikacją Techniczną – Odśnieżanie drogi
2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia
2.1..Zamawiający wymaga, aby zamówienie realizowane było przez 6 miesięcy od dnia podpisania umowy z 
możliwością ich wydłużenia lub skrócenia w zależności od występujących warunków atmosferycznych.
2.2. Zamówienie realizowane będzie wyłącznie sprzętem Wykonawcy wyposażonym w GPS.
2.3. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach (awaryjnych) użycie sprzętu przez Zamawiającego do 
realizacji zimowego utrzymania dróg.
3. Świadczenie usług przy ZUD będzie na ww. odcinkach dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie 
województwa mazowieckiego:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, o łącznej 
wartości maksymalnej netto 303 187,48 zł
W ramach zamówienia podobnego przewiduje się wykonanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na 
drogach wojewódzkich objętych przedmiotem zamówienia oraz na drogach które mogą zostać przekazane w 
zarządzanie Zamawiającego w trybie art. 10 ust.5 ustawy o drogach publicznych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: czas rozpoczęcia akcji zimowej / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 819 124.88 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
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:
część 23: 30 318,00 zł

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
CZĘŚĆ 24 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 691, 738, 747, 754, 788, 823, 
na terenie Rejonu Drogowego Radom, Obwód Drogowy w Lipsku
Część nr: 24

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
90611000 Usługi sprzątania ulic

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Drogi wojewódzkie województwa mazowieckiego.

II.2.4) Opis zamówienia:
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1. świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 691, 738, 747, 754, 788, 823, na terenie 
Rejonu Drogowego Radom, Obwód Drogowy w Lipsku.
W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, 
źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego 
wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
W przypadku odniesienia się w 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę:
- osób wykonujących czynności zimowego utrzymania dróg.
Zamówienie polega na świadczeniu usług przy zimowym utrzymaniu dróg sprzętem Wykonawcy.
Świadczenie usług przy ZUD należy prowadzić zgodnie z:
Opisem przedmiotu zamówienia wraz z załączonymi Standardami zimowego utrzymania dróg – Zasady 
odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach zarządzanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w 
Warszawie,
A - Specyfikacją Techniczną – Zapobieganie powstawaniu i likwidacja śliskości zimowej,
B - Specyfikacją Techniczną – Odśnieżanie drogi
2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia
2.1..Zamawiający wymaga, aby zamówienie realizowane było przez 6 miesięcy od dnia podpisania umowy z 
możliwością ich wydłużenia lub skrócenia w zależności od występujących warunków atmosferycznych.
2.2. Zamówienie realizowane będzie wyłącznie sprzętem Wykonawcy wyposażonym w GPS.
2.3. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach (awaryjnych) użycie sprzętu przez Zamawiającego do 
realizacji zimowego utrzymania dróg.
3. Świadczenie usług przy ZUD będzie na ww. odcinkach dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie 
województwa mazowieckiego:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, o łącznej 
wartości maksymalnej netto 212 011,68 zł
W ramach zamówienia podobnego przewiduje się wykonanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na 
drogach wojewódzkich objętych przedmiotem zamówienia oraz na drogach które mogą zostać przekazane w 
zarządzanie Zamawiającego w trybie art. 10 ust.5 ustawy o drogach publicznych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: czas rozpoczęcia akcji zimowej / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 272 070.08 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: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:
część 24: 21 201,00 zł

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
CZĘŚĆ 25 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 727, 729, 732, 740, 749, na 
terenie Rejonu Drogowego Radom, Obwód Drogowy w Potworowie
Część nr: 25

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
90611000 Usługi sprzątania ulic

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Drogi wojewódzkie województwa mazowieckiego.

II.2.4) Opis zamówienia:
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1.świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 727, 729, 732, 740, 749, na terenie 
Rejonu Drogowego Radom, Obwód Drogowy w Potworowie.
W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, 
źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego 
wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
W przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, europejskich ocen technicznych, 
aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania 
równoważne opisywanym.
Zamawiający stosownie do art.95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę:
- osób wykonujących czynności zimowego utrzymania dróg.
Zamówienie polega na świadczeniu usług przy zimowym utrzymaniu dróg sprzętem Wykonawcy.
Świadczenie usług przy ZUD należy prowadzić zgodnie z:
Opisem przedmiotu zamówienia wraz z załączonymi Standardami zimowego utrzymania dróg – 
Zasadyodśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach zarządzanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich wWarszawie,
A - Specyfikacją Techniczną – Zapobieganie powstawaniu i likwidacja śliskości zimowej,
B - Specyfikacją Techniczną – Odśnieżanie drogi
2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia
2.1..Zamawiający wymaga, aby zamówienie realizowane było przez 6 miesięcy od dnia podpisania umowy z 
możliwością ich wydłużenia lub skrócenia w zależności od występujących warunków atmosferycznych.
2.2. Zamówienie realizowane będzie wyłącznie sprzętem Wykonawcy wyposażonym w GPS.
2.3. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach (awaryjnych) użycie sprzętu przez Zamawiającego do 
realizacji zimowego utrzymania dróg.
3. Świadczenie usług przy ZUD będzie na ww. odcinkach dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie 
województwa mazowieckiego:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, o łącznej 
wartości maksymalnej netto 236 621,72 zł
W ramach zamówienia podobnego przewiduje się wykonanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na 
drogach wojewódzkich objętych przedmiotem zamówienia oraz na drogach które mogą zostać przekazane w 
zarządzanie Zamawiającego w trybie art. 10 ust.5 ustawy o drogach publicznych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: czas rozpoczęcia akcji zimowej / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 419 730.32 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
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:
część 25: 23 662,00 zł

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
CZĘŚĆ 26 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 707, 725, 728, na terenie 
Rejonu Drogowego Radom, Obwód Drogowy w Nowym Mieście n/Pilicą
Część nr: 26

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
90611000 Usługi sprzątania ulic

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Drogi wojewódzkie województwa mazowieckiego.

II.2.4) Opis zamówienia:
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1.świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 707, 725, 728, na terenie Rejonu 
Drogowego Radom, Obwód Drogowy w Nowym Mieście n/Pilicą
W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, 
źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego 
wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
W przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, europejskich ocen technicznych, 
aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania 
równoważne opisywanym.
Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę:
- osób wykonujących czynności zimowego utrzymania dróg.
Zamówienie polega na świadczeniu usług przy zimowym utrzymaniu dróg sprzętem Wykonawcy.
Świadczenie usług przy ZUD należy prowadzić zgodnie z:
Opisem przedmiotu zamówienia wraz z załączonymi Standardami zimowego utrzymania dróg – Zasady 
odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach zarządzanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w 
Warszawie,
A - Specyfikacją Techniczną – Zapobieganie powstawaniu i likwidacja śliskości zimowej,
B - Specyfikacją Techniczną – Odśnieżanie drogi
2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia
2.1..Zamawiający wymaga, aby zamówienie realizowane było przez 6 miesięcy od dnia podpisania umowy z 
możliwością ich wydłużenia lub skrócenia w zależności od występujących warunków atmosferycznych.
2.2. Zamówienie realizowane będzie wyłącznie sprzętem Wykonawcy wyposażonym w GPS.
2.3. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach (awaryjnych) użycie sprzętu przez Zamawiającego do 
realizacji zimowego utrzymania dróg.
3. Świadczenie usług przy ZUD będzie na ww. odcinkach dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie 
województwa mazowieckiego:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, o łącznej 
wartości maksymalnej netto 157 555,22 zł
W ramach zamówienia podobnego przewiduje się wykonanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na 
drogach wojewódzkich objętych przedmiotem zamówienia oraz na drogach które mogą zostać przekazane w 
zarządzanie Zamawiającego w trybie art. 10 ust.5 ustawy o drogach publicznych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: czas rozpoczęcia akcji zimowej / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 945 331.32 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
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:
część 26: 15 755,00 zł

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
CZĘŚĆ 27 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 680, 712, 721, 734, 739, 797, 
798, 799, 801, 805, 862, 879, na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, OD w Otwocku
Część nr: 27

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
90611000 Usługi sprzątania ulic

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Drogi wojewódzkie województwa mazowieckiego.

II.2.4) Opis zamówienia:
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1.świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 680, 712, 721, 734, 739, 797, 798, 799, 
801, 805, 862, 879, na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwód Drogowy w Otwocku.
W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, 
źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego 
wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
W przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, europejskich ocen technicznych, 
aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania 
równoważne opisywanym.
Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę:
- osób wykonujących czynności zimowego utrzymania dróg.
Zamówienie polega na świadczeniu usług przy zimowym utrzymaniu dróg sprzętem Wykonawcy.
Świadczenie usług przy ZUD należy prowadzić zgodnie z:
Opisem przedmiotu zamówienia wraz z załączonymi Standardami zimowego utrzymania dróg – Zasady 
odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach zarządzanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w 
Warszawie,
A - Specyfikacją Techniczną – Zapobieganie powstawaniu i likwidacja śliskości zimowej,
B - Specyfikacją Techniczną – Odśnieżanie drogi
2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia
2.1..Zamawiający wymaga, aby zamówienie realizowane było przez 6 miesięcy od dnia podpisania umowy z 
możliwością ich wydłużenia lub skrócenia w zależności od występujących warunków atmosferycznych.
2.2. Zamówienie realizowane będzie wyłącznie sprzętem Wykonawcy wyposażonym w GPS.
2.3. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach (awaryjnych) użycie sprzętu przez Zamawiającego do 
realizacji zimowego utrzymania dróg.
3. Świadczenie usług przy ZUD będzie na ww. odcinkach dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie 
województwa mazowieckiego:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, o łącznej 
wartości maksymalnej netto 430 656,00 zł
W ramach zamówienia podobnego przewiduje się wykonanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na 
drogach wojewódzkich objętych przedmiotem zamówienia oraz na drogach które mogą zostać przekazane w 
zarządzanie Zamawiającego w trybie art. 10 ust.5 ustawy o drogach publicznych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: czas rozpoczęcia akcji zimowej / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 583 936.00 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
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:
część 27: 43 065,00 zł

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
CZĘŚĆ 28 - świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 683, 712, 721, 722, 724, 734, 
778, 868, 873, 876, d DP2824W, d DP2825W na terenie RD Otwock - Piaseczno, OD 3 w Piasecznie
Część nr: 28

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
90611000 Usługi sprzątania ulic

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Drogi wojewódzkie województwa mazowieckiego.

II.2.4) Opis zamówienia:
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świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 683, 712, 721, 722, 724, 734, 778, 868, 
873, 876, d DP2824W, d DP2825W na terenie RD Otwock - Piaseczno, OD nr 3 w Piasecznie
W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, 
źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego 
wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
W przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, europejskich ocen technicznych, 
aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania 
równoważne opisywanym.
Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę:
- osób wykonujących czynności zimowego utrzymania dróg.
Zamówienie polega na świadczeniu usług przy zimowym utrzymaniu dróg sprzętem Wykonawcy.
Świadczenie usług przy ZUD należy prowadzić zgodnie z:
Opisem przedmiotu zamówienia wraz z załączonymi Standardami zimowego utrzymania dróg – Zasady 
odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach zarządzanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w 
Warszawie,
A - Specyfikacją Techniczną – Zapobieganie powstawaniu i likwidacja śliskości zimowej,
B - Specyfikacją Techniczną – Odśnieżanie drogi
2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia
2.1..Zamawiający wymaga, aby zamówienie realizowane było przez 6 miesięcy od dnia podpisania umowy z 
możliwością ich wydłużenia lub skrócenia w zależności od występujących warunków atmosferycznych.
2.2. Zamówienie realizowane będzie wyłącznie sprzętem Wykonawcy wyposażonym w GPS.
2.3. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach (awaryjnych) użycie sprzętu przez Zamawiającego do 
realizacji zimowego utrzymania dróg.
3. Świadczenie usług przy ZUD będzie na ww. odcinkach dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie 
województwa mazowieckiego:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, o łącznej 
wartości maksymalnej netto 344 403,60 zł
W ramach zamówienia podobnego przewiduje się wykonanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na 
drogach wojewódzkich objętych przedmiotem zamówienia oraz na drogach które mogą zostać przekazane w 
zarządzanie Zamawiającego w trybie art. 10 ust.5 ustawy o drogach publicznych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: czas rozpoczęcia akcji zimowej / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 066 421.60 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
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:
część 28: 34 440,00 zł

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
CZĘŚĆ 29 - świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 736, 800, 801, 804, 805, 807, 
810 na terenie Rejonu Drogowego Garwolin, Obwód Drogowy w Maciejowicach
Część nr: 29

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
90611000 Usługi sprzątania ulic

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Drogi wojewódzkie województwa mazowieckiego.

II.2.4) Opis zamówienia:
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1. świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 736, 800, 801, 804, 805, 807, 810 na 
terenie Rejonu Drogowego Garwolin, Obwód Drogowy w Maciejowicach
W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, 
źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego 
wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
W przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, europejskich ocen technicznych, 
aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania 
równoważne opisywanym.
Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę:
- osób wykonujących czynności zimowego utrzymania dróg.
Zamówienie polega na świadczeniu usług przy zimowym utrzymaniu dróg sprzętem Wykonawcy.
Świadczenie usług przy ZUD należy prowadzić zgodnie z:
Opisem przedmiotu zamówienia wraz z załączonymi Standardami zimowego utrzymania dróg – 
Zasadyodśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach zarządzanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich wWarszawie,
A - Specyfikacją Techniczną – Zapobieganie powstawaniu i likwidacja śliskości zimowej,
B - Specyfikacją Techniczną – Odśnieżanie drogi
2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia
2.1..Zamawiający wymaga, aby zamówienie realizowane było przez 6 miesięcy od dnia podpisania umowy z 
możliwością ich wydłużenia lub skrócenia w zależności od występujących warunków atmosferycznych.
2.2. Zamówienie realizowane będzie wyłącznie sprzętem Wykonawcy wyposażonym w GPS.
2.3. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach (awaryjnych) użycie sprzętu przez Zamawiającego do 
realizacji zimowego utrzymania dróg.
3. Świadczenie usług przy ZUD będzie na ww. odcinkach dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie 
województwa mazowieckiego:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, o łącznej 
wartości maksymalnej netto 235 948,80 zł
W ramach zamówienia podobnego przewiduje się wykonanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na 
drogach wojewódzkich objętych przedmiotem zamówienia oraz na drogach które mogą zostać przekazane w 
zarządzanie Zamawiającego w trybie art. 10 ust.5 ustawy o drogach publicznych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: czas rozpoczęcia akcji zimowej / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 415 692.80 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
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:
część 29: 23 594,00 zł

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
CZĘŚĆ 30 - świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 722, 730, 731, 736, na terenie 
Rejonu Drogowego Garwolin, Obwód Drogowy w Warce
Część nr: 30

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
90611000 Usługi sprzątania ulic

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Drogi wojewódzkie województwa mazowieckiego.

II.2.4) Opis zamówienia:
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1. świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 722, 730, 731, 736, na terenie Rejonu 
Drogowego Garwolin, Obwód Drogowy w Warce.
W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, 
źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego 
wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
W przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, europejskich ocen technicznych, 
aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania 
równoważne opisywanym.
Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę:
- osób wykonujących czynności zimowego utrzymania dróg.
Zamówienie polega na świadczeniu usług przy zimowym utrzymaniu dróg sprzętem Wykonawcy.
Świadczenie usług przy ZUD należy prowadzić zgodnie z:
Opisem przedmiotu zamówienia wraz z załączonymi Standardami zimowego utrzymania dróg – 
Zasadyodśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach zarządzanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich wWarszawie,
A - Specyfikacją Techniczną – Zapobieganie powstawaniu i likwidacja śliskości zimowej,
B - Specyfikacją Techniczną – Odśnieżanie drogi
2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia
2.1..Zamawiający wymaga, aby zamówienie realizowane było przez 6 miesięcy od dnia podpisania umowy z 
możliwością ich wydłużenia lub skrócenia w zależności od występujących warunków atmosferycznych.
2.2. Zamówienie realizowane będzie wyłącznie sprzętem Wykonawcy wyposażonym w GPS.
2.3. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach (awaryjnych) użycie sprzętu przez Zamawiającego do 
realizacji zimowego utrzymania dróg.
3. Świadczenie usług przy ZUD będzie na ww. odcinkach dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie 
województwa mazowieckiego:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, o łącznej 
wartości maksymalnej netto 220 571,00 zł
W ramach zamówienia podobnego przewiduje się wykonanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na 
drogach wojewódzkich objętych przedmiotem zamówienia oraz na drogach które mogą zostać przekazane w 
zarządzanie Zamawiającego w trybie art. 10 ust.5 ustawy o drogach publicznych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: czas rozpoczęcia akcji zimowej / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 323 426.00 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
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:
część 30: 22 057,00 zł

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

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że:
a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie usługi polegające na świadczeniu usług przy zimowym 
utrzymaniu dróg o wartości nie mniejszej niż: 100 000,00 zł brutto każda. Do każdej części zamówienia 
Wykonawca może wykazać te same usługi.
2) dysponują urządzeniami technicznymi, dla każdej części, do której przystępuje w ilościach i 
charakterystykach określonych w dokumentacji przetargowej.
Przykładowy wymagany sprzęt:
Samochód ciężarowy
Piaskarko - solarka
Piaskarko - solarka ze zbiornikami na solankę
Pług odśnieżny samochodowy
Pług odśnieżny wirnikowy
Równiarka + pług czołowy
Koparko - ładowarka
Ciągnik rolniczy.
Pług odśnieżny – ciągnikowy
Odśnieżarka mechaniczna
Mini ciągnik z pługiem
Szczegółowy sprzęt dla części 1-30 przedstawiono w SWZ. Należy dysponować osobnym sprzętem dla każdej 
Części, do której Wykonawca przystępuje.
UWAGA:
Należy dysponować osobnym sprzętem dla każdej Części, do której Wykonawca przystępuje.
Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć samochody ciężarowe i równiarki, którymi będzie świadczył usługę 
zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w system monitoringu i lokalizacji GPS zapewniający możliwość 
lokalizacji pojazdu w terenie podczas prowadzenia akcji ZUD oraz przeglądanie historii tras na minimalny okres 
6 miesięcy.
W przypadku, gdy złożone przez Wykonawcę dokumenty, oświadczenia dotyczące warunków udziału 
w postępowaniu zawierają dane/informacje w innych walutach niż złoty polski Zamawiający, jako kurs 
przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji przedmiotowego postępowania. Jeżeli w dniu 
publikacji postępowania nie będzie publikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs 
przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu.
3. Wykonawca składający ofertę musi wykazać się całym wymaganym doświadczeniem, a w przypadku oferty 
złożonej przez konsorcjum jeden
z uczestników konsorcjum musi wykazać się całym wymaganym doświadczeniem (warunek nie będzie 
spełniony, jeżeli wszyscy uczestnicy konsorcjum w sumie wykażą się wymaganym doświadczeniem, ale 
żaden z nich indywidualnie nie wykaże się całym wymaganym doświadczeniem wskazanym w pkt VII 2.4a) 
SWZ). Jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku udziału w postępowaniu 
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polegać będzie na doświadczeniu innego podmiotu, musi on wykazać się całym wymaganym doświadczeniem 
wskazanym w pkt VII 2.4a) SWZ.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych 
zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie 
zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może 
mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi 
którakolwiek z okoliczności wskazanych: w art. 108 p.z.p., w art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5, 7 p.z.p.,, w art. 5K Rozp. 
Rady (UE) nr 833/2014 i art. 7 ust. 1 ustawy z 13.04.2022 r.
Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie 
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa w formie Jednolitego Europejskiego 
Dokumentu Zamówienia (zwanego dalej „jednolitym dokumentem”
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
4. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia 
podmiotowych środków dowodowych:
1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. 
U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy 
kapitałowej
2) Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, 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 sporządzone przez podmiot, na rzecz 
którego usługi zostały wykonane;
3) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania 
zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
4) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 
1 p.z.p. w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 p.z.p i 109 
ust 1 pkt 5 i 7 pzp. oraz art. 7 ust. 1 pkt 1-3 w zakr. wspierania agresji na Ukrainę
5) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji w zakresie przesłanki wykluczenia z postępowania na 
podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE)
nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. i
6) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 
108 ust. 1 pkt 1,2 i 4 p.z.p. sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.
7) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej 
złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

01/07/2022 S125
https://ted.europa.eu/TED

63 / 67



Dz.U./S S125
01/07/2022
355019-2022-PL

64 / 67

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana 
za najkorzystniejszą, w terminach określonych w art. 264 p.z.p.
Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
Wykonawca, na czas wykonywania prac objętych umową tj. na okres 6 miesięcy od dnia
podpisania umowy - zawrze umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Suma gwarancyjna 
wymagana dla ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej – 500 000 zł,
Polisy powinny być przedstawione przez Wykonawcę koordynatorowi Zamawiającego w danym RD w dniu 
przystąpienia do realizacji usług,
Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
określonych we Wzorze Umowy - część VI SWZ.
Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
Zamawiający, zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy

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: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/08/2022
Czas lokalny: 08:00

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: 05/11/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 08/08/2022
Czas lokalny: 09:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy Zakupowej. W przypadku awarii tego systemu, która 
spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi 
niezwłocznie po usunięciu awarii.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
lipiec 2023

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

VI.3) Informacje dodatkowe:
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cdn sekcji III.1.3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 
dokumentów, o których mowa w ust. 4, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, 
o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części 
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, 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, o którym mowa w ust. 5 a) SWZ Rozdział IX powinien być wystawiony nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokumenty, o których mowa w ust.5 b SWZ Rozdział IX powinien być 
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w postaci elektronicznej.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Jednolity Europejski Dokument 
Zamówienia (jednolity dokument) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
Oświadczenie to wstępnie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 
do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w tym oświadczenie 
dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego 
wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy PZP, 
tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert,
a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie 
braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Zgodnie z art. 257 p.z.p., Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, 
jeżeli środki publiczne, 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: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, oraz innemu podmiotowi, 
jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść 
szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy p.z.p.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz 
dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 
p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na 
podstawie ustawy;
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed 
upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 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. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom 
oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 
17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią 
inaczej.
10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem 
zamówień publicznych".
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub 
postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 
dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych 
w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/06/2022
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