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specyfikacja warunków zamówienia
zAMAWIAJĄCY:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) - dalej p.z.p. pn.

„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


Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw

SWZ zawiera:
	
Część	 I	Instrukcja dla Wykonawców.
Część	 II	Oferta wraz z wzorami załączników.
Część  	III	Jednolity europejski dokument zamówienia.
Cześć  	IV      Dokumentacja przetargowa: Opis Przedmiotu zamówienia, OST Zapobieganie powstawaniu i likwidacja śliskości zimowej, OST Odśnieżanie drogi.
Część 	V		Kosztorysy ofertowe.
Część	  VI	Wzór umowy.
                                                                                                  Zatwierdzam:


Specyfikacja bezpłatna:
warszawa, CZERWIEC 2022

CZĘŚĆ I
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
I.	NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14
00-048 Warszawa
Tel.: (22) 244 90 00
NIP: 113-245-39-40
Adres e-mail: przetargi@mzdw.pl
Adres strony internetowej
prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw

Adres strony internetowej na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:  https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw
II.	OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 
z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
	 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, (22) 244-90-00 do 12;
 w MZDW powołany został Inspektor Ochrony Danych . Adres e-mail: iod@mzdw.pl; adres: MZDW w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa. Dane dotyczące inspektora podane są na stronie internetowej MZDW: bip.mzdw.pl.*;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO 
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „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,  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 p.z.p.;
 okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
 przez okres realizacji celu przetwarzania danych osobowych, wskazany 
w obowiązujących przepisach prawa;
 niezbędny do dochodzenia roszczeń przez MZDW w związku z prowadzoną działalnością statutową lub w celu ochrony przed roszczeniami kierowanymi wobec  MZDW, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 
z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa;
	 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
	 posiada Pani/Pan:
	na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 
w art. 18 ust. 2 RODO ***;  
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO
____________________
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania 
w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

III.	TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1.	Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej "ustawą p.z.p. lub p.z.p." oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej "SWZ".
2.	Szacunkowa wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w obwieszczeniu Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wydanym na podstawie art. 3 ust. 2 p.z.p.
3.	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.
4.	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.
5.	Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
6.	Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.
7.	Do postępowania stosuje się przepisy dotyczące zamawiania usług.
8.   Zamawiający informuje, że złożenie oferty nie musi być poprzedzone odbyciem wizji lokalnej lub sprawdzeniem dokumentów dotyczących zamówienia jakie znajdują się 
w dyspozycji Zamawiającego.
IV.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie świadczenia usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego, w sezonie zimowym 2022/2023, z podziałem na 30 części:
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 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 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 4 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 544, 616, na terenie Rejonu Drogowego Ciechanów, Obwód Drogowy nr 1 w Grudusku.
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 6 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 615, 616, 617, na terenie Rejonu Drogowego Ciechanów, Obwód Drogowy nr 3 
w Ciechanowie. 
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 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 Mazowieckim.
CZĘŚĆ 9 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 614, 645, 647  na terenie Rejonu Drogowego Ostrołęka, Obwód Drogowy w Myszyńcu.
CZĘŚĆ 10 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 544, 626, na terenie Rejonu Drogowego Ostrołęka, Obwód Drogowy w Krasnosielcu.
CZĘŚĆ 11 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 627, 677, na terenie Rejonu Drogowego Ostrołęka, Obwód Drogowy w Czerwinie.
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 w Nasielsku.
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 w Nowym Dworze Maz.
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 15 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 634, 635,  na terenie Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Maz., Obwód Drogowy 
 w Wołominie.
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 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 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 19 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 637, 696, 697, na terenie Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwód Drogowy w  Węgrowie.
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 21 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 802, 803  na terenie Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwód Drogowy w Siedlcach.
CZĘŚĆ 22 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 698, 811, na terenie Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwód Drogowy w Siedlcach.
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 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 25 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 727, 729, 732, 740, 749, na terenie Rejonu Drogowego Radom, Obwód Drogowy w  Potworowie.
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 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, Obwód Drogowy w Otwocku.
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 Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwód Drogowy Nr 3 w Piasecznie 
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 30 - świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 722, 730, 731, 736, na terenie Rejonu Drogowego Garwolin, Obwód Drogowy w Warce.
2.	Wspólny Słownik Zamówień CPV: 
90620000-9 Usługi odśnieżania, 
90630000-2 Usługi usuwania oblodzeń, 
90611000-3 Usługi sprzątania ulic
3.	Przedmiot zamówienia został podzielony na 30 części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę na daną część zamówienia.
4.	Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.
5.	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 tym:
- kwota dla Część  1	 wynosi           270 879,72 zł  netto                 
- kwota dla Część  2	 wynosi           329 493,84 zł  netto
- kwota dla Część  3	 wynosi           413 313,76 zł  netto
- kwota dla Część  4	 wynosi           141 606,00 zł netto 
- kwota dla Część  5 wynosi            225 100,00 zł netto
- kwota dla Część  6	 wynosi           142 530,00 zł netto
- kwota dla Część  7	 wynosi           354 026,30 zł netto
- kwota dla Część  8	 wynosi           313 749,59 zł netto
- kwota dla Część  9	 wynosi           166 988,00 zł netto
- kwota dla Część  10	 wynosi          202 280,00 zł netto
- kwota dla Część  11	 wynosi          151 347,20 zł netto
- kwota dla Część  12	 wynosi          127 400,00 zł netto
- kwota dla Część  13	 wynosi          192 502,00 zł netto
- kwota dla Część  14	 wynosi          132 514,00 zł netto
- kwota dla Część  15	 wynosi          171 212,00 zł netto
- kwota dla Część  16	 wynosi          120 964,00 zł netto
- kwota dla Część  17	 wynosi          153 078,00 zł netto
- kwota dla Część  18	 wynosi          215 080,00 zł netto
- kwota dla Część  19	 wynosi          309 998,72 zł netto
- kwota dla Część  20	 wynosi         476 439,04 zł netto
- kwota dla Część  21	 wynosi         301 571,52 zł netto
- kwota dla Część  22	 wynosi         261 748,96 zł netto
- kwota dla Część  23 wynosi         303 187,48 zł netto
- kwota dla Część  24 wynosi         212 011,68 zł netto
- kwota dla Część  25 wynosi         236 621,72 zł netto
- kwota dla Część  26 wynosi         157 555,22 zł netto
- kwota dla Część  27 wynosi         430 656,00 zł netto
- kwota dla Część  28 wynosi         344 403,60 zł netto
- kwota dla Część  29 wynosi         235 948,80 zł netto
- kwota dla Część  30 wynosi         220 571,00 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. 
6.	Stosownie do art. 95 ust. 1 p.z.p. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu ustawy z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), - osób wykonujących czynności zimowego utrzymania dróg wojewódzkich.

 Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty potwierdzające zatrudnienie osób, 
o których mowa powyżej. Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego,  nie krótszym  niż 7 dni robocze, przedstawi umowy 
o pracę osób zatrudnionych, o których mowa powyżej lub oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie. Oświadczenie to powinno zawierać 
w szczególności: 
	dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 
	datę złożenia oświadczenia, 
	wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy 
o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia 
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. 

Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.
Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie żądanych przez Zamawiającego dokumentów w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wskazanych powyżej. 
W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych  wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób, o których mowa powyżej.
V.	PODWYKONAWSTWO
1.	Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy (Podwykonawcom). 
2.	Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 
3.	Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych Podwykonawców.
4.	Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
	W przypadku o którym mowa w pkt 3 Zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec Podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby podstawy wykluczenia, o których mowa w Rozdziale IX SWZ. W tym celu Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa wraz z ofertą odrębny Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (jednolity dokument) dotyczący tych Podwykonawców, zawierających informacje wymagane w Części II Sekcja A i B oraz 
w Części III i oświadczenie Podwykonawcy o niepodleganiu wykluczenia 
z postępowania  na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 
z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.  „o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego”
Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, Podwykonawców zaangażowanych 
w usługi, które mają być wykonywane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, jeżeli Podwykonawcy są już znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa 
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług.



VI.	TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wymagany termin realizacji Zamówienia: 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.
 
VII.	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1.	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2.	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1)	zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2)	uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3)	sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4)	zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że:
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. 

b)	dysponuje lub będzie dysponował podczas realizacji zamówienia co najmniej następującymi osobami spełniającymi poniższe wymagania:
      Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

dysponuje urządzeniami technicznymi zgodnie z poniższym wykazem:

SPRZĘT WYKONAWCÓW DO ŚWIADCZENIA USŁUG PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W SEZONIE ZIMOWYM 2022/2023
CZĘŚĆ 1 OBWÓD DROGOWY GOSTYNIN
Samochód ciężarowy minimalna: ładowność 12 Mg, ilość osi 3, ilość - 8 szt.
Piaskarko - solarka minimalna: ładowność 4 m3, ilość - 2 szt.
Piaskarko - solarka ze zbiornikami na solankę minimalna: ładowność 4 m3, ilość -2 szt.
Pług odśnieżny samochodowy jednostronny typ średni ze sterowaniem hydraulicznym - ilość 6 szt.
Równiarka + pług czołowy - ilość 2 szt. 
Koparko - ładowarka - ilość 4 szt.
Ciągnik rolniczy min.35KM - 2 szt.
Pług odśnieżny – ciągnikowy o zmiennej geometrii ustawienia lemiesza - 2 szt.
Odśnieżarka mechaniczna do odśnieżania ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych - 2 szt.

CZĘŚĆ 2 OBWÓD DROGOWY SANNIKI
Samochód ciężarowy minimalna: ładowność 12 Mg, ilość - 8 szt.
Piaskarko - solarka minimalna: ładowność 6 m3, ilość - 4 szt.
Pług odśnieżny samochodowy jednostronny typ średni ze sterowaniem hydraulicznym, ilość - 8 szt.
Równiarka + pług czołowy,  ilość - 1 szt. 
Koparko-ładowarka - ilość 2 szt.
Ciągnik rolniczy min.80 KM - ilość 1 szt. 
Pług odśnieżny ciągnikowy o zmiennej geometrii ustawienia lemisza - ilość 1 szt.
Odśnieżarka mechaniczna do odśnieżania ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych – 1 szt.

CZĘŚĆ 3 OBWÓD DROGOWY BIELSK 
Samochód ciężarowy minimalna: ładowność 12 Mg, - ilość 9 szt.
Piaskarko - solarka minimalna: ładowność 6 m3, - ilość 2 szt.
Piaskarko – solarka ze zbiornikami na solankę minimalna: ładowność 6m3, - ilość 6 szt.
Pług odśnieżny samochodowy jednostronny typ średni ze sterowaniem hydraulicznym - ilość 8 szt.
Pług odśnieżny samochodowy dwustronny typ średni ze sterowaniem hydraulicznym - ilość 1 szt.
Równiarka + pług czołowy- ilość 1 szt. 
Koparko-ładowarka - ilość 4 szt. (w tym 2 szt. ponad 4 m3)
Pług odśnieżny wirnikowy – ilość 1 szt.
	Ciągnik rolniczy ponad 100 KM + pług czołowy dwustronny - ilość 3 szt. 
	Ciągnik rolniczy ze szczotką mechaniczną do odśnieżania ciągów pieszo-rowerowych 
i ścieżek rowerowych – ilość 1 szt.
	Odśnieżarka mechaniczna do odśnieżania ciągów pieszo – rowerowych i ścieżek rowerowych – 1 szt.

CZĘŚĆ 4 OBWÓD DROGOWY GRUDUSK
Samochód ciężarowy minimalna ładowność:12 Mg, ilość - 4 szt.
Samochód ciężarowy minimalna ładowność 12 Mg, ilość osi z napędem: 3, ilość - 3 szt.
Piaskarko-solarka ze zbiornikiem na solankę minimalna: ładowność: 4,5 m3, ilość - 4 szt.
Pług odśnieżny boczny średni , ilość - 4 szt.
Pług odśnieżny lemieszowy dwustronny typ ciężki, ilość - 3 szt.
Równiarka z zamontowanym pługiem czołowym,  ilość – 1 szt.
Ładowarka o pojemności łyżki min. 1,5 m3  ilość – 1 szt.
Odśnieżarko-posypywarka mechaniczna (mini ciągnik z pługiem i posypywarką) do odśnieżania ciągów pieszo rowerowych i ścieżek rowerowych, ilość - 1szt. 
Samochód ciężarowy do wywozu śniegu, ilość - 1 szt.
Ładowarka do załadunku śniegu, ilość – 1 szt.

CZĘŚĆ 5 OBWÓD DROGOWY ŻUROMIN
Samochód ciężarowy minimalna ładowność: 12 Mg, ilość - 7 szt.
Samochód ciężarowy minimalna ładowność: 12 Mg, ilość osi z napędem: 3, ilość – 4 szt.
	Piaskarko-solarka minimalna ładowność: 4,5 m3 ilości – 4 szt.
Piaskarko-solarka ze zbiornikiem na solankę minimalna: ładowność: 5,0 m3, ilość – 4 szt.
Pług odśnieżny lemieszowy jednostronny typ średni, ilość - 7 szt.
Pług odśnieżny: lemieszowy dwustronny typ ciężki, ilość - 4 szt.
Równiarka z bocznym lemieszem i pługiem czołowym z przodu: ilość - 1 szt.
	Ładowarka o pojemności łyżki min. 1,5 m3 , ilość – 1 szt.
Ładowarka z naczyniem urobkowym powyżej 3 m3 : ilość - 1 szt.
Pług wirnikowy montowany na samochodzie ciężarowym lub ciągniku rolniczym: ilość - 1 szt.
Odśnieżarko-posypywarka mechaniczna (mini ciągnik z pługiem i posypywarką) do odśnieżania ciągów pieszo rowerowych i ścieżek rowerowych, ilość - 1szt. 

CZĘŚĆ 6 OBWÓD DROGOWY CIECHANÓW
Samochód ciężarowy minimalna ładowność: 12 Mg, ilość - 5 szt.
Samochód ciężarowy minimalna ładowność: 12 Mg z napędem na 3 osie, ilość - 3 szt.
	       Pług boczny średni: ilość - 5 szt.
	       Pług czołowy dwustronny, ilość – 3 szt.
	Piaskarka ze zbiornikiem na solankę minimalna ładowność: 4 m3, ilość - 5 szt.
Równiarka z zamontowanym pługiem czołowym: ilość - 1 szt.
Ładowarka o pojemności łyżki min. 1,5 m3, ilość - 1 szt.
	Odśnieżarko-posypywarka mechaniczna (mini ciągnik z pługiem i posypywarką) do    odśnieżania ciągów pieszo rowerowych i ścieżek rowerowych: ilość - 2 szt. 
	Samochód do wywozu śniegu - ilość - 1 szt.
Ładowarka do załadunku śniegu, ilość – 1 szt.

CZĘŚĆ 7 OBWÓD DROGOWY ŁAZY
Samochód ciężarowy minimalna: ładowność:  10 Mg, ilość - 6 szt.
Piaskarko-solarka minimalna: ładowność: 6 m3, ilość - 6 szt.
Pług odśnieżny, ilość - 6 szt.
Równiarka: ilość - 1 szt.
Piaskarko – solarka ze zbiornikiem na solankę, minimalna ładowność 6m3//2m3,  ilość - 6 szt.
Ładowarka: ilość - 1 szt.
	Ciągnik z pługiem i posypywarką, minimalna ładowność 300 kg,  ilość -  2 szt. 

CZĘŚĆ 8 OBWÓD DROGOWY GRODZISK MAZOWIECKI
Samochód ciężarowy minimalna: ładowność:  10 Mg, ilość - 6 szt.
Piaskarko-solarka minimalna: ładowność: 6 m3, ilość - 6 szt.
Pług odśnieżny, ilość - 6 szt.
Równiarka: ilość - 1 szt.
Piaskarko – solarka ze zbiornikiem na solankę, minimalna ładowność 6m3//2m3,  ilość - 6 szt.
Ładowarka: ilość - 1 szt.
	Ciągnik z pługiem i posypywarką, minimalna ładowność 300 kg,  ilość -  2 szt. 

CZĘŚĆ 9 OBWÓD DROGOWY MYSZYNIEC
Samochód ciężarowy minimalna  ładowność  12 Mg,– ilość: 4 szt. 
Piaskarko - solarka ze zbiornikami na solankę oraz  min. pojemnością skrzyni 6m3, elektroniczne dozowanie ilości rozsypywanego materiału z kabiny kierowcy- ilość: 4 szt.
Pług odśnieżny  jednostronny typ średni ze sterowaniem hydraulicznym lub pneumatycznym  - ilość: 4 szt.
Równiarka - ilość: 1 szt.
Ładowarka - ilość: 2 szt. (w tym jedna o poj. łyżki co najmniej 2 m3)
	Pług wirnikowy wraz z nośnikiem – ilość: 1 szt.
	Odśnieżarka mechaniczna do odśnieżania ciągów pieszo – rowerowych i ścieżek rowerowych -ilość: 1 szt.

CZĘŚĆ 10 OBWÓD DROGOWY KRASNOSIELC
Samochód ciężarowy minimalna: ładowność  12 Mg, - ilość:  5 szt. 
Piaskarko - solarka ze zbiornikami na solankę oraz  min. pojemnością skrzyni 6m3, elektroniczne dozowanie ilości rozsypywanego materiału z kabiny kierowcy - ilość: 5 szt.
Pług odśnieżny  jednostronny typ średni ze sterowaniem hydraulicznym lub pneumatycznym  - ilość: 5 szt.
Równiarka - ilość: 1 szt.
Ładowarka - ilość: 2 szt. (w tym jedna o poj. łyżki co najmniej 2 m3)
	Pług wirnikowy wraz z nośnikiem – ilość: 1 szt.
Odśnieżarka mechaniczna do odśnieżania ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych - ilość: 1 szt.


CZĘŚĆ 11 OBWÓD DROGOWY CZERWIN
Samochód ciężarowy minimalna: ładowność  12 Mg, ilość:  4 szt. 
Piaskarko - solarka ze zbiornikami na solankę oraz  min. pojemnością skrzyni 6m3, elektroniczne dozowanie ilości rozsypywanego materiału z kabiny kierowcy - ilość: 4 szt.
Pług odśnieżny  jednostronny typ średni ze sterowaniem hydraulicznym lub pneumatycznym - ilość: 4 szt.
Równiarka - ilość: 1 szt.
	Ładowarka - ilość: 2 szt. (w tym jedna o poj. łyżki co najmniej 2 m3)
	Pług wirnikowy wraz z nośnikiem - ilość: 1 szt.
	Odśnieżarka mechaniczna do odśnieżania ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych - ilość: 1 szt.

CZĘŚĆ 12 OBWÓD DROGOWY  W NASIELSKU
Samochód ciężarowy minimalna: ładowność  10 Mg, ilość - 4 szt.
Piaskarko - solarka minimalna: ładowność 5 m3, ilość - 4 szt.
Pług odśnieżny- typ lekki obrotowy z dociskiem,  ilość - 4 szt.
Równiarka wraz z pługiem czołowym dwustronnym, ilość - 2 szt.
Ładowarka: ilość - 3 szt. (1 szt. załadunek + 2 szt. odśnieżanie)
	Mini ciągnik z pługiem i posypywarką: ilość - 1 szt.


CZĘŚĆ 13 OBWÓD DROGOWY W NOWYM DWORZE  MAZOWIECKIM 
Samochód ciężarowy minimalna: ładowność  10 Mg, ilość - 5 szt.
Piaskarko - solarka minimalna: ładowność 5 m3 , ilość - 4 szt.
Pług odśnieżny jednostronny typ średni, ilość - 4 szt.
Pług odśnieżny dwustronny typ ciężki, ilość - 1 szt.
Równiarka wraz z pługiem czołowym dwustronnym, ilość – 1 szt. 
Ładowarka: ilość - 2 szt. (1 szt. załadunek + 1 szt. do wywozu śniegu)
Spycharka: ilość - 1 szt.
Ciągnik rolniczy min.100 KM wraz z pługiem odśnieżnym ślimakowo-wirnikowym: ilość 
- 1 szt.
Mini ciągnik z pługiem i posypywarką: ilość - 1 szt.

CZĘŚĆ 14 OBWÓD DROGOWY W WOŁOMINIE
Samochód ciężarowy minimalna: ładowność  10 Mg, ilość - 3 szt.
Piaskarko - solarka  minimalna: ładowność 5 m3, ilość - 2 szt.
Pług odśnieżny typ lekki: ilość - 2 szt.
Równiarka wraz z pługiem czołowym dwustronnym: ilość - 1 szt.
Ładowarka: ilość - 1 szt.
Spycharka, ładowarka: ilość - 1 szt.
Mini ciągnik z pługiem i posypywarką: ilość - 1 szt.

CZĘŚĆ 15 OBWÓD DROGOWY W WOŁOMINIE
Samochód ciężarowy minimalna: ładowność 10 Mg, ilość - 2 szt.
Piaskarko - solarka minimalna: ładowność 5 m3, ilość - 2 szt.
Pług odśnieżny typ lekki: ilość - 2 szt.
Równiarka wraz z pługiem czołowym dwustronnym: ilość - 1 szt.
Ładowarka: ilość - 1 szt.
Spycharka, ładowarka: ilość - 1 szt.
Mini ciągnik z pługiem i posypywarką: ilość - 1 szt.

CZĘŚĆ 16 OBWÓD DROGOWY W RADZYMINIE Z SIEDZIBĄ W WOŁOMINIE
Samochód ciężarowy minimalna: ładowność 10 Mg, ilość - 3 szt.
Samochód ciężarowy minimalna: ładowność  3,5 Mg, ilość - 1 szt.
Piaskarko - solarka minimalna: ładowność 5 m3, ilość - 3 szt.
Pług odśnieżny typ średni: ilość - 3 szt.
Pług odśnieżny typ lekki: ilość - 1 szt.
Równiarka wraz z pługiem czołowym dwustronnym: ilość - 1 szt.
Ładowarka: ilość – 2 szt.
Mini ciągnik z pługiem i posypywarką: ilość - 1 szt.


CZĘŚĆ 17 OBWÓD DROGOWY W RADZYMINIE Z SIEDZIBĄ W WOŁOMINIE
Samochód ciężarowy minimalna: ładowność 10 Mg, ilość - 4 szt.
Samochód ciężarowy minimalna: ładowność  3,5 Mg, ilość - 2 szt.
Piaskarko - solarka minimalna: ładowność 5 m3, ilość - 4 szt.
Pług odśnieżny typ lekki: ilość - 1 szt.
Pług odśnieżny typ średni: ilość - 3 szt.
Równiarka wraz z pługiem czołowym dwustronnym: ilość - 1 szt.
Ładowarka: ilość - 2 szt.
Mini ciągnik z pługiem i posypywarką: ilość - 1 szt.

CZĘŚĆ 18 OBWÓD DROGOWY W RADZYMINIE Z SIEDZIBĄ W WOŁOMINIE
Samochód ciężarowy minimalna: ładowność 10 Mg, ilość - 6 szt.
Samochód ciężarowy minimalna: ładowność  3,5 Mg, ilość - 2 szt.
Piaskarko - solarka minimalna: ładowność 5 m3, ilość - 6 szt.
Pług odśnieżny typ lekki: ilość - 1 szt.
Pług odśnieżny typ średni: ilość - 5 szt.
Równiarka wraz z pługiem czołowym dwustronnym: ilość - 1 szt.
Ładowarka: ilość - 2 szt.
Mini ciągnik z pługiem i posypywarką: ilość - 1 szt.

CZĘŚĆ 19 OBWÓD DROGOWY WĘGRÓW
Samochód ciężarowy minimalna: ładowność 10-12 Mg, ilość - 3 szt.
Samochód ciężarowy  minimalna: ładowność 12 Mg, ilość - 3 szt.
Piaskarko-solarka min. ładowność 7 m3  ze zbiornikiem na solankę, ilość - 1 szt.                                            
Piaskarko-solarka min. ładowność 7 m3, ilość - 2 szt.
Pług odśnieżny lemieszowy jednostronny typ średni ze sterowaniem hydraulicznym - ilość 
3 szt.
Pług odśnieżny lemieszowy dwustronny typ ciężki, ilość - 3 szt.
Równiarka: ilość - 1 szt.
Ładowarka: ilość - 2 szt.
Odśnieżarko-posypywarka mechaniczna do odśnieżania ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych -  1 szt.
Szczotka mechaniczna do zamiatania: ilość - 1 szt.

CZĘŚĆ 20 OBWÓD DROGOWY KOSÓW LACKI
Samochód ciężarowy minimalna: ładowność 12 Mg, ilość - 4 szt.
Samochód ciężarowy  minimalna: ładowność 15 Mg, ilość -  3 szt.
Piaskarko-solarka min. ładowność 9 m3, ilość - 3 szt.
Piaskarko-solarka min. ładowność 7 m3 - 1 szt.
Pług odśnieżny lemieszowy jednostronny typ średni ze sterowaniem hydraulicznym:  ilość 
- 4 szt.
Pług odśnieżny lemieszowy dwustronny typ ciężki: ilość - 2 szt.
Równiarka: ilość - 1 szt.
Ładowarka: ilość - 2 szt.
	Odśnieżarko-posypywarka do ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych : ilość - 1 szt.
	Szczotka mechaniczna do zamiatania: ilość - 1 szt.


CZĘŚĆ 21 OBWÓD DROGOWY SIEDLCE
Samochód ciężarowy minimalna: ładowność 12 Mg, ilość - 2 szt.
Samochód ciężarowy  minimalna: ładowność 15 Mg, ilość - 2 szt.
Piaskarko-solarka min. ładowność 9 m3, ilość - 2 szt.
Pług odśnieżny lemieszowy jednostronny typ średni ze sterowaniem hydraulicznym: ilość 
- 2 szt.
Pług odśnieżny lemieszowy dwustronny typ ciężki: ilość - 2 szt.
Równiarka: ilość - 1 szt.
Ładowarka : ilość - 1 szt.
	Odśnieżarko-posypywarka do ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych : ilość - 1 szt.
	Szczotka mechaniczna do zamiatania: ilość - 1 szt.

CZĘŚĆ 22 OBWÓD DROGOWY SIEDLCE
Samochód ciężarowy minimalna: ładowność 12 Mg, ilość - 2 szt.
Samochód ciężarowy minimalna: ładowność 15 Mg, ilość - 2 szt.
Piaskarko-solarka min. ładowność 9 m3,  ilość - 2 szt.
Pług odśnieżny lemieszowy jednostronny typ średni ze sterowaniem hydraulicznym:  ilość 
- 2 szt.
Pług odśnieżny lemieszowy dwustronny typ ciężki: ilość - 2 szt.   
Równiarka: ilość - 1 szt.
Ładowarka:  ilość - 2 szt.
	Odśnieżarko-posypywarka do ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych : ilość - 1 szt.
	Szczotka mechaniczna do zamiatania: ilość - 1 szt.

CZĘŚĆ 23 OBWÓD DROGOWY RADOM
Samochód ciężarowy minimalna: ładowność: 15 Mg, ilość - 5 szt.
Samochód ciężarowy minimalna: ładowność: 12 Mg , ilość – 2 szt.
Piaskarko - solarka  min. ładowność: 9 m3 , ilość  - 5 szt.
Piaskarko - solarka  min. ładowność: 6 m3 , ilość  - 2 szt.
Pług odśnieżny jednostronny ze sterowaniem hydraulicznym lub pneumatycznym: ilość 
- 7 szt.
Równiarka: ilość - 1 szt.
Ładowarka (minimalna pojemność łyżki – 2m3): ilość - 1 szt.
Mini ciągnik rolniczy/ciągnik ogrodowy wyposażony w posypywarkę i pług odśnieżny do odśnieżania ścieżek rowerowych/ciągów pieszo-rowerowych, ilość – 1 szt.
Samochód ciężarowy samowyładowczy minimalna ładowność 12 Mg do wywozu śniegu 
– 1 szt.
Koparka do załadunku śniegu: ilość – 1 szt.
Zamiatarka mechaniczna posiadająca własny zbiornik na śmieci lub podajnik taśmowy na samochód wyposażona w zbiornik na wodę do sprzątania pozimowego dróg: ilość - 2 szt.
	Zamiatarka chodnikowa posiadająca własny zbiornik na śmieci, zbiornik na wodę do zamiatania ścieżek rowerowych/ciągów pieszo-rowerowych: ilość – 1 szt.

CZĘŚĆ 24 OBWÓD DROGOWY LIPSKO
Samochód ciężarowy minimalna: ładowność:  15 Mg, ilość - 3 szt.
Samochód ciężarowy minimalna: ładowność:  12 Mg, ilość - 1 szt.
Piaskarko – solarka – min. ładowność: 9 m3, ilość - 2 szt.
	Piaskarko – solarka – min. ładowność 7,5 m3, ilość - 1 szt.
	Piaskarko – solarka - min. ładowność: 6 m3, ilość - 1 szt.
Pług odśnieżny średni jednostronny ze sterowaniem hydraulicznym lub pneumatycznym: ilość - 4 szt.
Równiarka: ilość - 1 szt.
Ładowarka (minimalna pojemość łyżki – 2 m3): ilość - 1 szt.
Mini ciągnik rolniczy/ogrodowy wyposażony w posypywarkę i pług odśnieżny do odśnieżania ścieżek rowerowych/ciągów pieszo-rowerowych: ilość – 1 szt.
Samochód ciężarowy samowyładowczy minimalna ładowność 12 Mg do wywozu śniegu 
– 1 szt.
Koparka do załadunku śniegu: ilość – 1 szt.
Zamiatarka mechaniczna posiadająca własny zbiornik na śmieci lub podajnik taśmowy na samochód wyposażona w zbiornik na wodę do sprzątania pozimowego dróg: ilość - 1 szt.
	Zamiatarka chodnikowa posiadająca własny zbiornik na śmieci, zbiornik na wodę do zamiatania ścieżek rowerowych/ciągów pieszo-rowerowych: ilość – 1 szt.

CZĘŚĆ 25 OBWÓD DROGOWY POTWORÓW
Samochód ciężarowy minimalna ładowność:  15 Mg, ilość - 3 szt.
Samochód ciężarowy minimalna ładowność:  9 Mg, ilość - 1 szt.
Piaskarko – solarka minimalna ładowność: 9 m3 , ilość - 3 szt.
Piaskarko – solarka  minimalna ładowność: 4,5 m3, ilość - 1 szt.
Pług odśnieżny jednostronny ze sterowaniem hydraulicznym lub pneumatycznym: ilość 
- 4 szt.
Równiarka: ilość - 1 szt.
Ładowarka (minimalna pojemość łyżki – 2 m3): ilość - 1 szt.
Mini ciągnik rolniczy/ogrodowy wyposażony w posypywarkę i pług odśnieżny do odśnieżania ścieżek rowerowych/ciągów pieszo-rowerowych: ilość – 1 szt.
Samochód ciężarowy samowyładowczy minimalna ładowność 12 Mg do wywozu śniegu 
– 1 szt.
Koparka do załadunku śniegu: ilość – 1 szt.
Zamiatarka mechaniczna posiadająca własny zbiornik na śmieci lub podajnik taśmowy na samochód wyposażona w zbiornik na wodę do sprzątania pozimowego dróg: ilość - 2 szt.
	Zamiatarka chodnikowa posiadająca własny zbiornik na śmieci, zbiornik na wodę do zamiatania ścieżek rowerowych/ciągów pieszo-rowerowych: ilość – 1 szt.

CZĘŚĆ 26 OBWÓD DROGOWY NOWE MIASTO n/Pilicą
Samochód ciężarowy minimalna: ładowność: 15 Mg, ilość - 2 szt.
Samochód ciężarowy minimalna: ładowność: 12 Mg, ilość - 2 szt.
Piaskarko – solarka minimalna: ładowność: 9 m3, ilość - 2 szt.
Piaskarko – solarka minimalna: ładowność: 6 m3, ilość - 2 szt.
Pług odśnieżny jednostronny ze sterowaniem hydraulicznym lub pneumatycznym: ilość - 4 szt.
Równiarka: ilość - 1 szt.
Ładowarka (minimalna pojemość łyżki – 2 m3): ilość - 1 szt.
Mini ciągnik rolniczy/ogrodowy wyposażony w posypywarkę i pług odśnieżny do odśnieżania ścieżek rowerowych/ciągów pieszo-rowerowych: ilość – 1 szt.
Samochód ciężarowy samowyładowczy minimalna ładowność 12 Mg do wywozu śniegu 
– 1 szt.
Koparka do załadunku śniegu: ilość – 1 szt.
Zamiatarka mechaniczna posiadająca własny zbiornik na śmieci lub podajnik taśmowy na samochód wyposażona w zbiornik na wodę do sprzątania pozimowego dróg: ilość - 1 szt.
	Zamiatarka chodnikowa posiadająca własny zbiornik na śmieci, zbiornik na wodę do zamiatania ścieżek rowerowych/ciągów pieszo-rowerowych: ilość – 1 szt.

CZĘŚĆ 27 OBWÓD DROGOWY OTWOCK
Samochód ciężarowy minimalna: ładowność: 15 Mg, ilość - 2 szt.
Samochód ciężarowy minimalna: ładowność: 12 Mg, ilość - 3 szt.
Piaskarko-solarka  minimalna: ładowność: 5 m3,  ilość - 2 szt.
Piaskarko-solarka ze zbiornikami na solankę minimalna: ładowność: 8m3,ilość - 2 szt.
Pług odśnieżny typ średni: ilość - 4 szt.
Równiarka: ilość - 1 szt.
Ładowarka: ilość - 1 szt.
	Odśnieżarka mechaniczna (ciężar nieprzekraczający 3,0 tony) do odśnieżania ścieżek rowerowych/ciągów pieszo-rowerowych, ilość – 2 szt.

CZĘŚĆ 28 OBWÓD DROGOWY PIASECZNO
Samochód ciężarowy minimalna: ładowność: 12 Mg, ilość - 4 szt.
Samochód ciężarowy minimalna: ładowność: 9 Mg, ilość - 1 szt.
Piaskarko-solarka  minimalna: ładowność: 6 m3, ilość - 4 szt.
Piaskarko-solarka ze zbiornikami na solankę minimalna: ładowność:4,5m3, ilość - 1 szt.
Pług odśnieżny typ średni - 5 szt.
Równiarka: ilość - 2 szt.
Ładowarka: ilość - 1 szt.
	Odśnieżarko-posypywarka mechaniczna do odśnieżania ścieżek rowerowych/ciągów pieszo-rowerowych, ilość – 1 szt.


CZĘŚĆ 29 OBWÓD DROGOWY MACIEJOWICE
Samochód ciężarowy minimalna: ładowność: 15 Mg, ilość - 5 szt.
Piaskarko-solarka  minimalna: ładowność: 5 m3, ilość - 2 szt.
Piaskarko-solarka ze zbiornikami na solankę minimalna: ładowność: 8m3,ilość - 3 szt.
	Zamiatarka mechaniczna posiadająca własny zbiornik na śmieci lub podajnik taśmowy na samochód, wyposażona w zbiornik na wodę do sprzątania pozimowego dróg, ilość 
– 2 szt.
	Pług odśnieżny  średni: ilość - 5 szt.
Równiarka: ilość - 1 szt.
Ładowarka: ilość - 1 szt.
Spycharka: ilość - 1 szt.

CZĘŚĆ 30 OBWÓD DROGOWY WARKA
Samochód ciężarowy minimalna: ładowność: 15 Mg, ilość - 8 szt.
	Piaskarko-solarka  minimalna: ładowność: 6 m3, ilość - 2 szt.
Piaskarko-solarka ze zbiornikami na solankę minimalna: ładowność: 8m3,ilość - 2 szt.
Pług odśnieżny jednostronny ze sterowaniem hydraulicznym lub pneumatycznym - średni, ilość – 8 szt.
Równiarka: ilość - 1 szt.
Ładowarka (minimalna ładowność – 2m3): ilość - 2 szt.
Odśnieżarko-posypywarka lekka do posypywania i odśnieżania dróg rowerowych – 1 szt.
	Zamiatarka mechaniczna posiadająca własny zbiornik na śmieci lub podajnik taśmowy na samochód, wyposażona w zbiornik na wodę do sprzątania pozimowego dróg, ilość 
– 2 szt.
	Zamiatarka chodnikowa posiadająca własny zbiornik na śmieci, zbiornik na wodę do zamiatania pozimowego dróg rowerowych ilość – 1 szt.

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 w DUUE. 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.
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 polegać będzie na doświadczeniu innego podmiotu, musi on wykazać się całym wymaganym doświadczeniem wskazanym w pkt VII 2.4a) SWZ.
Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności zawodowej dotyczącego dysponowania urządzeniami technicznymi niezbędnymi do wykonania Zamówienia – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców – dotyczy rozdziału VII pkt 2. 4) c).
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.
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 ogłoszenia o zmówieniu w DUUE. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia nie będzie publikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy  z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

VIII.	PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:
	 	w art. 108 p.z.p tj.

	będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 
b)  handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 
c)  o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054),
d)  finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa 
w art. 299 Kodeksu karnego, 
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, 
lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769), 
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, 
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. 
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 
	jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
	wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
	wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 
	jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, 
że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 
i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
	jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba 
że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 


		w art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5, 7 p.z.p., tj.:

	w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;
który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;
Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 p.z.p. 
Na podstawie  art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:
obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu;
osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających 
w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, w tym Podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.  o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych 
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę 
na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, 
o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym 
w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona 
w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 
albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu 
art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych 
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę 
lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
           Wykluczenie następuje na okres trwania w/w okoliczności.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust 1 pkt 4,5,7 p.z.p, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 p.z.p.
Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa 
w art. 110 ust. 2 p.z.p., są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza Wykonawcę.
 Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.



IX.	OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
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”), sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (EU) 2016/7 
z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Informacje zawarte w jednolitym dokumencie stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający udostępni wraz 
z dokumentacją przetargową jednolity dokument w formie edytowalnej.
Ponadto do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie Wykonawcy 
o niepodleganiu wykluczenia z postępowania  na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku 
z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku 
z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.  
„o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego”
Wykonawca w części IV jednolitego dokumentu „Kryteria Kwalifikacji” może ograniczyć się do wypełnienia jedynie sekcji α. Zamawiający nie wymaga wypełniania żadnej z pozostałych sekcji części IV.
Wykonawca w Części II Sekcji D jednolitego dokumentu (Informacje dotyczące Podwykonawców, na których zdolności Wykonawca nie polega) oświadcza czy zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia 
(w przypadku twierdzącej odpowiedzi podaje ponadto, o ile jest to wiadome, wykaz proponowanych Podwykonawców). Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia 
w odniesieniu do tych Podwykonawców odrębnych jednolitych europejskich dokumentów zamówienia, zawierających informacje wymagane w Części II Sekcja A 
i B oraz w Części III;
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:
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;
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;
Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją 
o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
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 p.z.p. oraz art. 7 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
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. dotyczącego środków ograniczających 
w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE 
nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576;
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;
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;
5.	Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w ust 3 pkt 4  - składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w ust 3 pkt 4;
b) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w ust 3 pkt 5  - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 
6.  	Dokument, o którym mowa w ust. 5 a)  powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokumenty, o których mowa w ust. 5  b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
7.  Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 5, 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)  powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokumenty, 
o których mowa w ust.5  b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
8.	Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, 
w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005 r. 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków, a także wówczas gdy podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa 
w art. 125 ust. 1 ustawy PZP. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
9.	W zakresie nieuregulowanym ustawą p.z.p. lub niniejszą SWZ do oświadczeń 
i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415; zwanym dalej "r.p.ś.d.") oraz przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie  (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452 zwanym dalej "r.d.e."). Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.

X.	POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW
1.	Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2.	Wymagania dotyczące polegania na zdolnościach lub sytuacjach innych podmiotów, 
o których mowa w ust.1:
1)	Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić  Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający tą okoliczność;
2)	Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
3)	W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4)	Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie 
z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
5)	Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału 
w postępowaniu. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert nie polegał on 
w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
3.	W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w ust. 2, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, 
a także w celu wykazania braku wobec tych podmiotów podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału 
w postępowaniu, Wykonawca:
1)	składa wraz z ofertą zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy;
2)	składa wraz z ofertą Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (jednolity dokument) dotyczący tych podmiotów, w zakresie wskazanym w Części II Sekcji C jednolitego dokumentu (Informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów); Oświadczenia podmiotów udostępniających zasoby składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę elektroniczną (tj. podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdy z tych podmiotów).
	Ponadto do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie podmiotu trzeciego o niepodleganiu wykluczenia z postępowania  na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających 
w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576 oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

w terminie określonym w Rozdziale IX ust. 4 SWZ, przedkłada w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia i dokumenty tam wskazane (w zakresie pkt 4-6 Rozdziału
IX ust. 4).

XI	INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA)
1.	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.
2.	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.
	Ponadto Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są złożyć oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczenia z postępowania  na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), 
w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 
z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576 oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
Oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o zamówienie.
3.	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.
4.	Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
XII. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAL SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ  INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ
Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 344). 
Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, 
w szczególności w formatach .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg)
	W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. 
	Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku  „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
	Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie 
z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl 
do konkretnego Wykonawcy.
	Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów 
i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
	Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:

	 stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
	 komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
	 zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
	 włączona obsługa JavaScript,
	 zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
	 platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
	oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

	Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

	 akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie   zamieszczonym na stronie internetowej w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,

 zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej na stronie platformazakupowa.pl.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania. 
	Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
1)	w zakresie proceduralnym:
Wanda Osuch, tel. 22 244 90 00 do 12 wew. 106;
2)	w zakresie merytorycznym: 
Katarzyna Smolińska, tel. 22 244 90 00 do 12 wew. 327;
	Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
	Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa poprzednim zdaniu, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.  Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie wskazanym w pierwszym zdaniu, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
	W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ.


UWAGA! ZALECENIA 
Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne 
z “OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji 
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”.
Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf.
W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:
.zip 
.7Z
Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf  i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES. 
Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie 
z dokumentem podpisywanym.
Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. 
Zaleca się, aby komunikacja z Wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu email.
Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się 
o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert/wniosków.
Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.  
Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików. 
Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.

XIII.	OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
1.	Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę dotyczącą wybranych części zamówienia. Wykonawcy mogą składać oferty na wszystkie części zamówienia.
2.	Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
3.	Ofertę sporządza się w języku polskim na Formularzu Ofertowym - zgodnie 
z Załącznikami nr  1 - 30 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (jednolity dokument), o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ;
zobowiązanie innego podmiotu oraz oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (jednolity dokument), o których mowa 
w Rozdziale X ust. 3 pkt 1 i 2 SWZ (jeżeli   dotyczy);
oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (jednolity dokument), o którym mowa w Rozdziale V ust. 5 SWZ (jeżeli dotyczy)
dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; tj. odpis lub informacja 
z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).
oświadczenie o którym mowa w Rozdziale XI ust. 4 Części I SWZ (jeżeli dotyczy).
oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.  
„o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego”, o których mowa 
w Rozdziale V ust. 5 SWZ (jeżeli dotyczy), w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, w Rozdziale X ust. 3 pkt 2 (jeżeli dotyczy), w Rozdziale XI ust.2 (jeżeli dotyczy).
kosztorys ofertowy.
Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami.
W przypadku gdy oferta nie została podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy określoną w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, do oferty należy dołączyć dokument pełnomocnictwa, złożony w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznej kopii, poświadczonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
Ofertę, w tym Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Oferta powinna być złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. 
za pośrednictwem platformazakupowa.pl.
Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych 
na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu 
w formacie XAdES.
Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.), Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zastrzeżone informacje należy złożyć w wydzielonym 
i odpowiednio oznaczonym pliku.
Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu 
do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz 
z tłumaczeniem na język polski.
Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności 
z przygotowaniem i złożeniem ofert ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art.3 ustęp 2 Ustawy 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez Podwykonawcę.
Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.

XIV.	OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
Obliczenia ceny oferty należy dokonać zgodnie z kosztorysem ofertowym dla każdej składanej części zamówienia.
Wykonawca określi cenę netto za 1 km, 1 m3 albo 1 godz.  wykonywania danej usługi będącej przedmiotem Zamówienia w danej Części. 
Następnie Wykonawca pomnoży cenę netto za 1 km lub 1 m3  lub 1 godz. wykonywania usługi przez liczbę km lub m3 lub 1 godz. (wskazanych przez Zamawiającego 
w kosztorysie ofertowym) dla danej usługi w danej Części. Na tej podstawie Wykonawca określi cenę łączną netto dla danej usługi w danej Części. 
W przypadku, kiedy na daną część przypada więcej niż 1 usługa Wykonawca zsumuje ceny netto podając kwotę netto oferty za wszystkie wskazane usługi w danej Części. 
W ten sposób otrzymaną cenę netto oferty na daną część przemnoży przez podatek VAT i tym samym otrzyma kwotę brutto (cenę ofertową) za daną część. 
Cena całkowita oferty obejmować będzie wszelkie należności Wykonawcy za wykonanie całości przedmiotu niniejszego zamówienia. Wykonawca określa cenę na podstawie opisu przedmiotu zamówienia i specyfikacji technicznej zawartych w części IV SWZ. 
Ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę zostaną ustalone na czas umowy i nie będą podlegały zmianom, za wyjątkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT. Wskazana przez Wykonawcę  w druku oferty cena łączna (netto, VAT, brutto) za wykonanie danej części zamówienia ma służyć jedynie dla porównania i oceny ofert. Natomiast rozliczenie umowy będzie się odbywać na podstawie cen jednostkowych podanych przez Wykonawcę 
w kosztorysie ofertowym.
 Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.
Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia 
w trakcie realizacji zamówienia.
Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów 
i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie, o której mowa w ust. 1, Wykonawca ma obowiązek:
1)	poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego;
2)	wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
3)	wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;
4)	wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
XV.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:

część 1:     27 087,00 zł  
część 2:     32 949,00 zł     
część 3:     41 331,00 zł   
część 4:     14 160,00 zł    
część 5:     22 510,00 zł   
część 6:     14 253,00 zł  
część 7:     35 402,00 zł   
część 8:     31 374,00 zł  
część 9:     16 698,00 zł
część 10:   20 228,00 zł    
część 11:   15 134,00 zł
część 12:   12 740,00 zł  
część 13:   19 250,00 zł 
część 14:   13 251,00 zł  
część 15:   17 121,00 zł 
część 16:   12 096,00 zł 
część 17:   15 307,00 zł 
część 18:   21 508,00 zł    
część 19:   30 999,00 zł     
część 20:   47 643,00 zł    
część 21: 		30 157,00 zł  
część 22: 		26 174,00 zł  
część 23: 		30 318,00 zł  
część 24: 		21 201,00 zł    
część 25: 		23 662,00 zł  
część 26: 		15 755,00 zł
część 27: 		43 065,00 zł    
część 28: 		34 440,00 zł  
część 29: 		23 594,00 zł 
część 30:   22 057,00 zł   

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
		pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr 03 1020 1026 0000 1702 0233 1056
( w tytule przelewu należy podać nazwę Wykonawcy i numer postępowania).
		gwarancjach bankowych;

	gwarancjach ubezpieczeniowych;
	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).

UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.

	Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
		musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie p.z.p.; 

	z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
	powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
	termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert); 
	w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
	beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Województwo Mazowieckie Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 
00-048 Warszawa
	w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 p.z.p.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
	Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona.
	Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 p.z.p.

XVI.	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1.	Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres 90 dni, tj. do dnia  05.11.2022 r.
2.	W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwróci się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni.
3.	Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
4.	W przypadku gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
XVII.	SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw do dnia 08.08.2022 r. do godziny  08:00
	Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.
	Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia  wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.
	Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust 1 Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 sporządza się, pod rygorem nieważności, formie elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
	Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) 
w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona. 
	Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod dresem:  
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje" https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 
	Otwarcie ofert nastąpi w dniu  08.08.2022 r. o godzinie 09:00
	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.
	Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
	Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

1)	nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;
2)	cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

XVIII.	OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego znaczeniem:
  cena – 60%
  czas rozpoczęcia akcji zimowej – 40%

Ocena ofert w zakresie przedstawionych kryteriów zostanie dokonana według następujących zasad:

W zakresie kryterium – cena – oferta może uzyskać maksymalnie 60 punktów.
Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą:

Pco = (Cn : Co) x 100 pkt x 60%

gdzie: Pco – punkty dla badanej oferty;
 Cn  – cena najniższa w zbiorze ofert;
 Co  – cena badanej oferty.

W zakresie kryterium – czas rozpoczęcia akcji zimowej – oferta może uzyskać maksymalnie 40 punktów.
Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą:

zaoferowanie czasu rozpoczęcia akcji zimowej (Pz) w ciągu:
do 60 minut            – 40 pkt
od 61 do 70 minut  – 20 pkt
od 71 do 75 minut  –   0 pkt

Przez czas rozpoczęcia akcji zimowej rozumie się czas liczony od momentu wezwania przez Zamawiającego do momentu wyjazdu załadowanego pojazdu Wykonawcy z bazy na drogę.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów Po.

Po = Pco + Pz

gdzie: Pco – punkty dla badanej oferty uzyskane w zakresie kryterium – cena 
Pz – punkty dla badanej oferty uzyskane w zakresie kryterium – czas rozpoczęcia akcji zimowej

UWAGA:
Maksymalny wymagany czas rozpoczęcia akcji zimowej (Pz ) wynosi 75 minut. Oferty zawierające czas dłuższy zostaną odrzucone, gdyż ich treść będzie niezgodna z warunkami zamówienia.
Minimalny punktowany czas rozpoczęcia akcji zimowej (Pz ) wynosi 60 minut. Oferty zawierające czas 60 minut lub krótszy otrzymają taką samą  ilość punktów.
	Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
	W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
	Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
XIX.	INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

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 usług w danym Obwodzie Drogowym MZDW w chwili rozpoczęcia świadczenia usług.
Zmiany warunków ubezpieczenia mogą być dokonywane za zgodą Koordynatora usług lub jako ogólne zmiany wprowadzane przez firmę ubezpieczeniową wynikające z ustawy.
W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.
XX.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga wnoszenia przez Wykonawców zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XXI.	INFORMACJA O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY
1.	Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy - część VI SWZ.
2.	Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3.	Zamawiający, zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zmówienia publicznego, w sposób i na warunkach określonych w projekcie umowy.
4.   Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
XXII.	POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
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.































CZĘŚĆ II
OFERTA 


(druki ofert dla cz. 1-30 
zamieszczono w oddzielnym pliku w wersji edytowalnej)



        (druki: oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.  „o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego”, o których mowa w Rozdziale V ust. 5 SWZ, w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, w Rozdziale X ust. 3 pkt 2, w Rozdziale XI ust.2 – zamieszczono w oddzielnym pliku w wersji edytowalnej)






























CZĘŚĆ III
Jednolity europejski dokument zamówienia

(zamieszczony w oddzielnym pliku w wersji edytowalnej)















































CZĘŚĆ IV
Dokumentacja przetargowa


Opis Przedmiotu zamówienia, 
OST Zapobieganie powstawaniu i likwidacja śliskości zimowej, 
OST Odśnieżanie drogi

(zamieszczona w oddzielnych plikach)





































CZĘŚĆ V
KOSZTORYSY OFERTOWE



(druki  kosztorysów dla cz. 1-30 
zamieszczone w oddzielnym pliku w wersji pdf i edytowalnej)











































CZĘŚĆ VI
Wzór Umowy


W dniu ………………………………… w Warszawie, pomiędzy: Województwem Mazowieckim ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa NIP 113-245-39-40 - Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie z siedzibą: 00-048 Warszawa, 
ul. Mazowiecka 14, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:
……………………………………………………………………………………………………………
a
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. ,
zwanym dalej Wykonawcą,  reprezentowanym przez:
	............................................................................................................................................ ,

............................................................................................................................................ .

w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na usługi o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) - nr postępowania 091/22 – część nr ……..,  zawarto umowę następującej treści:


§ 1
Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do:
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr ……………………………………………………………………………………… w sezonie zimowym 2022/2023, na terenie Rejonu Drogowego ………………………., Obwód Drogowy Nr ……………………….. – Część ……… .

§ 2
1. Zamawiający zobowiązuje się wypłacić za wykonanie Zamówienia wynagrodzenie 
w wysokości:
1.1  	Cena za 1 km świadczenia usług - posypywanie
cena netto ............. zł/km + VAT 8%  
1.2  Cena za 1 km świadczenia usług - odśnieżanie
cena netto ............. zł/km + VAT 8%  
1.3 Cena za 1 km świadczenia usług – odśnieżanie wraz z posypywaniem 
cena netto ............. zł/km + VAT 8%  

1.4 Cena za 1 km świadczenia usług – odśnieżanie równiarką
cena netto ............. zł/km + VAT 8%  
1.5  Cena za 1 m3 świadczenia usług – załadunek i wywóz śniegu 
cena netto ............. zł/ m3 + VAT 8%  
1.6 Cena za 1 godzinę świadczenia usług – likwidacja zasp śnieżnych
cena netto …………. zł/godz + VAT 8%  
1.7  Cena za 1 km świadczenia usług – odśnieżanie ścieżek rowerowych/ciągów pieszo-rowerowych
cena netto ……… zł/km + VAT 8%  
1.8 Cena za 1 km świadczenia usług - posypywanie ścieżek rowerowych/ciągów pieszo-rowerowych
cena netto …… zł/km + VAT 8%  
1.9  Cena za 1 km świadczenia usług – sprzątanie pozimowe dróg
cena netto …… zł/km + VAT 8%
1.10  Cena za 1 km świadczenia usług – sprzątanie pozimowe dróg rowerowych 
cena netto …… zł/km + VAT 8%
  
Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty, łącznie z kosztami ogólnymi oraz koszty wynikające z: odpowiednich standardów utrzymania dróg, przygotowania 
i załadunku materiałów uszorstniających, załadunku i montażu sprzętu, dojazdu, przeglądów i napraw sprzętu, jak również nie ujęte w Specyfikacji technicznej, 
a niezbędne do wykonania zadania. 
 Wykonawca zobowiązuje się świadczyć Zamawiającemu usługę przy zimowym utrzymaniu dróg  zgodnie z warunkami technicznymi określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i standardami określonymi w SIWZ.
 Wykonawca Zobowiązuje się rozpocząć akcję zimową  w ciągu ………… minut.
Strony postanawiają, że płatność za wykonaną usługę nastąpi na podstawie miesięcznych faktur wystawianych na Zamawiającego.
	Do każdej z faktur będzie załączone zbiorcze miesięczne zestawienie świadczonych usług, potwierdzone przez koordynatora robót w danym Obwodzie Drogowym 
i zatwierdzone przez Dyrektora Rejonu Drogowego MZDW. Rozliczenie pozimowego sprzątania nastąpi na podstawie obustronnie podpisanego protokołu odbioru 
i zatwierdzonego przez Dyrektora Rejonu Drogowego MZDW
Płatność za wykonaną usługę nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktur.
Faktura będzie wystawiona na Nabywcę: Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa NIP 113-245-39-40; Odbiorca:  Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie z siedzibą: 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 
i dostarczona do siedziby  Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w Warszawie.
Od dnia 18.04.2019r. istnieje możliwość przesyłania do Zamawiającego ustrukturyzowanych faktur elektronicznych poprzez Platformę Elektronicznego Fakturowania (  https://efaktura.gov.pl/ ) na adres podawczy PEF: 527-020-63-46.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami rozliczenie płatności nastąpi za pośrednictwem mechanizmu podzielonej płatności (splitpayment). 
W przypadku wykonywania robót przez PodWykonawców zapłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy nastąpi po dostarczeniu przez Wykonawcę wraz z fakturą dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych usług. 
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, 
o których mowa w ust. 9, Zamawiający wstrzyma się z wypłatą należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane usługi w części równej sumie kwot wynikających                              z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 
Zapłata za fakturę zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………
Wskazany rachunek płatności należy do Wykonawcy i został dla niego utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej działalności gospodarczej. 
W przypadku niezgodności rachunku rozliczeniowego z wykazem podatników Ministerstwa Finansów Zamawiający wstrzyma płatność do czasu wskazania prawidłowego rachunku rozliczeniowego. W takim przypadku Zamawiający nie będzie zobowiązany do zapłaty odsetek za nieterminową płatność. 
Wykonawca, który w dniu podpisania umowy nie jest czynnym podatnikiem VAT, 
a podczas obowiązywania umowy stanie się takim podatnikiem, zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie oraz do wskazania rachunku rozliczeniowego, na który ma wpływać wynagrodzenie, dla którego prowadzony jest rachunek VAT. 
§ 3
1. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania Zamówienia określonego w § 1 niniejszej umowy, zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.
2.	Decyzję o rozpoczęciu i zakończeniu sezonu zimowego podejmuje Zamawiający tj. Dyrektor Rejonu Drogowego MZDW, o czym zawiadamia pisemnie Wykonawcę.
3.	Zamawiający zastrzega sobie prawo zawieszenia świadczenia usługi przy zimowym utrzymaniem dróg. Powiadomienie o przerwaniu i wznowieniu akcji zimowej odbywa się drogą pisemną najpóźniej 1 dobę przed planowanym przerwaniem lub wznowieniem usługi.

§ 4
	Wykonawca zobowiązany jest zatrudnić na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności zimowego utrzymania drogi. Obowiązek ten dotyczy również 

Podwykonawcy, jeżeli czynność zimowego utrzymania drogi  będzie wykonywana przez Podwykonawcę.
Wykonawca zobowiązuje się przedstawić dokumenty potwierdzające zatrudnienie osoby, o której mowa powyżej. Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego 
w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni robocze, przedstawi umowę o pracę osoby zatrudnionej, o której mowa powyżej lub oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 
o pracę osoby wykonującej czynności, których dotyczy wezwanie. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: 
	dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 

datę złożenia oświadczenia,
	wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonuje osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. 
Kopia umowy powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 ro. O ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.
Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie żądanych przez Zamawiającego dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby wskazanej powyżej. 
W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych  wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby, o której mowa powyżej.
§ 5
1.	Zamawiający ustanawia koordynatora świadczonych usług przy utrzymaniu dróg w osobie ……………………………………………………………………………………………………... .
2.	Wykonawca ustanawia koordynatora świadczonych usług przy utrzymaniu dróg w osobie …………………………………………………………………………………………………… .

§ 6
Strony wspólnie postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne naliczane w następujących wypadkach i wysokościach :
Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne :
za każdorazowe rozpoczęte 15 minut opóźnienia w rozpoczęciu akcji zimowej od terminu wskazanego przez Wykonawcę w ofercie lub podstawienie niekompletnie wyposażonego sprzętu lub brak podstawienia całego zadysponowanego sprzętu lub niepodstawienie sprzętu w ilości zapotrzebowanej przez koordynatora Zamawiającego, w wysokości 2 000,00 zł,
brak możliwości skontaktowania się z koordynatorem Wykonawcy lub jego kierowcami, w wysokości 1 000,00 zł  za każdy stwierdzony przypadek,
za niezachowanie standardów zimowego utrzymania drogi, określonych 
w specyfikacji warunków zamówienia, w wysokości 5 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek (kara będzie naliczana oddzielnie dla poszczególnych akcji danego dnia),
za nie wywiązanie się w terminie z pozimowym sprzątaniem dróg, w wysokości 500,00 zł dziennie za każdy dzień zwłoki,
za odstąpienie od umowy przez jedną ze stron z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 20 000,00 zł. Wykonawcy w przypadku odstąpienia przysługuje taka część wynagrodzenia jaka odpowiada zakresowi świadczonych usług do dnia odstąpienia od umowy,
za wykorzystanie powierzonego materiału (piasek, sól) MZDW w innych celach niż wykonanie usług będących przedmiotem zamówienia, w wysokości 15 000,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek.
za wykonanie mieszanki piaskowo-solnej w czasie dłuższym niż 5 dni od pisemnego zlecenia w wysokości 2000 zł
za brak podglądu GPS przez okres dłuższy niż 12 godzin w trakcie w wysokości 100 zł za każdą rozpoczętą godzinę braku podglądu
5 000 zł za każdy przypadek – z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w opisie przedmiotu zamówienia czynności.
Ustanowione w ust. 1 odszkodowanie w formie kar pieniężnych oraz uregulowanie tych odszkodowań za niedopełnienie postanowień umowy nie zwalnia Wykonawcy z wykonania zobowiązań wynikających z umowy.
Naliczone kary umowne określone w § 6 ust. 1 zostaną potrącone przez Zamawiającego 
z dowolnej należności Wykonawcy.
Za wadliwe jakościowo lub niepełne ilościowo wykonanie usług w stosunku do jakości określonej w specyfikacji zimowego utrzymania dróg, Zamawiający nie będzie płacił wynagrodzenia.
Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, bez wyznaczania terminu dodatkowego w przypadku:
 dwukrotnego naliczenia kary za nieterminowe podstawienie sprzętu
dwukrotnego naliczenia kary za nie zachowanie standardów utrzymania drogi
niezgodności charakterystyki sprzętu wykazanego w ofercie, przedstawionym po podpisaniu umowy w wykazie pojazdów oraz w wykazie rodzaju sprzętu do zimowego utrzymania dróg zamontowanego na pojazdach i nie uwzględnienie przez Wykonawcę tożsamych pojazdów czy sprzętu na wezwanie Zamawiającego w terminie do 14 dni. 
Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.
Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody będące następstwem nienależytego wykonania Zamówienia i zobowiązuje się pokryć je w pełnej wysokości.

§ 7
Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt.1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie na mocy porozumienia stron w następujących przypadkach i na następujących warunkach:
Zmiany osobowe
zmiana osób, realizujących przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane, prawo geologiczne i górnicze  lub innych ustawach, 
zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne legitymujące się doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym wymóg SIWZ
Zmiany organizacji spełniania świadczenia w zakresie:
Zmiana szczegółowego harmonogramu wykonywania przedmiotu umowy bez zmiany ostatecznego terminu spełnienia świadczenia lub zmiana innych ustaleń dotyczących terminów spełniania świadczeń w ramach umowy. Zmiana taka nie może pociągać za sobą zmiany wynagrodzenia poza przypadkiem zmniejszenia wynagrodzenia wskutek rezygnacji z części wykonania umowy.
Zmiana zasad dokonywania odbiorów świadczonych usług, jeśli nie zmniejszy to zasad bezpieczeństwa i nie spowoduje zwiększenia kosztów dokonywania odbiorów, które obciążałyby Zamawiającego 
Zmiana treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie może spowodować braku informacji niezbędnych zamawiającemu do prawidłowej realizacji umowy
Płatności
Zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności częściowych  na rzecz Wykonawcy.


Zmiana Wykonawcy
	-  Zmiana Wykonawcy w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia.
  1.5. Pozostałe zmiany 
siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;
	zmiana obowiązującej stawki VAT;
	rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.  Minimalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania umowy w zakresie części 18 nie będzie niższe niż 1% wynagrodzenia wskazanego w ofercie niezależnie od zakresu ograniczenia wykonania zamówienia przez Zamawiającego dla  pozostałych części minimalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania umowy nie będzie niższe niż 5% wynagrodzenia wskazanego w ofercie niezależnie od zakresu ograniczenia wykonania zamówienia przez Zamawiającego.
1.6.   Za zmiany nieistotne uważa się:
ograniczenie przedmiotu świadczenia, jeśli taką możliwość przewidywała umowa  
zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego) 
zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami;
udzielenie zamówień  o których mowa art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy P.z.p.
Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę lub nie bez podawania uzasadnienia odmowy. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody zarówno przez Zamawiającego jak i przez Wykonawcę.
§ 8
Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelności wynikających z tej umowy na osobę trzecią.

§9
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowi inaczej.

§10
Integralnymi składnikami niniejszej umowy, których postanowienia wiążą strony jako jej część, są następujące dokumenty:
	Oferta -cz. II SIWZ z dnia ..........................,

Kosztorys ofertowy.
Wykaz sprzętu.
Protokół sprzątania pozimowego.
Dokumentacja przetargowa: Opis Przedmiotu zamówienia, OST Zapobieganie powstawaniu i likwidacja śliskości zimowej, OST Odśnieżania drogi - część IV SIWZ,
§11
	W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy, Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Zamawiającego.
	Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczeń Wykonawcy w ciągu 21 dni od chwili zgłoszenia roszczeń.
Jeżeli Zamawiający odmówi uznania roszczenia w terminie, o którym mowa w ust. 2 Wykonawca może zwrócić się do właściwego sądu.

§12
Sprawy sporne będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§13
Umowę sporządzono w 2 -ch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej 
ze stron.


ZAMAWIAJĄCY:                                                                            WYKONAWCA:














