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Sekcja II: PrzedmiotSekcja II: PrzedmiotSekcja II: PrzedmiotSekcja II: Przedmiot

I.1) Nazwa i adresyNazwa i adresyNazwa i adresyNazwa i adresy

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

527-020-63-46

ul. Mazowiecka 14

Warszawa

00-048

Polska

Osoba do kontaktów: Anna Goebel

Tel.: +48 222449000

E-mail: przetargi@mzdw.pl

Faks: +48 222449013

Kod NUTS: PL911

Adresy internetowe: Adresy internetowe: Adresy internetowe: Adresy internetowe: 

Główny adres: www.mzdw.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnymInformacja o zamówieniu wspólnymInformacja o zamówieniu wspólnymInformacja o zamówieniu wspólnym

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającejRodzaj instytucji zamawiającejRodzaj instytucji zamawiającejRodzaj instytucji zamawiającej

Agencja/urząd regionalny lub lokalny

I.5) Główny przedmiot działalnościGłówny przedmiot działalnościGłówny przedmiot działalnościGłówny przedmiot działalności

Budownictwo i obiekty komunalne

II.1) Wielkość lub zakres zamówieniaWielkość lub zakres zamówieniaWielkość lub zakres zamówieniaWielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:Nazwa:Nazwa:Nazwa:

Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich na 

terenie województwa mazowieckiego, w sezonie zimowym 2018/2019, z 

podziałem na 29 części

Numer referencyjny: 167/18

II.1.2) Główny kod CPVGłówny kod CPVGłówny kod CPVGłówny kod CPV

90620000
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II.1.3) Rodzaj zamówieniaRodzaj zamówieniaRodzaj zamówieniaRodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4) Krótki opis:Krótki opis:Krótki opis:Krótki opis:

Zamówienie polega na świadczeniu usług przy zimowym utrzymaniu dróg 

sprzętem Wykonawcy.

Świadczeniem usług przy ZUD należy prowadzić zgodnie z:

— Opisem przedmiotu zamówienia wraz z załączonymi Standardami 

zimowego utrzymania dróg – Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na 

drogach zarządzanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w 

Warszawie,

— Specyfikacją Techniczną – Zapobieganie powstawaniu i likwidacja 

śliskości zimowej,

— Specyfikacją Techniczną – Odśnieżanie drogi.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 

ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, o łącznej wartości maksymalnej dla wszystkich 

części netto 13 261 628,13 PLN.

W ramach zamówienia podobnego przewiduje się wykonanie usług w 

zakresie zimowego utrzymania dróg na drogach wojewódzkich objętych 

przedmiotem zamówienia oraz drogach które mogą zostać przekazane w 

zarządzanie Zamawiającemu w trybie art. 10 ust. 5 ustawy o drogach 

publicznych.

II.1.6) Informacje o częściachInformacje o częściachInformacje o częściachInformacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)

Wartość bez VAT: 39 784 994.38 PLN

II.2) OpisOpisOpisOpis

II.2.1) Nazwa:Nazwa:Nazwa:Nazwa:

Część 1 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg 

wojewódzkich nr 265, 573, 574, 577, 581, na terenie Rejonu Drogowego 

Gostynin – Płock, Obwód Drogowy nr 1 w Gostyninie.

Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPV

90620000

90630000

90611000

II.2.3) Miejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL92

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Drogi wojewódzkie województwa mazowieckiego.

II.2.4) Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:

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, a także odśnieżanie przejść dla 

pieszych i ścieżek rowerowych przy w/w drogach.

W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, 

który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego 

wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
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W przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, 

europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i 

systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania 

równoważne opisywanym.

Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia 

przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, o których mowa poniżej w zakresie realizacji 

zamówienia.

Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą 

wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji 

zamówienia:

— praca osoby wykonującej czynności zimowego utrzymania drogi.

Zamówienie polega na świadczeniu usług przy zimowym utrzymaniu dróg 

sprzętem Wykonawcy.

Świadczeniem usług przy ZUD należy prowadzić zgodnie z:

Opisem przedmiotu zamówienia wraz z załączonymi Standardami 

zimowego utrzymania dróg – Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na 

drogach zarządzanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w 

Warszawie,

A – Specyfikacją Techniczną – Zapobieganie powstawaniu i likwidacja 

śliskości zimowej,

B – Specyfikacją Techniczną – Odśnieżanie drogi.

2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

2.1.Zamawiający wymaga, aby zamówienie realizowane było od dnia 

podpisania umowy do dnia 30.4.2019 r. z możliwością ich wydłużenia lub 

skrócenia w zależności od występujących warunków atmosferycznych.

2.2. Zamówienie realizowane będzie wyłącznie sprzętem Wykonawcy 

wyposażonym w GPS.

2.3. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach (awaryjnych) użycie 

sprzętu przez Zamawiającego do realizacji zimowego utrzymania dróg.

3. Świadczenie usług przy ZUD będzie na nw. odcinkach dróg 

wojewódzkich zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 

ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, o łącznej wartości maksymalnej dla wszystkich 

części netto 629 138,00 PLN.

W ramach zamówienia podobnego przewiduje się wykonanie usług w 

zakresie zimowego utrzymania dróg na drogach wojewódzkich objętych 

przedmiotem zamówienia oraz drogach które mogą zostać przekazane w 

zarządzanie Zamawiającemu w trybie art. 10 ust. 5 ustawy o drogach 

publicznych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: czas podstawienia sprzętu do zimowego 

utrzymania dróg / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkowe
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Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w 

wysokości:

Część 1 : 25 165 PLN słownie: dwadzieścia pięć tysięcy sto sześćdziesiąt 

pięć złotych.

II.2) OpisOpisOpisOpis

II.2.1) Nazwa:Nazwa:Nazwa:Nazwa:

Cześć 2 - świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg 

wojewódzkich nr 575, 577, 583, 584, na terenie Rejonu Drogowego 

Gostynin – Płock, Obwód Drogowy nr 2 w Sannikach.

Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPV

90620000

90630000

90611000

II.2.3) Miejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL92

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Drogi wojewódzkie województwa mazowieckiego.

II.2.4) Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:

Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 575, 

577, 583, 584, na terenie Rejonu Drogowego Gostynin – Płock, Obwód 

Drogowy nr 2 w Sannikach.A także odśnieżanie przejść dla pieszych i 

ścieżek rowerowych przy w/w drogach.

W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, 

który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego 

wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

W przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, 

europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i 

systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania 

równoważne opisywanym.

Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia 

przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, o których mowa poniżej w zakresie realizacji 

zamówienia.

Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą 

wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji 

zamówienia:

— praca osoby wykonującej czynności zimowego utrzymania drogi..

Zamówienie polega na świadczeniu usług przy zimowym utrzymaniu dróg 

sprzętem Wykonawcy.

Świadczeniem usług przy ZUD należy prowadzić zgodnie z:

Opisem przedmiotu zamówienia wraz z załączonymi Standardami 

zimowego utrzymania dróg - Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na 

drogach zarządzanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w 

Warszawie,

A- Specyfikacją Techniczną - Zapobieganie powstawaniu i likwidacja 

śliskości zimowej,

B- Specyfikacją Techniczną - Odśnieżanie drogi.

2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia
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2.1.Zamawiający wymaga, aby zamówienie realizowane było od dnia 

podpisania umowy do dnia 30.04.2019 r. z możliwością ich wydłużenia lub 

skrócenia w zależności od występujących warunków atmosferycznych.

2.2. Zamówienie realizowane będzie wyłącznie sprzętem Wykonawcy 

wyposażonym w GPS.

2.3. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach (awaryjnych) użycie 

sprzętu przez Zamawiającego do realizacji zimowego utrzymania dróg.

3. Świadczenie usług przy ZUD będzie na nw. odcinkach dróg 

wojewódzkich zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 

ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, o łącznej wartości maksymalnej dla wszystkich 

części netto 719 211,00 PLN

W ramach zamówienia podobnego przewiduje się wykonanie usług w 

zakresie zimowego utrzymania dróg na drogach wojewódzkich objętych 

przedmiotem zamówienia oraz drogach które mogą zostać przekazane w 

zarządzanie Zamawiającemu w trybie art. 10 ust. 5 ustawy o drogach 

publicznych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: czas podstawienia sprzętu do zimowego 

utrzymania dróg / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkowe

Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w 

wysokości:

Część 2 : 28 768 zł Słownie dwadzieścia osiem tysięcy siedemset 

sześćdziesiąt osiem złotych

II.2) OpisOpisOpisOpis

II.2.1) Nazwa:Nazwa:Nazwa:Nazwa:

Część 3 - świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg 

wojewódzkich nr 539, 540, 541, 555, 559, 560, 562, 567, 568 na terenie 

Rejonu Drogowego Gostynin – Płock, Obwód Drogowy Nr 3 w Bielsku.

Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPV

90620000

90630000

90611000

II.2.3) Miejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL92

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Drogi wojewódzkie województwa mazowieckiego.

II.2.4) Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:

Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 539, 

540, 541, 555, 559, 560, 562, 567, 568 na terenie Rejonu Drogowego 

Gostynin – Płock, Obwód Drogowy Nr 3 w Bielsku.W przypadku wskazania 

w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub 
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pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje 

produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, 

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

W przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, 

europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i 

systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania 

równoważne opisywanym.

Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia 

przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, o których mowa poniżej w zakresie realizacji 

zamówienia.

Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą 

wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji 

zamówienia:

— praca osoby wykonującej czynności zimowego utrzymania drogi..

Zamówienie polega na świadczeniu usług przy zimowym utrzymaniu dróg 

sprzętem Wykonawcy.

Świadczeniem usług przy ZUD należy prowadzić zgodnie z:

Opisem przedmiotu zamówienia wraz z załączonymi Standardami 

zimowego utrzymania dróg - Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na 

drogach zarządzanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w 

Warszawie,

A- Specyfikacją Techniczną - Zapobieganie powstawaniu i likwidacja 

śliskości zimowej,

B- Specyfikacją Techniczną - Odśnieżanie drogi.

2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

2.1.Zamawiający wymaga, aby zamówienie realizowane było od dnia 

podpisania umowy do dnia 30.04.2019 r. z możliwością ich wydłużenia lub 

skrócenia w zależności od występujących warunków atmosferycznych.

2.2. Zamówienie realizowane będzie wyłącznie sprzętem Wykonawcy 

wyposażonym w GPS.

2.3. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach (awaryjnych) użycie 

sprzętu przez Zamawiającego do realizacji zimowego utrzymania dróg.

3. Świadczenie usług przy ZUD będzie na nw. odcinkach dróg 

wojewódzkich zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 

ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, o łącznej wartości maksymalnej dla wszystkich 

części netto 791 890,00 PLN

W ramach zamówienia podobnego przewiduje się wykonanie usług w 

zakresie zimowego utrzymania dróg na drogach wojewódzkich objętych 

przedmiotem zamówienia oraz drogach które mogą zostać przekazane w 

zarządzanie Zamawiającemu w trybie art. 10 ust. 5 ustawy o drogach 

publicznych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: czas podstawienia sprzętu do zimowego 

utrzymania dróg / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii Europejskiej
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkowe

Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w 

wysokości:

Część 3: 31 675 zł słownie: trzydzieści jeden tysięcy sześćset 

siedemdziesiąt pięć złotych

II.2) OpisOpisOpisOpis

II.2.1) Nazwa:Nazwa:Nazwa:Nazwa:

CZĘŚĆ 4 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg 

wojewódzkich nr 544, 616, na terenie Rejonu Drogowego Ciechanów, 

Obwód Drogowy nr 1 w Grudusku.

Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPV

90620000

90630000

90611000

II.2.3) Miejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL92

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Drogi wojewódzkie województwa mazowieckiego.

II.2.4) Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:

Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 544, 

616, na terenie Rejonu Drogowego Ciechanów, Obwód Drogowy nr 1 w 

Grudusku a także odśnieżanie przejść dla pieszych i ścieżek rowerowych 

przy w/w drogach.

W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, 

który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego 

wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

W przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, 

europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i 

systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania 

równoważne opisywanym.

Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia 

przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, o których mowa poniżej w zakresie realizacji 

zamówienia.

Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą 

wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji 

zamówienia:

— praca osoby wykonującej czynności zimowego utrzymania drogi..

Zamówienie polega na świadczeniu usług przy zimowym utrzymaniu dróg 

sprzętem Wykonawcy.

Świadczeniem usług przy ZUD należy prowadzić zgodnie z:

Opisem przedmiotu zamówienia wraz z załączonymi Standardami 

zimowego utrzymania dróg - Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na 

drogach zarządzanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w 

Warszawie,

A- Specyfikacją Techniczną - Zapobieganie powstawaniu i likwidacja 
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śliskości zimowej,

B- Specyfikacją Techniczną - Odśnieżanie drogi.

2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

2.1.Zamawiający wymaga, aby zamówienie realizowane było od dnia 

podpisania umowy do dnia 30.04.2019 r. z możliwością ich wydłużenia lub 

skrócenia w zależności od występujących warunków atmosferycznych.

2.2. Zamówienie realizowane będzie wyłącznie sprzętem Wykonawcy 

wyposażonym w GPS.

2.3. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach (awaryjnych) użycie 

sprzętu przez Zamawiającego do realizacji zimowego utrzymania dróg.

3. Świadczenie usług przy ZUD będzie na nw. odcinkach dróg 

wojewódzkich zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 

ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, o łącznej wartości maksymalnej dla wszystkich 

części netto 356 557,30 PLN

W ramach zamówienia podobnego przewiduje się wykonanie usług w 

zakresie zimowego utrzymania dróg na drogach wojewódzkich objętych 

przedmiotem zamówienia oraz drogach które mogą zostać przekazane w 

zarządzanie Zamawiającemu w trybie art. 10 ust. 5 ustawy o drogach 

publicznych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: czas podstawienia sprzętu do zimowego 

utrzymania dróg / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkowe

Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w 

wysokości:

Część 4: 14 262 zł

II.2) OpisOpisOpisOpis

II.2.1) Nazwa:Nazwa:Nazwa:Nazwa:

CZĘŚĆ 5 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg 

wojewódzkich nr 541 (razem z drogą serwisową), 561, 563, na terenie 

Rejonu Drogowego Ciechanów, Obwód Drogowy nr 2 w Żurominie.

Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPV

90620000

90630000

90611000

II.2.3) Miejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL92

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Drogi wojewódzkie województwa mazowieckiego.

II.2.4) Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:
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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.a także odśnieżanie przejść 

dla pieszych i ścieżek rowerowych przy w/w drogach.

W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, 

który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego 

wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

W przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, 

europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i 

systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania 

równoważne opisywanym.

Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia 

przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, o których mowa poniżej w zakresie realizacji 

zamówienia.

Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą 

wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji 

zamówienia:

— praca osoby wykonującej czynności zimowego utrzymania drogi..

Zamówienie polega na świadczeniu usług przy zimowym utrzymaniu dróg 

sprzętem Wykonawcy.

Świadczeniem usług przy ZUD należy prowadzić zgodnie z:

Opisem przedmiotu zamówienia wraz z załączonymi Standardami 

zimowego utrzymania dróg - Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na 

drogach zarządzanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w 

Warszawie,

A- Specyfikacją Techniczną - Zapobieganie powstawaniu i likwidacja 

śliskości zimowej,

B- Specyfikacją Techniczną - Odśnieżanie drogi.

2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

2.1.Zamawiający wymaga, aby zamówienie realizowane było od dnia 

podpisania umowy do dnia 30.04.2019 r. z możliwością ich wydłużenia lub 

skrócenia w zależności od występujących warunków atmosferycznych.

2.2. Zamówienie realizowane będzie wyłącznie sprzętem Wykonawcy 

wyposażonym w GPS.

2.3. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach (awaryjnych) użycie 

sprzętu przez Zamawiającego do realizacji zimowego utrzymania dróg.

3. Świadczenie usług przy ZUD będzie na nw. odcinkach dróg 

wojewódzkich zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 

ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, o łącznej wartości maksymalnej dla wszystkich 

części netto 590 892,25 PLN

W ramach zamówienia podobnego przewiduje się wykonanie usług w 

zakresie zimowego utrzymania dróg na drogach wojewódzkich objętych 

przedmiotem zamówienia oraz drogach które mogą zostać przekazane w 

zarządzanie Zamawiającemu w trybie art. 10 ust. 5 ustawy o drogach 

publicznych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: czas podstawienia sprzętu do zimowego 

utrzymania dróg / Waga: 40
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Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkowe

Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w 

wysokości:

Część 5 23 635 zł

II.2) OpisOpisOpisOpis

II.2.1) Nazwa:Nazwa:Nazwa:Nazwa:

CZĘŚĆ 6 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg 

wojewódzkich nr 615, 616, 617, na terenie Rejonu Drogowego Ciechanów, 

Obwód Drogowy nr 3 w Ciechanowie.

Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPV

90620000

90630000

90611000

II.2.3) Miejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL92

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Drogi wojewódzkie województwa mazowieckiego.

II.2.4) Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:

Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 615, 

616, 617, na terenie Rejonu Drogowego Ciechanów, Obwód Drogowy nr 3 

w Ciechanowie. .a także odśnieżanie przejść dla pieszych i ścieżek 

rowerowych przy w/w drogach.

W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, 

który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego 

wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

W przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, 

europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i 

systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania 

równoważne opisywanym.

Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia 

przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, o których mowa poniżej w zakresie realizacji 

zamówienia.

Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą 

wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji 

zamówienia:

— praca osoby wykonującej czynności zimowego utrzymania drogi..

Zamówienie polega na świadczeniu usług przy zimowym utrzymaniu dróg 

sprzętem Wykonawcy.

Świadczeniem usług przy ZUD należy prowadzić zgodnie z:
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Opisem przedmiotu zamówienia wraz z załączonymi Standardami 

zimowego utrzymania dróg - Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na 

drogach zarządzanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w 

Warszawie,

A- Specyfikacją Techniczną - Zapobieganie powstawaniu i likwidacja 

śliskości zimowej,

B- Specyfikacją Techniczną - Odśnieżanie drogi.

2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

2.1.Zamawiający wymaga, aby zamówienie realizowane było od dnia 

podpisania umowy do dnia 30.04.2019 r. z możliwością ich wydłużenia lub 

skrócenia w zależności od występujących warunków atmosferycznych.

2.2. Zamówienie realizowane będzie wyłącznie sprzętem Wykonawcy 

wyposażonym w GPS.

2.3. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach (awaryjnych) użycie 

sprzętu przez Zamawiającego do realizacji zimowego utrzymania dróg.

3. Świadczenie usług przy ZUD będzie na nw. odcinkach dróg 

wojewódzkich zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 

ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, o łącznej wartości maksymalnej dla wszystkich 

części netto 529 030,15 PLN

W ramach zamówienia podobnego przewiduje się wykonanie usług w 

zakresie zimowego utrzymania dróg na drogach wojewódzkich objętych 

przedmiotem zamówienia oraz drogach które mogą zostać przekazane w 

zarządzanie Zamawiającemu w trybie art. 10 ust. 5 ustawy o drogach 

publicznych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: czas podstawienia sprzętu do zimowego 

utrzymania dróg / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkowe

Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w 

wysokości:

Część 6 - 21 161 zł

II.2) OpisOpisOpisOpis

II.2.1) Nazwa:Nazwa:Nazwa:Nazwa:

CZĘŚĆ 7 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg 

wojewódzkich nr 565, 575, 579, 580, 639, 705, 718, 888, 898, 899 na 

terenie Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki, Obwód Drogowy w 

Łazach.

Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPV

90620000

90630000

90611000

II.2.3) Miejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: PL92

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Drogi wojewódzkie województwa mazowieckiego.

II.2.4) Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:

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. .a także 

odśnieżanie przejść dla pieszych i ścieżek rowerowych przy w/w drogach.

W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, 

który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego 

wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

W przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, 

europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i 

systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania 

równoważne opisywanym.

Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia 

przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, o których mowa poniżej w zakresie realizacji 

zamówienia.

Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą 

wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji 

zamówienia:

— praca osoby wykonującej czynności zimowego utrzymania drogi..

Zamówienie polega na świadczeniu usług przy zimowym utrzymaniu dróg 

sprzętem Wykonawcy.

Świadczeniem usług przy ZUD należy prowadzić zgodnie z:

Opisem przedmiotu zamówienia wraz z załączonymi Standardami 

zimowego utrzymania dróg - Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na 

drogach zarządzanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w 

Warszawie,

A- Specyfikacją Techniczną - Zapobieganie powstawaniu i likwidacja 

śliskości zimowej,

B- Specyfikacją Techniczną - Odśnieżanie drogi.

2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

2.1.Zamawiający wymaga, aby zamówienie realizowane było od dnia 

podpisania umowy do dnia 30.04.2019 r. z możliwością ich wydłużenia lub 

skrócenia w zależności od występujących warunków atmosferycznych.

2.2. Zamówienie realizowane będzie wyłącznie sprzętem Wykonawcy 

wyposażonym w GPS.

2.3. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach (awaryjnych) użycie 

sprzętu przez Zamawiającego do realizacji zimowego utrzymania dróg.

3. Świadczenie usług przy ZUD będzie na nw. odcinkach dróg 

wojewódzkich zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 

ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, o łącznej wartości maksymalnej dla wszystkich 

części netto 484 361,75 PLN
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W ramach zamówienia podobnego przewiduje się wykonanie usług w 

zakresie zimowego utrzymania dróg na drogach wojewódzkich objętych 

przedmiotem zamówienia oraz drogach które mogą zostać przekazane w 

zarządzanie Zamawiającemu w trybie art. 10 ust. 5 ustawy o drogach 

publicznych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: czas podstawienia sprzętu do zimowego 

utrzymania dróg / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkowe

Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w 

wysokości:

Część 7 19 374 zł

II.2) OpisOpisOpisOpis

II.2.1) Nazwa:Nazwa:Nazwa:Nazwa:

CZĘŚĆ 8 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg 

wojewódzkich nr 579, 587, 700, 701, 718, 719, 720, 735, 760, 779, 876 

na terenie Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki, Obwód Drogowy w 

Grodzisk

Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPV

90620000

90630000

90611000

II.2.3) Miejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL92

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Drogi wojewódzkie województwa mazowieckiego.

II.2.4) Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:

Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 579, 

587, 700, 701, 718, 719, 720, 735, 760, 779, 876 na terenie Rejonu 

Drogowego Grodzisk Mazowiecki, Obwód Drogowy w Grodzisku 

Mazowieckim. .a także odśnieżanie przejść dla pieszych i ścieżek 

rowerowych przy w/w drogach.

W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, 

który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego 

wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

W przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, 

europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i 

systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania 

równoważne opisywanym.
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Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia 

przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, o których mowa poniżej w zakresie realizacji 

zamówienia.

Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą 

wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji 

zamówienia:

— praca osoby wykonującej czynności zimowego utrzymania drogi..

Zamówienie polega na świadczeniu usług przy zimowym utrzymaniu dróg 

sprzętem Wykonawcy.

Świadczeniem usług przy ZUD należy prowadzić zgodnie z:

Opisem przedmiotu zamówienia wraz z załączonymi Standardami 

zimowego utrzymania dróg - Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na 

drogach zarządzanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w 

Warszawie,

A- Specyfikacją Techniczną - Zapobieganie powstawaniu i likwidacja 

śliskości zimowej,

B- Specyfikacją Techniczną - Odśnieżanie drogi.

2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

2.1.Zamawiający wymaga, aby zamówienie realizowane było od dnia 

podpisania umowy do dnia 30.04.2019 r. z możliwością ich wydłużenia lub 

skrócenia w zależności od występujących warunków atmosferycznych.

2.2. Zamówienie realizowane będzie wyłącznie sprzętem Wykonawcy 

wyposażonym w GPS.

2.3. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach (awaryjnych) użycie 

sprzętu przez Zamawiającego do realizacji zimowego utrzymania dróg.

3. Świadczenie usług przy ZUD będzie na nw. odcinkach dróg 

wojewódzkich zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 

ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, o łącznej wartości maksymalnej dla wszystkich 

części netto 584 878,28 PLN

W ramach zamówienia podobnego przewiduje się wykonanie usług w 

zakresie zimowego utrzymania dróg na drogach wojewódzkich objętych 

przedmiotem zamówienia oraz drogach które mogą zostać przekazane w 

zarządzanie Zamawiającemu w trybie art. 10 ust. 5 ustawy o drogach 

publicznych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: czas podstawienia sprzętu do zimowego 

utrzymania dróg / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkowe

Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w 

wysokości:

Część 8: 23 395 zł

II.2) OpisOpisOpisOpis
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II.2.1) Nazwa:Nazwa:Nazwa:Nazwa:

CZĘŚĆ 9 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg 

wojewódzkich nr 614, 645, 647 na terenie Rejonu Drogowego Ostrołęka, 

Obwód Drogowy w Myszyńcu.

Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPV

90620000

90630000

90611000

II.2.3) Miejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL92

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Drogi wojewódzkie województwa mazowieckiego.

II.2.4) Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:

Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 614, 

645, 647 na terenie Rejonu Drogowego Ostrołęka, Obwód Drogowy w 

Myszyńcu. .a także odśnieżanie przejść dla pieszych i ścieżek rowerowych 

przy w/w drogach.

W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, 

który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego 

wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

W przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, 

europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i 

systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania 

równoważne opisywanym.

Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia 

przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, o których mowa poniżej w zakresie realizacji 

zamówienia.

Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą 

wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji 

zamówienia:

— praca osoby wykonującej czynności zimowego utrzymania drogi..

Zamówienie polega na świadczeniu usług przy zimowym utrzymaniu dróg 

sprzętem Wykonawcy.

Świadczeniem usług przy ZUD należy prowadzić zgodnie z:

Opisem przedmiotu zamówienia wraz z załączonymi Standardami 

zimowego utrzymania dróg - Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na 

drogach zarządzanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w 

Warszawie,

A- Specyfikacją Techniczną - Zapobieganie powstawaniu i likwidacja 

śliskości zimowej,

B- Specyfikacją Techniczną - Odśnieżanie drogi.

2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

2.1.Zamawiający wymaga, aby zamówienie realizowane było od dnia 

podpisania umowy do dnia 30.04.2019 r. z możliwością ich wydłużenia lub 

skrócenia w zależności od występujących warunków atmosferycznych.

2.2. Zamówienie realizowane będzie wyłącznie sprzętem Wykonawcy 

wyposażonym w GPS.
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2.3. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach (awaryjnych) użycie 

sprzętu przez Zamawiającego do realizacji zimowego utrzymania dróg.

3. Świadczenie usług przy ZUD będzie na nw. odcinkach dróg 

wojewódzkich zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 

ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, o łącznej wartości maksymalnej dla wszystkich 

części netto 285 450,00 PLN

W ramach zamówienia podobnego przewiduje się wykonanie usług w 

zakresie zimowego utrzymania dróg na drogach wojewódzkich objętych 

przedmiotem zamówienia oraz drogach które mogą zostać przekazane w 

zarządzanie Zamawiającemu w trybie art. 10 ust. 5 ustawy o drogach 

publicznych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: czas podstawienia sprzętu do zimowego 

utrzymania dróg / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkowe

Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w 

wysokości:

Część 9: 11 418 zł

II.2) OpisOpisOpisOpis

II.2.1) Nazwa:Nazwa:Nazwa:Nazwa:

CZĘŚĆ 10 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg 

wojewódzkich nr 544, 626, na terenie Rejonu Drogowego Ostrołęka, 

Obwód Drogowy w Krasnosielcu.

Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPV

90620000

90630000

90611000

II.2.3) Miejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL92

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Drogi wojewódzkie województwa mazowieckiego.

II.2.4) Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:

Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 544, 

626, na terenie Rejonu Drogowego Ostrołęka, Obwód Drogowy w 

Krasnosielcu. .a także odśnieżanie przejść dla pieszych i ścieżek 

rowerowych przy w/w drogach.

W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, 

który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego 

wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
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W przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, 

europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i 

systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania 

równoważne opisywanym.

Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia 

przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, o których mowa poniżej w zakresie realizacji 

zamówienia.

Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą 

wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji 

zamówienia:

— praca osoby wykonującej czynności zimowego utrzymania drogi..

Zamówienie polega na świadczeniu usług przy zimowym utrzymaniu dróg 

sprzętem Wykonawcy.

Świadczeniem usług przy ZUD należy prowadzić zgodnie z:

Opisem przedmiotu zamówienia wraz z załączonymi Standardami 

zimowego utrzymania dróg - Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na 

drogach zarządzanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w 

Warszawie,

A- Specyfikacją Techniczną - Zapobieganie powstawaniu i likwidacja 

śliskości zimowej,

B- Specyfikacją Techniczną - Odśnieżanie drogi.

2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

2.1.Zamawiający wymaga, aby zamówienie realizowane było od dnia 

podpisania umowy do dnia 30.04.2019 r. z możliwością ich wydłużenia lub 

skrócenia w zależności od występujących warunków atmosferycznych.

2.2. Zamówienie realizowane będzie wyłącznie sprzętem Wykonawcy 

wyposażonym w GPS.

2.3. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach (awaryjnych) użycie 

sprzętu przez Zamawiającego do realizacji zimowego utrzymania dróg.

3. Świadczenie usług przy ZUD będzie na nw. odcinkach dróg 

wojewódzkich zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 

ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, o łącznej wartości maksymalnej dla wszystkich 

części netto 399 404,00 PLN

W ramach zamówienia podobnego przewiduje się wykonanie usług w 

zakresie zimowego utrzymania dróg na drogach wojewódzkich objętych 

przedmiotem zamówienia oraz drogach które mogą zostać przekazane w 

zarządzanie Zamawiającemu w trybie art. 10 ust. 5 ustawy o drogach 

publicznych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: czas podstawienia sprzętu do zimowego 

utrzymania dróg / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkowe
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Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w 

wysokości:

Część 10: 15 976 zł

II.2) OpisOpisOpisOpis

II.2.1) Nazwa:Nazwa:Nazwa:Nazwa:

CZĘŚĆ 11 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg 

wojewódzkich nr 627, 677, na terenie Rejonu Drogowego Ostrołęka, 

Obwód Drogowy w Czerwinie.

Część nr: 11

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPV

90620000

90630000

90611000

II.2.3) Miejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL92

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Drogi wojewódzkie województwa mazowieckiego.

II.2.4) Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:

1. Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 

627, 677, na terenie Rejonu Drogowego Ostrołęka, Obwód Drogowy w 

Czerwinie a także odśnieżanie przejść dla pieszych i ścieżek rowerowych 

przy w/w drogach.

W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, 

który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego 

wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

W przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, 

europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i 

systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania 

równoważne opisywanym.

Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia 

przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, o których mowa poniżej w zakresie realizacji 

zamówienia.

Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą 

wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji 

zamówienia:

— praca osoby wykonującej czynności zimowego utrzymania drogi..

Zamówienie polega na świadczeniu usług przy zimowym utrzymaniu dróg 

sprzętem Wykonawcy.

Świadczeniem usług przy ZUD należy prowadzić zgodnie z:

Opisem przedmiotu zamówienia wraz z załączonymi Standardami 

zimowego utrzymania dróg - Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na 

drogach zarządzanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w 

Warszawie,

A- Specyfikacją Techniczną - Zapobieganie powstawaniu i likwidacja 

śliskości zimowej,

B- Specyfikacją Techniczną - Odśnieżanie drogi.

2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia
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2.1.Zamawiający wymaga, aby zamówienie realizowane było od dnia 

podpisania umowy do dnia 30.04.2019 r. z możliwością ich wydłużenia lub 

skrócenia w zależności od występujących warunków atmosferycznych.

2.2. Zamówienie realizowane będzie wyłącznie sprzętem Wykonawcy 

wyposażonym w GPS.

2.3. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach (awaryjnych) użycie 

sprzętu przez Zamawiającego do realizacji zimowego utrzymania dróg.

3. Świadczenie usług przy ZUD będzie na nw. odcinkach dróg 

wojewódzkich zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 

ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, o łącznej wartości maksymalnej dla wszystkich 

części netto 248 227,00PLN

W ramach zamówienia podobnego przewiduje się wykonanie usług w 

zakresie zimowego utrzymania dróg na drogach wojewódzkich objętych 

przedmiotem zamówienia oraz drogach które mogą zostać przekazane w 

zarządzanie Zamawiającemu w trybie art. 10 ust. 5 ustawy o drogach 

publicznych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: czas podstawienia sprzętu do zimowego 

utrzymania dróg / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkowe

Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w 

wysokości:

Część 11: 9 929 zł

II.2) OpisOpisOpisOpis

II.2.1) Nazwa:Nazwa:Nazwa:Nazwa:

CZĘŚĆ 12 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg 

wojewódzkich nr 565, 570, 571, 620, 632, na terenie Rejonu Drogowego 

Wołomin Nowy Dwór Maz., Obwód Drogowy nr 2 w Nasielsku.

Część nr: 12

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPV

90620000

90630000

90611000

II.2.3) Miejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL92

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Drogi wojewódzkie województwa mazowieckiego.

II.2.4) Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:

1. świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 

565, 570, 571, 620, 632, na terenie Rejonu Drogowego Wołomin Nowy 

Dwór Maz., Obwód Drogowy nr 2 w Nasielsku. a także odśnieżanie przejść 

dla pieszych i ścieżek rowerowych przy w/w drogach.
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W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, 

który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego 

wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

W przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, 

europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i 

systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania 

równoważne opisywanym.

Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia 

przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, o których mowa poniżej w zakresie realizacji 

zamówienia.

Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą 

wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji 

zamówienia:

— praca osoby wykonującej czynności zimowego utrzymania drogi..

Zamówienie polega na świadczeniu usług przy zimowym utrzymaniu dróg 

sprzętem Wykonawcy.

Świadczeniem usług przy ZUD należy prowadzić zgodnie z:

Opisem przedmiotu zamówienia wraz z załączonymi Standardami 

zimowego utrzymania dróg - Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na 

drogach zarządzanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w 

Warszawie,

A- Specyfikacją Techniczną - Zapobieganie powstawaniu i likwidacja 

śliskości zimowej,

B- Specyfikacją Techniczną - Odśnieżanie drogi.

2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

2.1.Zamawiający wymaga, aby zamówienie realizowane było od dnia 

podpisania umowy do dnia 30.04.2019 r. z możliwością ich wydłużenia lub 

skrócenia w zależności od występujących warunków atmosferycznych.

2.2. Zamówienie realizowane będzie wyłącznie sprzętem Wykonawcy 

wyposażonym w GPS.

2.3. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach (awaryjnych) użycie 

sprzętu przez Zamawiającego do realizacji zimowego utrzymania dróg.

3. Świadczenie usług przy ZUD będzie na nw. odcinkach dróg 

wojewódzkich zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 

ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, o łącznej wartości maksymalnej dla wszystkich 

części netto 263 330,00 PLN

W ramach zamówienia podobnego przewiduje się wykonanie usług w 

zakresie zimowego utrzymania dróg na drogach wojewódzkich objętych 

przedmiotem zamówienia oraz drogach które mogą zostać przekazane w 

zarządzanie Zamawiającemu w trybie art. 10 ust. 5 ustawy o drogach 

publicznych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: czas podstawienia sprzętu do zimowego 

utrzymania dróg / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjach

Opcje: nie
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II.2.13) Informacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkowe

Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w 

wysokości:

Część 12: 10 533 zł

II.2) OpisOpisOpisOpis

II.2.1) Nazwa:Nazwa:Nazwa:Nazwa:

CZĘŚĆ 13 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg 

wojewódzkich nr 571, 622, 630, 631, 632, 639 na terenie Rejonu 

Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Maz., Obwód Drogowy nr 1 w Nowym 

Dworze Maz.

Część nr: 13

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPV

90620000

90630000

90611000

II.2.3) Miejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL92

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Drogi wojewódzkie województwa mazowieckiego.

II.2.4) Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:

1. świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 

571, 622, 630, 631, 632, 639 na terenie Rejonu Drogowego Wołomin - 

Nowy Dwór Maz., Obwód Drogowy nr 1 w Nowym Dworze Maz. a także 

odśnieżanie przejść dla pieszych i ścieżek rowerowych przy w/w drogach.

W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, 

który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego 

wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

W przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, 

europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i 

systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania 

równoważne opisywanym.

Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia 

przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, o których mowa poniżej w zakresie realizacji 

zamówienia.

Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą 

wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji 

zamówienia:

— praca osoby wykonującej czynności zimowego utrzymania drogi..

Zamówienie polega na świadczeniu usług przy zimowym utrzymaniu dróg 

sprzętem Wykonawcy.

Świadczeniem usług przy ZUD należy prowadzić zgodnie z:

Opisem przedmiotu zamówienia wraz z załączonymi Standardami 

zimowego utrzymania dróg - Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na 

drogach zarządzanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w 

Warszawie,
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A- Specyfikacją Techniczną - Zapobieganie powstawaniu i likwidacja 

śliskości zimowej,

B- Specyfikacją Techniczną - Odśnieżanie drogi.

2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

2.1.Zamawiający wymaga, aby zamówienie realizowane było od dnia 

podpisania umowy do dnia 30.04.2019 r. z możliwością ich wydłużenia lub 

skrócenia w zależności od występujących warunków atmosferycznych.

2.2. Zamówienie realizowane będzie wyłącznie sprzętem Wykonawcy 

wyposażonym w GPS.

2.3. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach (awaryjnych) użycie 

sprzętu przez Zamawiającego do realizacji zimowego utrzymania dróg.

3. Świadczenie usług przy ZUD będzie na nw. odcinkach dróg 

wojewódzkich zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 

ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, o łącznej wartości maksymalnej dla wszystkich 

części netto 406 105,50 PLN

W ramach zamówienia podobnego przewiduje się wykonanie usług w 

zakresie zimowego utrzymania dróg na drogach wojewódzkich objętych 

przedmiotem zamówienia oraz drogach które mogą zostać przekazane w 

zarządzanie Zamawiającemu w trybie art. 10 ust. 5 ustawy o drogach 

publicznych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: czas podstawienia sprzętu do zimowego 

utrzymania dróg / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkowe

Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w 

wysokości:

Część 13: 16 244 zł

II.2) OpisOpisOpisOpis

II.2.1) Nazwa:Nazwa:Nazwa:Nazwa:

CZĘŚĆ 14 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg 

wojewódzkich nr 636, 637, 638, na terenie Rejonu Drogowego Wołomin - 

Nowy Dwór Maz., Obwód Drogowy nr 3 w Wołominie.

Część nr: 14

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPV

90620000

90630000

90611000

II.2.3) Miejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL92

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Drogi wojewódzkie województwa mazowieckiego.

II.2.4) Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:
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1. świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 

636, 637, 638, na terenie Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Maz., 

Obwód Drogowy nr 3 w Wołominie. a także odśnieżanie przejść dla 

pieszych i ścieżek rowerowych przy w/w drogach.

W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, 

który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego 

wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

W przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, 

europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i 

systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania 

równoważne opisywanym.

Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia 

przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, o których mowa poniżej w zakresie realizacji 

zamówienia.

Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą 

wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji 

zamówienia:

— praca osoby wykonującej czynności zimowego utrzymania drogi..

Zamówienie polega na świadczeniu usług przy zimowym utrzymaniu dróg 

sprzętem Wykonawcy.

Świadczeniem usług przy ZUD należy prowadzić zgodnie z:

Opisem przedmiotu zamówienia wraz z załączonymi Standardami 

zimowego utrzymania dróg - Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na 

drogach zarządzanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w 

Warszawie,

A- Specyfikacją Techniczną - Zapobieganie powstawaniu i likwidacja 

śliskości zimowej,

B- Specyfikacją Techniczną - Odśnieżanie drogi.

2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

2.1.Zamawiający wymaga, aby zamówienie realizowane było od dnia 

podpisania umowy do dnia 30.04.2019 r. z możliwością ich wydłużenia lub 

skrócenia w zależności od występujących warunków atmosferycznych.

2.2. Zamówienie realizowane będzie wyłącznie sprzętem Wykonawcy 

wyposażonym w GPS.

2.3. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach (awaryjnych) użycie 

sprzętu przez Zamawiającego do realizacji zimowego utrzymania dróg.

3. Świadczenie usług przy ZUD będzie na nw. odcinkach dróg 

wojewódzkich zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 

ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, o łącznej wartości maksymalnej dla wszystkich 

części netto 206 740,00 PLN

W ramach zamówienia podobnego przewiduje się wykonanie usług w 

zakresie zimowego utrzymania dróg na drogach wojewódzkich objętych 

przedmiotem zamówienia oraz drogach które mogą zostać przekazane w 

zarządzanie Zamawiającemu w trybie art. 10 ust. 5 ustawy o drogach 

publicznych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: czas podstawienia sprzętu do zimowego 

utrzymania dróg / Waga: 40
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Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkowe

Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w 

wysokości:

Część 14: 8 269 zł

II.2) OpisOpisOpisOpis

II.2.1) Nazwa:Nazwa:Nazwa:Nazwa:

CZĘŚĆ 15 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg 

wojewódzkich nr 625, 628, 634, 635, na terenie Rejonu Drogowego 

Wołomin - Nowy Dwór Maz., Obwód Drogowy nr 3 w Wołominie.

Część nr: 15

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPV

90620000

90630000

90611000

II.2.3) Miejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL92

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Drogi wojewódzkie województwa mazowieckiego.

II.2.4) Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:

1. świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 

625, 628, 634, 635, na terenie Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór 

Maz., Obwód Drogowy nr 3 w Wołominie. a także odśnieżanie przejść dla 

pieszych i ścieżek rowerowych przy w/w drogach.

W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, 

który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego 

wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

W przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, 

europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i 

systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania 

równoważne opisywanym.

Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia 

przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, o których mowa poniżej w zakresie realizacji 

zamówienia.

Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą 

wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji 

zamówienia:

— praca osoby wykonującej czynności zimowego utrzymania drogi..

Zamówienie polega na świadczeniu usług przy zimowym utrzymaniu dróg 

sprzętem Wykonawcy.

Świadczeniem usług przy ZUD należy prowadzić zgodnie z:
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Opisem przedmiotu zamówienia wraz z załączonymi Standardami 

zimowego utrzymania dróg - Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na 

drogach zarządzanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w 

Warszawie,

A- Specyfikacją Techniczną - Zapobieganie powstawaniu i likwidacja 

śliskości zimowej,

B- Specyfikacją Techniczną - Odśnieżanie drogi.

2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

2.1.Zamawiający wymaga, aby zamówienie realizowane było od dnia 

podpisania umowy do dnia 30.04.2019 r. z możliwością ich wydłużenia lub 

skrócenia w zależności od występujących warunków atmosferycznych.

2.2. Zamówienie realizowane będzie wyłącznie sprzętem Wykonawcy 

wyposażonym w GPS.

2.3. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach (awaryjnych) użycie 

sprzętu przez Zamawiającego do realizacji zimowego utrzymania dróg.

3. Świadczenie usług przy ZUD będzie na nw. odcinkach dróg 

wojewódzkich zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 

ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, o łącznej wartości maksymalnej dla wszystkich 

części netto 312 477,50 PLN

W ramach zamówienia podobnego przewiduje się wykonanie usług w 

zakresie zimowego utrzymania dróg na drogach wojewódzkich objętych 

przedmiotem zamówienia oraz drogach które mogą zostać przekazane w 

zarządzanie Zamawiającemu w trybie art. 10 ust. 5 ustawy o drogach 

publicznych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: czas podstawienia sprzętu do zimowego 

utrzymania dróg / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkowe

Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w 

wysokości:

Część 15: 12 499 zł

II.2) OpisOpisOpisOpis

II.2.1) Nazwa:Nazwa:Nazwa:Nazwa:

CZĘŚĆ 16 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu drogi 

wojewódzkiej nr 618 na terenie Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór 

Maz., Obwód Drogowy nr 4 w Wołominie.

Część nr: 16

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPV

90620000

90630000

90611000

II.2.3) Miejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL92
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Drogi wojewódzkie województwa mazowieckiego.

II.2.4) Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:

1. świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu drogi wojewódzkiej nr 618 

na terenie Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Maz., Obwód 

Drogowy nr 4 w Wołominie. a także odśnieżanie przejść dla pieszych i 

ścieżek rowerowych przy w/w drogach.

W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, 

który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego 

wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

W przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, 

europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i 

systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania 

równoważne opisywanym.

Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia 

przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, o których mowa poniżej w zakresie realizacji 

zamówienia.

Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą 

wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji 

zamówienia:

— praca osoby wykonującej czynności zimowego utrzymania drogi..

Zamówienie polega na świadczeniu usług przy zimowym utrzymaniu dróg 

sprzętem Wykonawcy.

Świadczeniem usług przy ZUD należy prowadzić zgodnie z:

Opisem przedmiotu zamówienia wraz z załączonymi Standardami 

zimowego utrzymania dróg - Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na 

drogach zarządzanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w 

Warszawie,

A- Specyfikacją Techniczną - Zapobieganie powstawaniu i likwidacja 

śliskości zimowej,

B- Specyfikacją Techniczną - Odśnieżanie drogi.

2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

2.1.Zamawiający wymaga, aby zamówienie realizowane było od dnia 

podpisania umowy do dnia 30.04.2019 r. z możliwością ich wydłużenia lub 

skrócenia w zależności od występujących warunków atmosferycznych.

2.2. Zamówienie realizowane będzie wyłącznie sprzętem Wykonawcy 

wyposażonym w GPS.

2.3. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach (awaryjnych) użycie 

sprzętu przez Zamawiającego do realizacji zimowego utrzymania dróg.

3. Świadczenie usług przy ZUD będzie na nw. odcinkach dróg 

wojewódzkich zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 

ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, o łącznej wartości maksymalnej dla wszystkich 

części netto 256 204,00 PLN

W ramach zamówienia podobnego przewiduje się wykonanie usług w 

zakresie zimowego utrzymania dróg na drogach wojewódzkich objętych 

przedmiotem zamówienia oraz drogach które mogą zostać przekazane w 

zarządzanie Zamawiającemu w trybie art. 10 ust. 5 ustawy o drogach 

publicznych.
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II.2.5) Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: czas podstawienia sprzętu do zimowego 

utrzymania dróg / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkowe

Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w 

wysokości:

Część 16:10 248 ZŁ

II.2) OpisOpisOpisOpis

II.2.1) Nazwa:Nazwa:Nazwa:Nazwa:

Część 17 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg 

wojewódzkich nr 624, 629, 631, 632, 633, na terenie Rejonu Drogowego 

Wołomin - Nowy Dwór Maz., Obwód Drogowy nr 4 w Wołominie.

Część nr: 17

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPV

90620000

90630000

90611000

II.2.3) Miejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL92

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Drogi wojewódzkie województwa mazowieckiego.

II.2.4) Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:

1. świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 

624, 629, 631, 632, 633, na terenie Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy 

Dwór Maz., Obwód Drogowy nr 4 w Wołominie. a także odśnieżanie przejść 

dla pieszych i ścieżek rowerowych przy w/w drogach.

W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, 

który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego 

wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

W przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, 

europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i 

systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania 

równoważne opisywanym.

Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia 

przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, o których mowa poniżej w zakresie realizacji 

zamówienia.

Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą 

wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji 

zamówienia:

— praca osoby wykonującej czynności zimowego utrzymania drogi..

Zamówienie polega na świadczeniu usług przy zimowym utrzymaniu dróg 
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sprzętem Wykonawcy.

Świadczeniem usług przy ZUD należy prowadzić zgodnie z:

Opisem przedmiotu zamówienia wraz z załączonymi Standardami 

zimowego utrzymania dróg - Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na 

drogach zarządzanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w 

Warszawie,

A- Specyfikacją Techniczną - Zapobieganie powstawaniu i likwidacja 

śliskości zimowej,

B- Specyfikacją Techniczną - Odśnieżanie drogi.

2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

2.1.Zamawiający wymaga, aby zamówienie realizowane było od dnia 

podpisania umowy do dnia 30.04.2019 r. z możliwością ich wydłużenia lub 

skrócenia w zależności od występujących warunków atmosferycznych.

2.2. Zamówienie realizowane będzie wyłącznie sprzętem Wykonawcy 

wyposażonym w GPS.

2.3. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach (awaryjnych) użycie 

sprzętu przez Zamawiającego do realizacji zimowego utrzymania dróg.

3. Świadczenie usług przy ZUD będzie na nw. odcinkach dróg 

wojewódzkich zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 

ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, o łącznej wartości maksymalnej dla wszystkich 

części netto 373 007,00 PLN

W ramach zamówienia podobnego przewiduje się wykonanie usług w 

zakresie zimowego utrzymania dróg na drogach wojewódzkich objętych 

przedmiotem zamówienia oraz drogach które mogą zostać przekazane w 

zarządzanie Zamawiającemu w trybie art. 10 ust. 5 ustawy o drogach 

publicznych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: czas podstawienia sprzętu do zimowego 

utrzymania dróg / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkowe

Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w 

wysokości:

Część 17: 14 920 ZŁ

II.2) OpisOpisOpisOpis

II.2.1) Nazwa:Nazwa:Nazwa:Nazwa:

CZĘŚĆ 18 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg 

wojewódzkich nr 637, 696, 697, na terenie Rejonu Drogowego Węgrów - 

Siedlce, Obwód Drogowy w Węgrowie.

Część nr: 18

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPV

90620000

90630000

90611000
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II.2.3) Miejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL92

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Drogi wojewódzkie województwa mazowieckiego.

II.2.4) Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:

1. świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 

637, 696, 697, na terenie Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwód 

Drogowy w Węgrowie. a także odśnieżanie przejść dla pieszych i ścieżek 

rowerowych przy w/w drogach.

W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, 

który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego 

wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

W przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, 

europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i 

systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania 

równoważne opisywanym.

Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia 

przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, o których mowa poniżej w zakresie realizacji 

zamówienia.

Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą 

wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji 

zamówienia:

— praca osoby wykonującej czynności zimowego utrzymania drogi..

Zamówienie polega na świadczeniu usług przy zimowym utrzymaniu dróg 

sprzętem Wykonawcy.

Świadczeniem usług przy ZUD należy prowadzić zgodnie z:

Opisem przedmiotu zamówienia wraz z załączonymi Standardami 

zimowego utrzymania dróg - Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na 

drogach zarządzanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w 

Warszawie,

A- Specyfikacją Techniczną - Zapobieganie powstawaniu i likwidacja 

śliskości zimowej,

B- Specyfikacją Techniczną - Odśnieżanie drogi.

2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

2.1.Zamawiający wymaga, aby zamówienie realizowane było od dnia 

podpisania umowy do dnia 30.04.2019 r. z możliwością ich wydłużenia lub 

skrócenia w zależności od występujących warunków atmosferycznych.

2.2. Zamówienie realizowane będzie wyłącznie sprzętem Wykonawcy 

wyposażonym w GPS.

2.3. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach (awaryjnych) użycie 

sprzętu przez Zamawiającego do realizacji zimowego utrzymania dróg.

3. Świadczenie usług przy ZUD będzie na nw. odcinkach dróg 

wojewódzkich zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 

ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, o łącznej wartości maksymalnej dla wszystkich 

części netto 480 260,50 PLN
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W ramach zamówienia podobnego przewiduje się wykonanie usług w 

zakresie zimowego utrzymania dróg na drogach wojewódzkich objętych 

przedmiotem zamówienia oraz drogach które mogą zostać przekazane w 

zarządzanie Zamawiającemu w trybie art. 10 ust. 5 ustawy o drogach 

publicznych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: czas podstawienia sprzętu do zimowego 

utrzymania dróg / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkowe

Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w 

wysokości:

Część 18: 19 210,00 ZŁ

II.2) OpisOpisOpisOpis

II.2.1) Nazwa:Nazwa:Nazwa:Nazwa:

CZĘŚĆ 19 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg 

wojewódzkich nr 627, 690, 694, 695, na terenie Rejonu Drogowego 

Węgrów - Siedlce, Obwód Drogowy w Kosowie Lackim.

Część nr: 19

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPV

90620000

90630000

90611000

II.2.3) Miejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL92

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Drogi wojewódzkie województwa mazowieckiego.

II.2.4) Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:

1. świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 

627, 690, 694, 695, na terenie Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce, 

Obwód Drogowy w Kosowie Lackim a także odśnieżanie przejść dla 

pieszych i ścieżek rowerowych przy w/w drogach.

W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, 

który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego 

wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

W przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, 

europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i 

systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania 

równoważne opisywanym.

Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia 

przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, o których mowa poniżej w zakresie realizacji 

zamówienia.
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Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą 

wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji 

zamówienia:

— praca osoby wykonującej czynności zimowego utrzymania drogi..

Zamówienie polega na świadczeniu usług przy zimowym utrzymaniu dróg 

sprzętem Wykonawcy.

Świadczeniem usług przy ZUD należy prowadzić zgodnie z:

Opisem przedmiotu zamówienia wraz z załączonymi Standardami 

zimowego utrzymania dróg - Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na 

drogach zarządzanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w 

Warszawie,

A- Specyfikacją Techniczną - Zapobieganie powstawaniu i likwidacja 

śliskości zimowej,

B- Specyfikacją Techniczną - Odśnieżanie drogi.

2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

2.1.Zamawiający wymaga, aby zamówienie realizowane było od dnia 

podpisania umowy do dnia 30.04.2019 r. z możliwością ich wydłużenia lub 

skrócenia w zależności od występujących warunków atmosferycznych.

2.2. Zamówienie realizowane będzie wyłącznie sprzętem Wykonawcy 

wyposażonym w GPS.

2.3. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach (awaryjnych) użycie 

sprzętu przez Zamawiającego do realizacji zimowego utrzymania dróg.

3. Świadczenie usług przy ZUD będzie na nw. odcinkach dróg 

wojewódzkich zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 

ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, o łącznej wartości maksymalnej dla wszystkich 

części netto 692 896,00 PLN

W ramach zamówienia podobnego przewiduje się wykonanie usług w 

zakresie zimowego utrzymania dróg na drogach wojewódzkich objętych 

przedmiotem zamówienia oraz drogach które mogą zostać przekazane w 

zarządzanie Zamawiającemu w trybie art. 10 ust. 5 ustawy o drogach 

publicznych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: czas podstawienia sprzętu do zimowego 

utrzymania dróg / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkowe

Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w 

wysokości:

Część 19: 27 715 ZŁ

II.2) OpisOpisOpisOpis

II.2.1) Nazwa:Nazwa:Nazwa:Nazwa:

CZĘŚĆ 20 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg 

wojewódzkich nr 802, 803, na terenie Rejonu Drogowego Węgrów - 

Siedlce, Obwód Drogowy w Siedlcach.
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Część nr: 20

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPV

90620000

90630000

90611000

II.2.3) Miejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL92

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Drogi wojewódzkie województwa mazowieckiego.

II.2.4) Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:

1. świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 

802, 803, na terenie Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwód 

Drogowy w Siedlcach a także odśnieżanie przejść dla pieszych i ścieżek 

rowerowych przy w/w drogach.

W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, 

który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego 

wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

W przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, 

europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i 

systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania 

równoważne opisywanym.

Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia 

przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, o których mowa poniżej w zakresie realizacji 

zamówienia.

Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą 

wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji 

zamówienia:

— praca osoby wykonującej czynności zimowego utrzymania drogi..

Zamówienie polega na świadczeniu usług przy zimowym utrzymaniu dróg 

sprzętem Wykonawcy.

Świadczeniem usług przy ZUD należy prowadzić zgodnie z:

Opisem przedmiotu zamówienia wraz z załączonymi Standardami 

zimowego utrzymania dróg - Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na 

drogach zarządzanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w 

Warszawie,

A- Specyfikacją Techniczną - Zapobieganie powstawaniu i likwidacja 

śliskości zimowej,

B- Specyfikacją Techniczną - Odśnieżanie drogi.

2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

2.1.Zamawiający wymaga, aby zamówienie realizowane było od dnia 

podpisania umowy do dnia 30.04.2019 r. z możliwością ich wydłużenia lub 

skrócenia w zależności od występujących warunków atmosferycznych.

2.2. Zamówienie realizowane będzie wyłącznie sprzętem Wykonawcy 

wyposażonym w GPS.

2.3. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach (awaryjnych) użycie 

sprzętu przez Zamawiającego do realizacji zimowego utrzymania dróg.

3. Świadczenie usług przy ZUD będzie na nw. odcinkach dróg 

wojewódzkich zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego.
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Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 

ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, o łącznej wartości maksymalnej dla wszystkich 

części netto 466 602,00 PLN

W ramach zamówienia podobnego przewiduje się wykonanie usług w 

zakresie zimowego utrzymania dróg na drogach wojewódzkich objętych 

przedmiotem zamówienia oraz drogach które mogą zostać przekazane w 

zarządzanie Zamawiającemu w trybie art. 10 ust. 5 ustawy o drogach 

publicznych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: czas podstawienia sprzętu do zimowego 

utrzymania dróg / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkowe

Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w 

wysokości:

Część 20: 18 664 ZŁ

II.2) OpisOpisOpisOpis

II.2.1) Nazwa:Nazwa:Nazwa:Nazwa:

CZĘŚĆ 21 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg 

wojewódzkich nr 698, 811, na terenie Rejonu Drogowego Węgrów - 

Siedlce, Obwód Drogowy w Siedlcach.

Część nr: 21

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPV

90620000

90630000

90611000

II.2.3) Miejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL92

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Drogi wojewódzkie województwa mazowieckiego.

II.2.4) Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:

1. świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 

698, 811, na terenie Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwód 

Drogowy w Siedlcach a także odśnieżanie przejść dla pieszych i ścieżek 

rowerowych przy w/w drogach.

W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, 

który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego 

wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

W przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, 

europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i 

systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania 

równoważne opisywanym.
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Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia 

przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, o których mowa poniżej w zakresie realizacji 

zamówienia.

Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą 

wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji 

zamówienia:

— praca osoby wykonującej czynności zimowego utrzymania drogi..

Zamówienie polega na świadczeniu usług przy zimowym utrzymaniu dróg 

sprzętem Wykonawcy.

Świadczeniem usług przy ZUD należy prowadzić zgodnie z:

Opisem przedmiotu zamówienia wraz z załączonymi Standardami 

zimowego utrzymania dróg - Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na 

drogach zarządzanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w 

Warszawie,

A- Specyfikacją Techniczną - Zapobieganie powstawaniu i likwidacja 

śliskości zimowej,

B- Specyfikacją Techniczną - Odśnieżanie drogi.

2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

2.1.Zamawiający wymaga, aby zamówienie realizowane było od dnia 

podpisania umowy do dnia 30.04.2019 r. z możliwością ich wydłużenia lub 

skrócenia w zależności od występujących warunków atmosferycznych.

2.2. Zamówienie realizowane będzie wyłącznie sprzętem Wykonawcy 

wyposażonym w GPS.

2.3. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach (awaryjnych) użycie 

sprzętu przez Zamawiającego do realizacji zimowego utrzymania dróg.

3. Świadczenie usług przy ZUD będzie na nw. odcinkach dróg 

wojewódzkich zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 

ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, o łącznej wartości maksymalnej dla wszystkich 

części netto 346 887,00PLN

W ramach zamówienia podobnego przewiduje się wykonanie usług w 

zakresie zimowego utrzymania dróg na drogach wojewódzkich objętych 

przedmiotem zamówienia oraz drogach które mogą zostać przekazane w 

zarządzanie Zamawiającemu w trybie art. 10 ust. 5 ustawy o drogach 

publicznych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: czas podstawienia sprzętu do zimowego 

utrzymania dróg / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkowe

Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w 

wysokości:

Część 21: 13 875 ZŁ

II.2) OpisOpisOpisOpis
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II.2.1) Nazwa:Nazwa:Nazwa:Nazwa:

CZĘŚĆ 22 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg 

wojewódzkich nr 699, 727, 733, 737, 744, 787, dawna DK7, na terenie 

Rejonu Drogowego Radom, Obwód Drogowy w Radomiu.

Część nr: 22

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPV

90620000

90630000

90611000

II.2.3) Miejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL92

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Drogi wojewódzkie województwa mazowieckiego.

II.2.4) Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:

1. świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 

699, 727, 733, 737, 744, 787, dawna DK7, na terenie Rejonu Drogowego 

Radom, Obwód Drogowy w Radomiu. a także odśnieżanie przejść dla 

pieszych i ścieżek rowerowych przy w/w drogach.

W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, 

który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego 

wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

W przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, 

europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i 

systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania 

równoważne opisywanym.

Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia 

przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, o których mowa poniżej w zakresie realizacji 

zamówienia.

Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą 

wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji 

zamówienia:

— praca osoby wykonującej czynności zimowego utrzymania drogi..

Zamówienie polega na świadczeniu usług przy zimowym utrzymaniu dróg 

sprzętem Wykonawcy.

Świadczeniem usług przy ZUD należy prowadzić zgodnie z:

Opisem przedmiotu zamówienia wraz z załączonymi Standardami 

zimowego utrzymania dróg - Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na 

drogach zarządzanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w 

Warszawie,

A- Specyfikacją Techniczną - Zapobieganie powstawaniu i likwidacja 

śliskości zimowej,

B- Specyfikacją Techniczną - Odśnieżanie drogi.

2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

2.1.Zamawiający wymaga, aby zamówienie realizowane było od dnia 

podpisania umowy do dnia 30.04.2019 r. z możliwością ich wydłużenia lub 

skrócenia w zależności od występujących warunków atmosferycznych.

2.2. Zamówienie realizowane będzie wyłącznie sprzętem Wykonawcy 

wyposażonym w GPS.
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2.3. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach (awaryjnych) użycie 

sprzętu przez Zamawiającego do realizacji zimowego utrzymania dróg.

3. Świadczenie usług przy ZUD będzie na nw. odcinkach dróg 

wojewódzkich zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 

ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, o łącznej wartości maksymalnej dla wszystkich 

części netto 586 506,75 PLN

W ramach zamówienia podobnego przewiduje się wykonanie usług w 

zakresie zimowego utrzymania dróg na drogach wojewódzkich objętych 

przedmiotem zamówienia oraz drogach które mogą zostać przekazane w 

zarządzanie Zamawiającemu w trybie art. 10 ust. 5 ustawy o drogach 

publicznych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: czas podstawienia sprzętu do zimowego 

utrzymania dróg / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkowe

Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w 

wysokości:

Część 22: 23 460 ZŁ

II.2) OpisOpisOpisOpis

II.2.1) Nazwa:Nazwa:Nazwa:Nazwa:

CZĘŚĆ 23 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg 

wojewódzkich nr 691, 738, 747, 754, 782, 788, 817, 823, 900, na terenie 

Rejonu Drogowego Radom, Obwód Drogowy w Lipsku.

Część nr: 23

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPV

90620000

90630000

90611000

II.2.3) Miejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL92

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Drogi wojewódzkie województwa mazowieckiego.

II.2.4) Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:

1. świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 

691, 738, 747, 754, 782, 788, 817, 823, 900, na terenie Rejonu 

Drogowego Radom, Obwód Drogowy w Lipsku. a także odśnieżanie przejść 

dla pieszych i ścieżek rowerowych przy w/w drogach.

W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, 

który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego 

wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
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W przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, 

europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i 

systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania 

równoważne opisywanym.

Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia 

przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, o których mowa poniżej w zakresie realizacji 

zamówienia.

Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą 

wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji 

zamówienia:

— praca osoby wykonującej czynności zimowego utrzymania drogi..

Zamówienie polega na świadczeniu usług przy zimowym utrzymaniu dróg 

sprzętem Wykonawcy.

Świadczeniem usług przy ZUD należy prowadzić zgodnie z:

Opisem przedmiotu zamówienia wraz z załączonymi Standardami 

zimowego utrzymania dróg - Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na 

drogach zarządzanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w 

Warszawie,

A- Specyfikacją Techniczną - Zapobieganie powstawaniu i likwidacja 

śliskości zimowej,

B- Specyfikacją Techniczną - Odśnieżanie drogi.

2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

2.1.Zamawiający wymaga, aby zamówienie realizowane było od dnia 

podpisania umowy do dnia 30.04.2019 r. z możliwością ich wydłużenia lub 

skrócenia w zależności od występujących warunków atmosferycznych.

2.2. Zamówienie realizowane będzie wyłącznie sprzętem Wykonawcy 

wyposażonym w GPS.

2.3. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach (awaryjnych) użycie 

sprzętu przez Zamawiającego do realizacji zimowego utrzymania dróg.

3. Świadczenie usług przy ZUD będzie na nw. odcinkach dróg 

wojewódzkich zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 

ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, o łącznej wartości maksymalnej dla wszystkich 

części netto 436 629,75 PLN

W ramach zamówienia podobnego przewiduje się wykonanie usług w 

zakresie zimowego utrzymania dróg na drogach wojewódzkich objętych 

przedmiotem zamówienia oraz drogach które mogą zostać przekazane w 

zarządzanie Zamawiającemu w trybie art. 10 ust. 5 ustawy o drogach 

publicznych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: czas podstawienia sprzętu do zimowego 

utrzymania dróg / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkowe
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Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w 

wysokości:

Część 23: 17 465 ZŁ

II.2) OpisOpisOpisOpis

II.2.1) Nazwa:Nazwa:Nazwa:Nazwa:

CZĘŚĆ 24 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg 

wojewódzkich nr 727, 729, 732, 733, 740, 749, na terenie Rejonu 

Drogowego Radom, Obwód Drogowy w Potworowie.

Część nr: 24

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPV

90620000

90630000

90611000

II.2.3) Miejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL92

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Drogi wojewódzkie województwa mazowieckiego.

II.2.4) Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:

1. świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 

727, 729, 732, 733, 740, 749, na terenie Rejonu Drogowego Radom, 

Obwód Drogowy w Potworowie. a także odśnieżanie przejść dla pieszych i 

ścieżek rowerowych przy w/w drogach.

W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, 

który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego 

wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

W przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, 

europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i 

systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania 

równoważne opisywanym.

Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia 

przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, o których mowa poniżej w zakresie realizacji 

zamówienia.

Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą 

wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji 

zamówienia:

— praca osoby wykonującej czynności zimowego utrzymania drogi..

Zamówienie polega na świadczeniu usług przy zimowym utrzymaniu dróg 

sprzętem Wykonawcy.

Świadczeniem usług przy ZUD należy prowadzić zgodnie z:

Opisem przedmiotu zamówienia wraz z załączonymi Standardami 

zimowego utrzymania dróg - Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na 

drogach zarządzanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w 

Warszawie,

A- Specyfikacją Techniczną - Zapobieganie powstawaniu i likwidacja 

śliskości zimowej,

B- Specyfikacją Techniczną - Odśnieżanie drogi.

2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia
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2.1.Zamawiający wymaga, aby zamówienie realizowane było od dnia 

podpisania umowy do dnia 30.04.2019 r. z możliwością ich wydłużenia lub 

skrócenia w zależności od występujących warunków atmosferycznych.

2.2. Zamówienie realizowane będzie wyłącznie sprzętem Wykonawcy 

wyposażonym w GPS.

2.3. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach (awaryjnych) użycie 

sprzętu przez Zamawiającego do realizacji zimowego utrzymania dróg.

3. Świadczenie usług przy ZUD będzie na nw. odcinkach dróg 

wojewódzkich zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 

ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, o łącznej wartości maksymalnej dla wszystkich 

części netto 470 118,15 PLN

W ramach zamówienia podobnego przewiduje się wykonanie usług w 

zakresie zimowego utrzymania dróg na drogach wojewódzkich objętych 

przedmiotem zamówienia oraz drogach które mogą zostać przekazane w 

zarządzanie Zamawiającemu w trybie art. 10 ust. 5 ustawy o drogach 

publicznych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: czas podstawienia sprzętu do zimowego 

utrzymania dróg / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkowe

Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w 

wysokości:

Część 24: 18 804 ZŁ

II.2) OpisOpisOpisOpis

II.2.1) Nazwa:Nazwa:Nazwa:Nazwa:

CZĘŚĆ 25 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg 

wojewódzkich nr 707, 725, 728, na terenie Rejonu Drogowego Radom, 

Obwód Drogowy w Nowym Mieście n/Pilicą.

Część nr: 25

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPV

90620000

90630000

90611000

II.2.3) Miejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL92

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Drogi wojewódzkie województwa mazowieckiego.

II.2.4) Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:

1. świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 

707, 725, 728, na terenie Rejonu Drogowego Radom, Obwód Drogowy w 

Nowym Mieście n/Pilicą. a także odśnieżanie przejść dla pieszych i ścieżek 

rowerowych przy w/w drogach.
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W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, 

który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego 

wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

W przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, 

europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i 

systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania 

równoważne opisywanym.

Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia 

przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, o których mowa poniżej w zakresie realizacji 

zamówienia.

Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą 

wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji 

zamówienia:

— praca osoby wykonującej czynności zimowego utrzymania drogi..

Zamówienie polega na świadczeniu usług przy zimowym utrzymaniu dróg 

sprzętem Wykonawcy.

Świadczeniem usług przy ZUD należy prowadzić zgodnie z:

Opisem przedmiotu zamówienia wraz z załączonymi Standardami 

zimowego utrzymania dróg - Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na 

drogach zarządzanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w 

Warszawie,

A- Specyfikacją Techniczną - Zapobieganie powstawaniu i likwidacja 

śliskości zimowej,

B- Specyfikacją Techniczną - Odśnieżanie drogi.

2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

2.1.Zamawiający wymaga, aby zamówienie realizowane było od dnia 

podpisania umowy do dnia 30.04.2019 r. z możliwością ich wydłużenia lub 

skrócenia w zależności od występujących warunków atmosferycznych.

2.2. Zamówienie realizowane będzie wyłącznie sprzętem Wykonawcy 

wyposażonym w GPS.

2.3. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach (awaryjnych) użycie 

sprzętu przez Zamawiającego do realizacji zimowego utrzymania dróg.

3. Świadczenie usług przy ZUD będzie na nw. odcinkach dróg 

wojewódzkich zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 

ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, o łącznej wartości maksymalnej dla wszystkich 

części netto 366 054,00 PLN

W ramach zamówienia podobnego przewiduje się wykonanie usług w 

zakresie zimowego utrzymania dróg na drogach wojewódzkich objętych 

przedmiotem zamówienia oraz drogach które mogą zostać przekazane w 

zarządzanie Zamawiającemu w trybie art. 10 ust. 5 ustawy o drogach 

publicznych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: czas podstawienia sprzętu do zimowego 

utrzymania dróg / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjach

Opcje: nie
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II.2.13) Informacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkowe

Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w 

wysokości:

Część 25: 14 642 ZŁ

II.2) OpisOpisOpisOpis

II.2.1) Nazwa:Nazwa:Nazwa:Nazwa:

CZĘŚĆ 26 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg 

wojewódzkich nr 680, 712, 721, 734, 739, 797, 798, 799, 800, 801, 804, 

805, 810, 862, 879, na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, 

Obw

Część nr: 26

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPV

90620000

90630000

90611000

II.2.3) Miejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL92

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Drogi wojewódzkie województwa mazowieckiego.

II.2.4) Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:

1. świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 

680, 712, 721, 734, 739, 797, 798, 799, 800, 801, 804, 805, 810, 862, 

879, na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwód Drogowy 

nr 1 w Otwocku.. a także odśnieżanie przejść dla pieszych i ścieżek 

rowerowych przy w/w drogach.

W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, 

który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego 

wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

W przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, 

europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i 

systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania 

równoważne opisywanym.

Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia 

przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, o których mowa poniżej w zakresie realizacji 

zamówienia.

Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą 

wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji 

zamówienia:

— praca osoby wykonującej czynności zimowego utrzymania drogi..

Zamówienie polega na świadczeniu usług przy zimowym utrzymaniu dróg 

sprzętem Wykonawcy.

Świadczeniem usług przy ZUD należy prowadzić zgodnie z:
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Opisem przedmiotu zamówienia wraz z załączonymi Standardami 

zimowego utrzymania dróg - Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na 

drogach zarządzanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w 

Warszawie,

A- Specyfikacją Techniczną - Zapobieganie powstawaniu i likwidacja 

śliskości zimowej,

B- Specyfikacją Techniczną - Odśnieżanie drogi.

2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

2.1.Zamawiający wymaga, aby zamówienie realizowane było od dnia 

podpisania umowy do dnia 30.04.2019 r. z możliwością ich wydłużenia lub 

skrócenia w zależności od występujących warunków atmosferycznych.

2.2. Zamówienie realizowane będzie wyłącznie sprzętem Wykonawcy 

wyposażonym w GPS.

2.3. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach (awaryjnych) użycie 

sprzętu przez Zamawiającego do realizacji zimowego utrzymania dróg.

3. Świadczenie usług przy ZUD będzie na nw. odcinkach dróg 

wojewódzkich zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 

ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, o łącznej wartości maksymalnej dla wszystkich 

części netto 724 742,00 PLN

W ramach zamówienia podobnego przewiduje się wykonanie usług w 

zakresie zimowego utrzymania dróg na drogach wojewódzkich objętych 

przedmiotem zamówienia oraz drogach które mogą zostać przekazane w 

zarządzanie Zamawiającemu w trybie art. 10 ust. 5 ustawy o drogach 

publicznych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: czas podstawienia sprzętu do zimowego 

utrzymania dróg / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkowe

Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w 

wysokości:

Część 26: 28 989 ZŁ

II.2) OpisOpisOpisOpis

II.2.1) Nazwa:Nazwa:Nazwa:Nazwa:

CZĘŚĆ 27 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg 

wojewódzkich nr 736, 801, 807, na terenie Rejonu Drogowego Otwock - 

Piaseczno, Obwód Drogowy Nr 2 w Maciejowicach.

Część nr: 27

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPV

90620000

90630000

90611000

II.2.3) Miejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL92
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Drogi wojewódzkie województwa mazowieckiego.

II.2.4) Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:

1. świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 

736, 801, 807, na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwód 

Drogowy Nr 2 w Maciejowicach.a także odśnieżanie przejść dla pieszych i 

ścieżek rowerowych przy w/w drogach.

W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, 

który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego 

wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

W przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, 

europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i 

systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania 

równoważne opisywanym.

Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia 

przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, o których mowa poniżej w zakresie realizacji 

zamówienia.

Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą 

wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji 

zamówienia:

— praca osoby wykonującej czynności zimowego utrzymania drogi..

Zamówienie polega na świadczeniu usług przy zimowym utrzymaniu dróg 

sprzętem Wykonawcy.

Świadczeniem usług przy ZUD należy prowadzić zgodnie z:

Opisem przedmiotu zamówienia wraz z załączonymi Standardami 

zimowego utrzymania dróg - Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na 

drogach zarządzanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w 

Warszawie,

A- Specyfikacją Techniczną - Zapobieganie powstawaniu i likwidacja 

śliskości zimowej,

B- Specyfikacją Techniczną - Odśnieżanie drogi.

2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

2.1.Zamawiający wymaga, aby zamówienie realizowane było od dnia 

podpisania umowy do dnia 30.04.2019 r. z możliwością ich wydłużenia lub 

skrócenia w zależności od występujących warunków atmosferycznych.

2.2. Zamówienie realizowane będzie wyłącznie sprzętem Wykonawcy 

wyposażonym w GPS.

2.3. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach (awaryjnych) użycie 

sprzętu przez Zamawiającego do realizacji zimowego utrzymania dróg.

3. Świadczenie usług przy ZUD będzie na nw. odcinkach dróg 

wojewódzkich zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 

ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, o łącznej wartości maksymalnej dla wszystkich 

części netto 289 215,00 PLN

W ramach zamówienia podobnego przewiduje się wykonanie usług w 

zakresie zimowego utrzymania dróg na drogach wojewódzkich objętych 

przedmiotem zamówienia oraz drogach które mogą zostać przekazane w 

zarządzanie Zamawiającemu w trybie art. 10 ust. 5 ustawy o drogach 

publicznych.
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II.2.5) Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: czas podstawienia sprzętu do zimowego 

utrzymania dróg / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkowe

Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w 

wysokości:

Część 27: 11 568 ZŁ

II.2) OpisOpisOpisOpis

II.2.1) Nazwa:Nazwa:Nazwa:Nazwa:

CZĘŚĆ 28 - świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg 

wojewódzkich nr 683, 712, 721, 722, 724, 734, 778, 868, 873, 876, na 

terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, OD Nr 3 w Piasecznie

Część nr: 28

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPV

90620000

90630000

90611000

II.2.3) Miejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL92

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Drogi wojewódzkie województwa mazowieckiego.

II.2.4) Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:

1. świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 

683, 712, 721, 722, 724, 734, 778, 868, 873, 876, na terenie Rejonu 

Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwód Drogowy Nr 3 w Piasecznie..a 

także odśnieżanie przejść dla pieszych i ścieżek rowerowych przy w/w 

drogach.

W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, 

który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego 

wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

W przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, 

europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i 

systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania 

równoważne opisywanym.

Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia 

przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, o których mowa poniżej w zakresie realizacji 

zamówienia.

Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą 

wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji 

zamówienia:

— praca osoby wykonującej czynności zimowego utrzymania drogi..
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Zamówienie polega na świadczeniu usług przy zimowym utrzymaniu dróg 

sprzętem Wykonawcy.

Świadczeniem usług przy ZUD należy prowadzić zgodnie z:

Opisem przedmiotu zamówienia wraz z załączonymi Standardami 

zimowego utrzymania dróg - Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na 

drogach zarządzanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w 

Warszawie,

A- Specyfikacją Techniczną - Zapobieganie powstawaniu i likwidacja 

śliskości zimowej,

B- Specyfikacją Techniczną - Odśnieżanie drogi.

2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

2.1.Zamawiający wymaga, aby zamówienie realizowane było od dnia 

podpisania umowy do dnia 30.04.2019 r. z możliwością ich wydłużenia lub 

skrócenia w zależności od występujących warunków atmosferycznych.

2.2. Zamówienie realizowane będzie wyłącznie sprzętem Wykonawcy 

wyposażonym w GPS.

2.3. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach (awaryjnych) użycie 

sprzętu przez Zamawiającego do realizacji zimowego utrzymania dróg.

3. Świadczenie usług przy ZUD będzie na nw. odcinkach dróg 

wojewódzkich zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 

ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, o łącznej wartości maksymalnej dla wszystkich 

części netto 503 577,00 PLN

W ramach zamówienia podobnego przewiduje się wykonanie usług w 

zakresie zimowego utrzymania dróg na drogach wojewódzkich objętych 

przedmiotem zamówienia oraz drogach które mogą zostać przekazane w 

zarządzanie Zamawiającemu w trybie art. 10 ust. 5 ustawy o drogach 

publicznych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: czas podstawienia sprzętu do zimowego 

utrzymania dróg / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkowe

Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w 

wysokości:

Część 28: 20 143 ZŁ

II.2) OpisOpisOpisOpis

II.2.1) Nazwa:Nazwa:Nazwa:Nazwa:

CZĘŚĆ 29 - świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg 

wojewódzkich nr 680, 722, 730, 731, 736, 739, 769, na terenie Rejonu 

Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwód Drogowy nr 4 w Warce

Część nr: 29

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPV

90620000

90630000
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90611000

II.2.3) Miejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL92

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Drogi wojewódzkie województwa mazowieckiego.

II.2.4) Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:

1. świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 

680, 722, 730, 731, 736, 739, 769, na terenie Rejonu Drogowego Otwock 

- Piaseczno, Obwód Drogowy nr 4 w Warcea także odśnieżanie przejść dla 

pieszych i ścieżek rowerowych przy w/w drogach.

W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, 

który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego 

wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

W przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, 

europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i 

systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania 

równoważne opisywanym.

Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia 

przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, o których mowa poniżej w zakresie realizacji 

zamówienia.

Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą 

wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji 

zamówienia:

— praca osoby wykonującej czynności zimowego utrzymania drogi..

Zamówienie polega na świadczeniu usług przy zimowym utrzymaniu dróg 

sprzętem Wykonawcy.

Świadczeniem usług przy ZUD należy prowadzić zgodnie z:

Opisem przedmiotu zamówienia wraz z załączonymi Standardami 

zimowego utrzymania dróg - Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na 

drogach zarządzanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w 

Warszawie,

A- Specyfikacją Techniczną - Zapobieganie powstawaniu i likwidacja 

śliskości zimowej,

B- Specyfikacją Techniczną - Odśnieżanie drogi.

2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

2.1.Zamawiający wymaga, aby zamówienie realizowane było od dnia 

podpisania umowy do dnia 30.04.2019 r. z możliwością ich wydłużenia lub 

skrócenia w zależności od występujących warunków atmosferycznych.

2.2. Zamówienie realizowane będzie wyłącznie sprzętem Wykonawcy 

wyposażonym w GPS.

2.3. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach (awaryjnych) użycie 

sprzętu przez Zamawiającego do realizacji zimowego utrzymania dróg.

3. Świadczenie usług przy ZUD będzie na nw. odcinkach dróg 

wojewódzkich zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 

ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, o łącznej wartości maksymalnej dla wszystkich 

części netto 461 236,25 PLN
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Sekcja IV: ProceduraSekcja IV: ProceduraSekcja IV: ProceduraSekcja IV: Procedura

Sekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówienia

W ramach zamówienia podobnego przewiduje się wykonanie usług w 

zakresie zimowego utrzymania dróg na drogach wojewódzkich objętych 

przedmiotem zamówienia oraz drogach które mogą zostać przekazane w 

zarządzanie Zamawiającemu w trybie art. 10 ust. 5 ustawy o drogach 

publicznych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: czas podstawienia sprzętu do zimowego 

utrzymania dróg / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkowe

Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w 

wysokości:

Część 29: 18 449 ZŁ

IV.1) OpisOpisOpisOpis

IV.1.1) Rodzaj proceduryRodzaj proceduryRodzaj proceduryRodzaj procedury

Procedura otwarta

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

zakupówzakupówzakupówzakupów

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznejInformacje na temat aukcji elektronicznejInformacje na temat aukcji elektronicznejInformacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: 

tak

IV.2) Informacje administracyjneInformacje administracyjneInformacje administracyjneInformacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowaniaPoprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowaniaPoprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowaniaPoprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 157-360176

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupówInformacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupówInformacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupówInformacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w 

postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnegopostaci wstępnego ogłoszenia informacyjnegopostaci wstępnego ogłoszenia informacyjnegopostaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Część nr: Część nr: Część nr: Część nr: 1

Nazwa: Nazwa: Nazwa: Nazwa: 

Część 1 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg 

wojewódzkich nr 265, 573, 574, 577, 581, na terenie Rejonu Drogowego 

Gostynin – Płock, Obwód Drogowy nr 1 w Gostyninie.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówieniaUdzielenie zamówieniaUdzielenie zamówieniaUdzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:Data zawarcia umowy:Data zawarcia umowy:Data zawarcia umowy:

19/11/2018

V.2.2) Informacje o ofertachInformacje o ofertachInformacje o ofertachInformacje o ofertach
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Sekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówienia

Liczba otrzymanych ofert: 2

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 

0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami 

UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcy

Abramss Sp. z o.o.

ul. Zgoda 13/62

Warszawa

00-012

Polska

Kod NUTS: PL7

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 887 

414.00 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 227 677.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwaInformacje na temat podwykonawstwaInformacje na temat podwykonawstwaInformacje na temat podwykonawstwa

W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa

Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona 

podwykonawcom: 

Odśnieżanie i zwalczanie śliskości

Część nr: Część nr: Część nr: Część nr: 2

Nazwa: Nazwa: Nazwa: Nazwa: 

Cześć 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.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówieniaUdzielenie zamówieniaUdzielenie zamówieniaUdzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:Data zawarcia umowy:Data zawarcia umowy:Data zawarcia umowy:

19/11/2018

V.2.2) Informacje o ofertachInformacje o ofertachInformacje o ofertachInformacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 2

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 

0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami 

UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcy

Zakład Usługowy OPA-PROJEKT Mariusz Opasiński

ul. Płocka 29

Gąbin

09-530
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Sekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówienia

Sekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówienia

Polska

Kod NUTS: PL7

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 157 

633.00 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 436 783.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwaInformacje na temat podwykonawstwaInformacje na temat podwykonawstwaInformacje na temat podwykonawstwa

Część nr: Część nr: Część nr: Część nr: 3

Nazwa: Nazwa: Nazwa: Nazwa: 

Część 3 - świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg 

wojewódzkich nr 539, 540, 541, 555, 559, 560, 562, 567, 568 na terenie 

Rejonu Drogowego Gostynin – Płock, Obwód Drogowy Nr 3 w Bielsku.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówieniaUdzielenie zamówieniaUdzielenie zamówieniaUdzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:Data zawarcia umowy:Data zawarcia umowy:Data zawarcia umowy:

13/11/2018

V.2.2) Informacje o ofertachInformacje o ofertachInformacje o ofertachInformacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 3

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 

0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami 

UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcy

P.H.U. PRIMA Bogdan Głuchowski

Karwowo 8

Sochaczew

96-500

Polska

Kod NUTS: PL7

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 375 

670.00 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 853 026.50 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwaInformacje na temat podwykonawstwaInformacje na temat podwykonawstwaInformacje na temat podwykonawstwa

Część nr: Część nr: Część nr: Część nr: 4

Nazwa: Nazwa: Nazwa: Nazwa: 

CZĘŚĆ 4 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg 

wojewódzkich nr 544, 616, na terenie Rejonu Drogowego Ciechanów, 

Obwód Drogowy nr 1 w Grudusku.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
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Sekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówienia

V.2) Udzielenie zamówieniaUdzielenie zamówieniaUdzielenie zamówieniaUdzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:Data zawarcia umowy:Data zawarcia umowy:Data zawarcia umowy:

13/11/2018

V.2.2) Informacje o ofertachInformacje o ofertachInformacje o ofertachInformacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 5

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 5

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 

0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami 

UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcy

Usługi Transportowe Andrzej Brzęcki

ul. Stanisława Moniuszki 93C

Maków Mazowiecki

06-200

Polska

Kod NUTS: PL7

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 069 

671.90 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 678 331.80 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwaInformacje na temat podwykonawstwaInformacje na temat podwykonawstwaInformacje na temat podwykonawstwa

Część nr: Część nr: Część nr: Część nr: 5

Nazwa: Nazwa: Nazwa: Nazwa: 

CZĘŚĆ 5 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg 

wojewódzkich nr 541 (razem z drogą serwisową), 561, 563, na terenie 

Rejonu Drogowego Ciechanów, Obwód Drogowy nr 2 w Żurominie.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówieniaUdzielenie zamówieniaUdzielenie zamówieniaUdzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:Data zawarcia umowy:Data zawarcia umowy:Data zawarcia umowy:

19/11/2018

V.2.2) Informacje o ofertachInformacje o ofertachInformacje o ofertachInformacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 2

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 

0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami 

UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcy

Usługi Transportowe Jarzynka Ewa

Wiadrowo, ul. W.Witosa 98

Żuromin

Strona 50 z 70Usługi - 573991-2018 - TED Tenders Electronic Daily

2019-01-02https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:573991-2018:TEXT:PL:HT...



Sekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówienia

Sekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówienia

09-300

Polska

Kod NUTS: PL7

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 772 

676.75 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 708 789.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwaInformacje na temat podwykonawstwaInformacje na temat podwykonawstwaInformacje na temat podwykonawstwa

Część nr: Część nr: Część nr: Część nr: 6

Nazwa: Nazwa: Nazwa: Nazwa: 

CZĘŚĆ 6 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg 

wojewódzkich nr 615, 616, 617, na terenie Rejonu Drogowego Ciechanów, 

Obwód Drogowy nr 3 w Ciechanowie.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówieniaUdzielenie zamówieniaUdzielenie zamówieniaUdzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:Data zawarcia umowy:Data zawarcia umowy:Data zawarcia umowy:

19/11/2018

V.2.2) Informacje o ofertachInformacje o ofertachInformacje o ofertachInformacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 2

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 

0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami 

UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcy

ABRAMSS Sp. z o.o.

ul. Zgoda 13/62

Warszawa

00-012

Polska

Kod NUTS: PL7

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 587 

090.45 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 918 888.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwaInformacje na temat podwykonawstwaInformacje na temat podwykonawstwaInformacje na temat podwykonawstwa

W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa

Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona 

podwykonawcom: 

Odśnieżanie i zwalczanie śliskości

Część nr: Część nr: Część nr: Część nr: 7
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Sekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa: Nazwa: Nazwa: Nazwa: 

CZĘŚĆ 7 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg 

wojewódzkich nr 565, 575, 579, 580, 639, 705, 718, 888, 898, 899 na 

terenie Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki, Obwód Drogowy w 

Łazach.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówieniaUdzielenie zamówieniaUdzielenie zamówieniaUdzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:Data zawarcia umowy:Data zawarcia umowy:Data zawarcia umowy:

08/11/2018

V.2.2) Informacje o ofertachInformacje o ofertachInformacje o ofertachInformacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 1

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 

0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami 

UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcy

P.H.U. PRIMA Bogdan Głuchowski

Karwowo 8

Sochaczew

96-500

Polska

Kod NUTS: PL7

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 453 

085.25 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 770 720.70 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwaInformacje na temat podwykonawstwaInformacje na temat podwykonawstwaInformacje na temat podwykonawstwa

Część nr: Część nr: Część nr: Część nr: 8

Nazwa: Nazwa: Nazwa: Nazwa: 

CZĘŚĆ 8 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg 

wojewódzkich nr 579, 587, 700, 701, 718, 719, 720, 735, 760, 779, 876 

na terenie Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki, OD w Grodzisku

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówieniaUdzielenie zamówieniaUdzielenie zamówieniaUdzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:Data zawarcia umowy:Data zawarcia umowy:Data zawarcia umowy:

13/11/2018

V.2.2) Informacje o ofertachInformacje o ofertachInformacje o ofertachInformacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 2

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 

0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami 

UE: 0
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Sekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówienia

Sekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówienia

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcy

P.H.U. PRIMA Bogdan Głuchowski

Karwowo 8

Sochaczew

96-500

Polska

Kod NUTS: PL7

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 754 

634.83 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 870 324.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwaInformacje na temat podwykonawstwaInformacje na temat podwykonawstwaInformacje na temat podwykonawstwa

Część nr: Część nr: Część nr: Część nr: 9

Nazwa: Nazwa: Nazwa: Nazwa: 

CZĘŚĆ 9 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg 

wojewódzkich nr 614, 645, 647 na terenie Rejonu Drogowego Ostrołęka, 

Obwód Drogowy w Myszyńcu.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówieniaUdzielenie zamówieniaUdzielenie zamówieniaUdzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:Data zawarcia umowy:Data zawarcia umowy:Data zawarcia umowy:

13/11/2018

V.2.2) Informacje o ofertachInformacje o ofertachInformacje o ofertachInformacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 3

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 

0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami 

UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcy

ZROMID Czesław Kozon

ul. Stefanowicza 100

Myszyniec

07-430

Polska

Kod NUTS: PL7

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 856 

350.00 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 587 290.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwaInformacje na temat podwykonawstwaInformacje na temat podwykonawstwaInformacje na temat podwykonawstwa
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Sekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa: Nazwa: Nazwa: Nazwa: 

CZĘŚĆ 10 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg 

wojewódzkich nr 544, 626, na terenie Rejonu Drogowego Ostrołęka, 

Obwód Drogowy w Krasnosielcu.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówieniaUdzielenie zamówieniaUdzielenie zamówieniaUdzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:Data zawarcia umowy:Data zawarcia umowy:Data zawarcia umowy:

19/11/2018

V.2.2) Informacje o ofertachInformacje o ofertachInformacje o ofertachInformacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 6

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 6

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 

0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami 

UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcy

RECTOR Sp. z o.o.

ul. Bora Komorowskiego 35/7

Warszawa

03-982

Polska

Kod NUTS: PL7

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 198 

212.00 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 436 952.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwaInformacje na temat podwykonawstwaInformacje na temat podwykonawstwaInformacje na temat podwykonawstwa

W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa

Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona 

podwykonawcom: 

Odśnieżanie, posypywanie

Część nr: Część nr: Część nr: Część nr: 11

Nazwa: Nazwa: Nazwa: Nazwa: 

CZĘŚĆ 11 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg 

wojewódzkich nr 627, 677, na terenie Rejonu Drogowego Ostrołęka, 

Obwód Drogowy w Czerwinie.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówieniaUdzielenie zamówieniaUdzielenie zamówieniaUdzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:Data zawarcia umowy:Data zawarcia umowy:Data zawarcia umowy:

13/11/2018

V.2.2) Informacje o ofertachInformacje o ofertachInformacje o ofertachInformacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 4

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 4
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Sekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówienia

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 

0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami 

UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcy

EXTRAL Iwona Chojnowska

Malinowo Nowe 3

Czerwin

07-407

Polska

Kod NUTS: PL7

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 744 

681.00 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 416 681.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwaInformacje na temat podwykonawstwaInformacje na temat podwykonawstwaInformacje na temat podwykonawstwa

Część nr: Część nr: Część nr: Część nr: 12

Nazwa: Nazwa: Nazwa: Nazwa: 

CZĘŚĆ 12 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg 

wojewódzkich nr 565, 570, 571, 620, 632, na terenie Rejonu Drogowego 

Wołomin Nowy Dwór Maz., Obwód Drogowy nr 2 w Nasielsku.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówieniaUdzielenie zamówieniaUdzielenie zamówieniaUdzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:Data zawarcia umowy:Data zawarcia umowy:Data zawarcia umowy:

13/11/2018

V.2.2) Informacje o ofertachInformacje o ofertachInformacje o ofertachInformacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 2

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 

0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami 

UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcy

Szulc Władysław TIP-TOP

ul. Mickiewicza 29A

Sierpc

09-200

Polska

Kod NUTS: PL7

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
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Sekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówienia

Sekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówienia

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 789 

990.00 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 374 178.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwaInformacje na temat podwykonawstwaInformacje na temat podwykonawstwaInformacje na temat podwykonawstwa

Część nr: Część nr: Część nr: Część nr: 13

Nazwa: Nazwa: Nazwa: Nazwa: 

CZĘŚĆ 13 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg 

wojewódzkich nr 571, 622, 630, 631, 632, 639 na terenie Rejonu 

Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Maz., Obwód Drogowy nr 1 w Nowym 

Dworze Maz.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówieniaUdzielenie zamówieniaUdzielenie zamówieniaUdzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:Data zawarcia umowy:Data zawarcia umowy:Data zawarcia umowy:

13/11/2018

V.2.2) Informacje o ofertachInformacje o ofertachInformacje o ofertachInformacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 2

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 

0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami 

UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcy

ESTYP s.c. Kamila Kowalik, Ewa Stypik-Skiba

ul. Segmentowa 6

Nowy Dwór Mazowiecki

05-100

Polska

Kod NUTS: PL7

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 218 

316.50 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 535 177.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwaInformacje na temat podwykonawstwaInformacje na temat podwykonawstwaInformacje na temat podwykonawstwa

Część nr: Część nr: Część nr: Część nr: 14

Nazwa: Nazwa: Nazwa: Nazwa: 

CZĘŚĆ 14 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg 

wojewódzkich nr 636, 637, 638, na terenie Rejonu Drogowego Wołomin - 

Nowy Dwór Maz., Obwód Drogowy nr 3 w Wołominie.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówieniaUdzielenie zamówieniaUdzielenie zamówieniaUdzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:Data zawarcia umowy:Data zawarcia umowy:Data zawarcia umowy:

13/11/2018
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Sekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówienia

V.2.2) Informacje o ofertachInformacje o ofertachInformacje o ofertachInformacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 2

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 

0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami 

UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcy

Zakład Usług Komunalnych i Zieleni Wacław Chyliński

ul. Łąkowa 26A

Mińsk Mazowiecki

05-300

Polska

Kod NUTS: PL7

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 620 

220.00 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 200 715.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwaInformacje na temat podwykonawstwaInformacje na temat podwykonawstwaInformacje na temat podwykonawstwa

Część nr: Część nr: Część nr: Część nr: 15

Nazwa: Nazwa: Nazwa: Nazwa: 

CZĘŚĆ 15 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg 

wojewódzkich nr 625, 628, 634, 635, na terenie Rejonu Drogowego 

Wołomin - Nowy Dwór Maz., Obwód Drogowy nr 3 w Wołominie.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówieniaUdzielenie zamówieniaUdzielenie zamówieniaUdzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:Data zawarcia umowy:Data zawarcia umowy:Data zawarcia umowy:

14/11/2018

V.2.2) Informacje o ofertachInformacje o ofertachInformacje o ofertachInformacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 2

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 

0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami 

UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcy

DAR TRANS Dariusz Tolak

Niegów, ul. Leśna 24

Zabrodzie

07-230

Polska

Kod NUTS: PL7

Wykonawcą jest MŚP: tak
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Sekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówienia

Sekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówienia

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 937 

432.50 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 673 958.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwaInformacje na temat podwykonawstwaInformacje na temat podwykonawstwaInformacje na temat podwykonawstwa

Część nr: Część nr: Część nr: Część nr: 16

Nazwa: Nazwa: Nazwa: Nazwa: 

CZĘŚĆ 16 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu drogi 

wojewódzkiej nr 618 na terenie Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór 

Maz., Obwód Drogowy nr 4 w Wołominie.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówieniaUdzielenie zamówieniaUdzielenie zamówieniaUdzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:Data zawarcia umowy:Data zawarcia umowy:Data zawarcia umowy:

14/11/2018

V.2.2) Informacje o ofertachInformacje o ofertachInformacje o ofertachInformacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 2

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 

0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami 

UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcy

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe URBANOWSKI Zenon Urbanowski

ul. Przasnyska 75

Maków Mazowiecki

06-200

Polska

Kod NUTS: PL7

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 768 

612.00 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 481 904.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwaInformacje na temat podwykonawstwaInformacje na temat podwykonawstwaInformacje na temat podwykonawstwa

W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa

Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona 

podwykonawcom: 

Roboty związane z odśnieżaniem i posypywaniem dróg

Część nr: Część nr: Część nr: Część nr: 17

Nazwa: Nazwa: Nazwa: Nazwa: 

Część 17 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg 

wojewódzkich nr 624, 629, 631, 632, 633, na terenie Rejonu Drogowego 

Wołomin - Nowy Dwór Maz., Obwód Drogowy nr 4 w Wołominie.
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Sekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówieniaUdzielenie zamówieniaUdzielenie zamówieniaUdzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:Data zawarcia umowy:Data zawarcia umowy:Data zawarcia umowy:

13/11/2018

V.2.2) Informacje o ofertachInformacje o ofertachInformacje o ofertachInformacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 1

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 

0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami 

UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcy

Zakład Usług Sanitarnych omunalnych i Zieleni Wacław Chyliński

ul. Ląkowa 26A

Mińsk Mazowiecki

05-300

Polska

Kod NUTS: PL7

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 119 

021.00 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 481 942.50 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwaInformacje na temat podwykonawstwaInformacje na temat podwykonawstwaInformacje na temat podwykonawstwa

Część nr: Część nr: Część nr: Część nr: 18

Nazwa: Nazwa: Nazwa: Nazwa: 

CZĘŚĆ 18 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg 

wojewódzkich nr 637, 696, 697, na terenie Rejonu Drogowego Węgrów - 

Siedlce, Obwód Drogowy w Węgrowie.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówieniaUdzielenie zamówieniaUdzielenie zamówieniaUdzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:Data zawarcia umowy:Data zawarcia umowy:Data zawarcia umowy:

08/11/2018

V.2.2) Informacje o ofertachInformacje o ofertachInformacje o ofertachInformacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 1

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 

0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami 

UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcy

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych MIKST Sp. z o.o.

ul. Gdańska 69A
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Węgrów

07-100

Polska

Kod NUTS: PL7

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 440 

781.50 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 783 434.24 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwaInformacje na temat podwykonawstwaInformacje na temat podwykonawstwaInformacje na temat podwykonawstwa

W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa

Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona 

podwykonawcom: 

Zimowe utrzymanie dróg, sprzątanie pozimowe, odśnieżanie ścieżek 

rowerowych

Część nr: Część nr: Część nr: Część nr: 19

Nazwa: Nazwa: Nazwa: Nazwa: 

CZĘŚĆ 19 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg 

wojewódzkich nr 627, 690, 694, 695, na terenie Rejonu Drogowego 

Węgrów - Siedlce, Obwód Drogowy w Kosowie Lackim.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówieniaUdzielenie zamówieniaUdzielenie zamówieniaUdzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:Data zawarcia umowy:Data zawarcia umowy:Data zawarcia umowy:

08/11/2018

V.2.2) Informacje o ofertachInformacje o ofertachInformacje o ofertachInformacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 1

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 

0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami 

UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcy

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Tomasz Pyrgiel

ul. M.C. Skłodowskiej 12

Małkinia Górna

07-320

Polska

Kod NUTS: PL7

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 078 

688.00 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 743 747.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwaInformacje na temat podwykonawstwaInformacje na temat podwykonawstwaInformacje na temat podwykonawstwa

W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
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Sekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówienia

Sekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówienia

Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona 

podwykonawcom: 

Odcinek 40 km odśnieżania i posypywania dróg

Część nr: Część nr: Część nr: Część nr: 20

Nazwa: Nazwa: Nazwa: Nazwa: 

CZĘŚĆ 20 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg 

wojewódzkich nr 802, 803, na terenie Rejonu Drogowego Węgrów - 

Siedlce, Obwód Drogowy w Siedlcach.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówieniaUdzielenie zamówieniaUdzielenie zamówieniaUdzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:Data zawarcia umowy:Data zawarcia umowy:Data zawarcia umowy:

08/11/2018

V.2.2) Informacje o ofertachInformacje o ofertachInformacje o ofertachInformacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 1

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 

0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami 

UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcy

ADEX Roboty Ziemne i Drogowe Usługi Transportowe Arkadiusz 

Grzegrzułka

ul. Akacjowa 27

Siennica

05-332

Polska

Kod NUTS: PL7

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 399 

806.00 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 993 364.40 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwaInformacje na temat podwykonawstwaInformacje na temat podwykonawstwaInformacje na temat podwykonawstwa

Część nr: Część nr: Część nr: Część nr: 21

Nazwa: Nazwa: Nazwa: Nazwa: 

CZĘŚĆ 21 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg 

wojewódzkich nr 698, 811, na terenie Rejonu Drogowego Węgrów - 

Siedlce, Obwód Drogowy w Siedlcach.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówieniaUdzielenie zamówieniaUdzielenie zamówieniaUdzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:Data zawarcia umowy:Data zawarcia umowy:Data zawarcia umowy:

08/11/2018

V.2.2) Informacje o ofertachInformacje o ofertachInformacje o ofertachInformacje o ofertach
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Liczba otrzymanych ofert: 1

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 

0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami 

UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcy

Firma Handlowo-Usługowa Magdalena Bożyk

ul. Nowy Świat 11/140

Siedlce

08-110

Polska

Kod NUTS: PL7

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 040 

661.00 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 676 320.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwaInformacje na temat podwykonawstwaInformacje na temat podwykonawstwaInformacje na temat podwykonawstwa

Część nr: Część nr: Część nr: Część nr: 22

Nazwa: Nazwa: Nazwa: Nazwa: 

CZĘŚĆ 22 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg 

wojewódzkich nr 699, 727, 733, 737, 744, 787, dawna DK7, na terenie 

Rejonu Drogowego Radom, Obwód Drogowy w Radomiu.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówieniaUdzielenie zamówieniaUdzielenie zamówieniaUdzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:Data zawarcia umowy:Data zawarcia umowy:Data zawarcia umowy:

21/11/2018

V.2.2) Informacje o ofertachInformacje o ofertachInformacje o ofertachInformacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 3

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 

0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami 

UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcy

Konsorcjum Firm: Lider: DROGMAR Mariola Kulkowska

ul. Graniczna 21

Grójec

05-600

Polska

Kod NUTS: PL7

Wykonawcą jest MŚP: tak
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V.2.3) Nazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcy

Partner: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Grójcu Sp. z 

o.o.

ul. Asfaltowa 2

Jasieniec

05-604

Polska

Kod NUTS: PL7

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 759 

520.25 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 162 720.90 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwaInformacje na temat podwykonawstwaInformacje na temat podwykonawstwaInformacje na temat podwykonawstwa

Część nr: Część nr: Część nr: Część nr: 23

Nazwa: Nazwa: Nazwa: Nazwa: 

CZĘŚĆ 23 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg 

wojewódzkich nr 691, 738, 747, 754, 782, 788, 817, 823, 900, na terenie 

Rejonu Drogowego Radom, Obwód Drogowy w Lipsku.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówieniaUdzielenie zamówieniaUdzielenie zamówieniaUdzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:Data zawarcia umowy:Data zawarcia umowy:Data zawarcia umowy:

13/11/2018

V.2.2) Informacje o ofertachInformacje o ofertachInformacje o ofertachInformacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 1

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 

0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami 

UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcy

Konsorcjum Firm: Lider: DROGMAR Mariola Kulkowska

ul. Graniczna 21

Grójec

05-600

Polska

Kod NUTS: PL7

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcy

Partner: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Grójcu Sp. z 

o.o.

ul. Asfaltowa 2

Jasieniec

05-604

Polska

Kod NUTS: PL7
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Sekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówienia

Sekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówienia

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 309 

889.25 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 834 886.10 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwaInformacje na temat podwykonawstwaInformacje na temat podwykonawstwaInformacje na temat podwykonawstwa

Część nr: Część nr: Część nr: Część nr: 24

Nazwa: Nazwa: Nazwa: Nazwa: 

CZĘŚĆ 24 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg 

wojewódzkich nr 727, 729, 732, 733, 740, 749, na terenie Rejonu 

Drogowego Radom, Obwód Drogowy w Potworowie.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówieniaUdzielenie zamówieniaUdzielenie zamówieniaUdzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:Data zawarcia umowy:Data zawarcia umowy:Data zawarcia umowy:

15/11/2018

V.2.2) Informacje o ofertachInformacje o ofertachInformacje o ofertachInformacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 3

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 

0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami 

UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcy

Marek Osuchowski FUH MARK-MAT

ul. Krakowska 92

Przysucha

26-400

Polska

Kod NUTS: PL7

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 410 

354.45 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 004 535.40 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwaInformacje na temat podwykonawstwaInformacje na temat podwykonawstwaInformacje na temat podwykonawstwa

Część nr: Część nr: Część nr: Część nr: 25

Nazwa: Nazwa: Nazwa: Nazwa: 

CZĘŚĆ 25 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg 

wojewódzkich nr 707, 725, 728, na terenie Rejonu Drogowego Radom, 

Obwód Drogowy w Nowym Mieście n/Pilicą.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówieniaUdzielenie zamówieniaUdzielenie zamówieniaUdzielenie zamówienia
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Sekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:Data zawarcia umowy:Data zawarcia umowy:Data zawarcia umowy:

13/11/2018

V.2.2) Informacje o ofertachInformacje o ofertachInformacje o ofertachInformacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 1

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 

0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami 

UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcy

Konsorcjum Firm: Lider: DROGMAR Mariola Kulkowska

ul. Graniczna 21

Grójec

05-600

Polska

Kod NUTS: PL7

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcy

Partner: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Grójcu Sp. z 

o.o.

ul. Asfaltowa 2

Jasieniec

05-604

Polska

Kod NUTS: PL7

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 098 

162.00 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 696 400.80 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwaInformacje na temat podwykonawstwaInformacje na temat podwykonawstwaInformacje na temat podwykonawstwa

Część nr: Część nr: Część nr: Część nr: 26

Nazwa: Nazwa: Nazwa: Nazwa: 

CZĘŚĆ 26 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg 

wojewódzkich nr 680, 712, 721, 734, 739, 797, 798, 799, 800, 801, 804, 

805, 810, 862, 879, na terenie RD Otwock - Piaseczno, OD nr 1 w 

Otwocku

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówieniaUdzielenie zamówieniaUdzielenie zamówieniaUdzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:Data zawarcia umowy:Data zawarcia umowy:Data zawarcia umowy:

13/11/2018

V.2.2) Informacje o ofertachInformacje o ofertachInformacje o ofertachInformacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 4

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 4
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Sekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówienia

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 

0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami 

UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcy

Zbigniew Włodarczyk Usługi Transportowe

Nadbrzeż 45

Karczew

05-480

Polska

Kod NUTS: PL7

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 174 

226.00 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 838 819.20 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwaInformacje na temat podwykonawstwaInformacje na temat podwykonawstwaInformacje na temat podwykonawstwa

Część nr: Część nr: Część nr: Część nr: 27

Nazwa: Nazwa: Nazwa: Nazwa: 

CZĘŚĆ 27 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg 

wojewódzkich nr 736, 801, 807, na terenie Rejonu Drogowego Otwock - 

Piaseczno, Obwód Drogowy Nr 2 w Maciejowicach.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówieniaUdzielenie zamówieniaUdzielenie zamówieniaUdzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:Data zawarcia umowy:Data zawarcia umowy:Data zawarcia umowy:

13/11/2018

V.2.2) Informacje o ofertachInformacje o ofertachInformacje o ofertachInformacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 2

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 

0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami 

UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcy

TOWEMO SP. z o.o.

ul. Marszałkowska 4

Otwock

05-402

Polska

Kod NUTS: PL7

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
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Sekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówienia

Sekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówienia

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 867 

645.00 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 782 140.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwaInformacje na temat podwykonawstwaInformacje na temat podwykonawstwaInformacje na temat podwykonawstwa

Część nr: Część nr: Część nr: Część nr: 28

Nazwa: Nazwa: Nazwa: Nazwa: 

CZĘŚĆ 28 - świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg 

wojewódzkich nr 683, 712, 721, 722, 724, 734, 778, 868, 873, 876, na 

terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwód Drogowy Nr 3 w 

Piasecz

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówieniaUdzielenie zamówieniaUdzielenie zamówieniaUdzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:Data zawarcia umowy:Data zawarcia umowy:Data zawarcia umowy:

13/11/2018

V.2.2) Informacje o ofertachInformacje o ofertachInformacje o ofertachInformacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 3

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 

0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami 

UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcy

Spółdzielnia Kółek Rolniczych Lesznowola

Stara Iwiczna, ul. Słoneczna 33

Piaseczno

05-600

Polska

Kod NUTS: PL7

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 510 

731.00 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 697 892.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwaInformacje na temat podwykonawstwaInformacje na temat podwykonawstwaInformacje na temat podwykonawstwa

Część nr: Część nr: Część nr: Część nr: 29

Nazwa: Nazwa: Nazwa: Nazwa: 

CZĘŚĆ 29 - świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg 

wojewódzkich nr 680, 722, 730, 731, 736, 739, 769, na terenie Rejonu 

Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwód Drogowy nr 4 w Warce.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówieniaUdzielenie zamówieniaUdzielenie zamówieniaUdzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:Data zawarcia umowy:Data zawarcia umowy:Data zawarcia umowy:

13/11/2018
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Sekcja VI: Informacje uzupełniająceSekcja VI: Informacje uzupełniająceSekcja VI: Informacje uzupełniająceSekcja VI: Informacje uzupełniające

V.2.2) Informacje o ofertachInformacje o ofertachInformacje o ofertachInformacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 2

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 

0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami 

UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcy

Konsorcjum Firm: Lider: DROGMAR Mariola Kulkowska

ul. Graniczna 21

Grójec

05-600

Polska

Kod NUTS: PL7

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcy

Partner: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Grójcu Sp. z 

o.o.

ul. Asfaltowa 2

Jasieniec

05-604

Polska

Kod NUTS: PL7

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 383 

708.75 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 107 833.70 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwaInformacje na temat podwykonawstwaInformacje na temat podwykonawstwaInformacje na temat podwykonawstwa

VI.3) Informacje dodatkowe:Informacje dodatkowe:Informacje dodatkowe:Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławczeProcedury odwoławczeProcedury odwoławczeProcedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławczeOrgan odpowiedzialny za procedury odwoławczeOrgan odpowiedzialny za procedury odwoławczeOrgan odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

Polska

Tel.: +48 224587840

E-mail: uzp@uzp.gov.pl

Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjneOrgan odpowiedzialny za procedury mediacyjneOrgan odpowiedzialny za procedury mediacyjneOrgan odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołańSkładanie odwołańSkładanie odwołańSkładanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy 

czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest 

zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności 

zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, 

zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 

wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 

odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci 

elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub 

równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju 

podpisu.

5.Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem 

terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się 

z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż 

zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem 

terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed 

upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o 

czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli 

zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo 

w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób 

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie 

jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec 

postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w 

terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia na stronie internetowej 8. Odwołanie wobec innych czynności 

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; 9. Jeżeli 

zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 

najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni 

od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o 

udzieleniu zamówienia, 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli 

zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 10. W przypadku wniesienia 

odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może 

przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

11. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert 

bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia 

przez Izbę orzeczenia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołańŹródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołańŹródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołańŹródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

Polska
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Tel.: +48 224587801

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:Data wysłania niniejszego ogłoszenia:Data wysłania niniejszego ogłoszenia:Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

21/12/2018
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