
rozpoczęcie zakończenie

1.

Wydział 

Dokumentacji 

Technicznej i 

Przygotowania 

Inwestycji

Zadanie 1

Wykonane dokumentacji projektowej - 

PB i PW dla zadania pn. "Rozbudowa 

drogi wojewódzkiej Nr 483 Łask - 

Gorczyn polegającej na budowie 

ścieżki rowerowej z dopuszczeniem 

ruchu pieszego"

Zadanie 2

Wykonane dokumentacji projektowej - 

PW dla zadania pn. "Przebudowa drogi 

wojewódzkiej Nr 482 ul. Warszawska w 

Łasku polegającej na budowie 

chodnika"

71-32-00-00-7 sierpień 2017r. listopad 2017 r. 173 370,00 zł luty 2018 r.
postępowanie w 

ZDW

zamówienia z 

art. 67 ust. 1 pkt 

6 ustawy Pzp, 

opcja

2.

Wydział 

Dokumentacji 

Technicznej i 

Przygotowania 

Inwestycji

Wykonanie dokumentacji projektowej – 

projektu budowlanego i wykonawczego 

dla zadania pn. „Rozbudowa drogi 

wojewódzkiej              Nr 726 na 

odcinku pomiędzy skrzyżowaniami z 

drogami gminnymi nr 116192E i nr 

116197E wraz z budową chodnika oraz 

zatok autobusowych w miejscowości 

Liciążna”

71-32-00-00-7 sierpień 2017r. kwiecień 2018 r. 173 210,00 zł czerwiec 2017 r.
postępowanie w 

ZDW
j.w.

AKTUALIZACJA PLANU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZDW W ŁODZI W 2017 R. - ZAMÓWIENIA 

DOT. INWESTYCJI  - LIPIEC 2017R.                                                                                                                   

Obowiązujący Plan Zamówień Publicznych w 2017 r. dot. zadań inwestycyjnych aktualizuje się o dodatkową pozycję w zakresie                                  

"Usług - projekty, inne" o następujące pozycje:

Lp. ZDW Przedmiot zamówienia
Kod CPV  /    

nr kat. usł.

Okres realizacji (m-c, rok) 

lub w latach       

Orientacyjna 

wartość 

zamówienia 

(netto w zł)

Przewidywany 

termin wszczecia 

postępowania

Przewidywany 

tryb udzielenia 

zamówienia

Uwagi

Usługi z podaniem nr kategorii- projekty, inne



3.

Wydział 

Dokumentacji 

Technicznej i 

Przygotowania 

Inwestycji

Wykonanie dokumentacji projektowej – 

projektu wykonawczego dla zadania 

pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 

480 w miejscowości Kolonia Zawady”

71-32-00-00-7 sierpień 2017r. listopad 2017 r. 175 710,00 zł czerwiec 2017 r.
postępowanie w 

ZDW
j.w.

Uwaga: 

Podane terminy wszczęcia postępowań są terminami minimalnymi. Składanie wniosków z wyprzedzeniem gwarantującym możliwość przeprowadzenia postępowania 

z zachowaniem wszelkich terminów ustawowych oraz sytuacji nieprzewidzianych w postępowaniu, tj. odpowiedz

przelicznik euro = 4,1749 zł, progi obowiązujące w zakresie procedur udzielania zamówień publicznych - od 30.000 euro do 209.000 euro (usługi i dostawy) i do 

5.225.000 euro (roboty budowlane) - wartością zamówienia jest wartość netto. 

* Uruchomienie procedury przetargowej będzie możliwe po zabezpieczeniu środków finansowych w budżecie roku 2017 oraz w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej WŁ na lata 2012-2028 w kwocie wystarczającej dla realizacji planowanego zakresu inwestycji.


