
rozpoczęcie zakończenie

1.

Wydział 

Zaplecza 

Technicznego 

i Administracji

Montaż kamer na terenie 

obwodów
32-32-35-00-8 styczeń 2018 r. grudzień 2018 r. 15 124,00 styczeń 2018r. art..4 pkt 8

2.

Wydział 

Zaplecza 

Technicznego 

i Administracji

Wykonanie pfu - budowa wiat 

garażowych 
71240000-2 styczeń 2018 kwiecień 2018r. 16 260,16 styczeń 2018r. art..4 pkt 8

3.

Wydział 

Zaplecza 

Technicznego 

i Administracji

Wykonanie ekspertyz sprzętu 

zimowego siedziba ZDW 

71340000-3, 

kat. 12 
styczeń 2018r. grudzień 2018 r. 16 260,16 styczeń 2018r. art. 4 pkt 8

zwiększenie do 

kwoty 20.000 (było 

3.000 )

Plan zamówień aktualizuje się w zakresie następujacych pozycji:
Usługi, dostawy i roboty budowlane uwzględnione w Planie zamówień publicznych podlegają sumowaniu w skali Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi, a środki na ich 

realizację w 2018 r. zostały zabezpieczone w Budżecie Województwa Łódzkiego na 2018 r. 

Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust 6 ustawy Prawo zamówień publicznych - udzielane w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu 

wykonawcy usług lub robót budowlanych,  pod warunkiem, że zamówienie takie zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest 

zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Szacując wartość zamówienia uwzględniamy wartość planowanych zamówień, o których mowa w art 67 ust 6 ustawy 

Pzp. W przypadku dostaw stosuje się art. 67 ust 7 ustawy Pzp.

Przewidywany 

termin 

wszczecia 

postępowania

Usługi z podaniem nr kategorii 

AKTUALIZACJA PLANU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZDW W ŁODZI NA 2018 R.                                                                    

Z DNIA 15.06.2018 R. - ZAMÓWIENIA DOT. UTRZYMANIA                                                                                                                     

W kolumnie "termin wszczęcia postępowania" - określono okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania - od momentu wszczęcia postępowania do momentu 

podpisania umowy. Wniosek o wszczęcie postępowania powinien zostać złożony z wyprzedzeniem gwarantującym prawidłowe przygotowanie i uzgodnienie SIWZ wraz z 

załącznikami przed terminem wszczęcia postępowania. Określono również miesiąc na złożenie wniosku w ZDW - dla zamówień, które będą łączone w jednym 

postępowaniu  prowadzonym w ZDW.
W kolumnie "tryb postępowania" - określono z uwagi na wartość zamówienia konieczność jego realizacji  w jednym z trybów wskazanych w ustawie Pzp lub wyłączenie ze 

stosowania przepisów ustawy

Lp. ZDW

Przewidywany 

tryb udzielenia 

zamówienia

Przedmiot zamówienia
Kod CPV  /    

nr kat. usł.

Okres realizacji (m-c, rok) lub 

w latach       

Orientacyjna 

wartość 

zamówienia 

(netto w zł)

Uwagi
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Przewidywany 

termin 

wszczecia 

postępowania

Usługi z podaniem nr kategorii 

Lp. ZDW

Przewidywany 

tryb udzielenia 

zamówienia

Przedmiot zamówienia
Kod CPV  /    

nr kat. usł.

Okres realizacji (m-c, rok) lub 

w latach       

Orientacyjna 

wartość 

zamówienia 

(netto w zł)

Uwagi

4. RDW Piotrków

Zakup wraz z montażem 

ogrodzenia i bramy wjazdowej w 

Obwodzie Drogowym w 

Koluszkach

45340000-7 styczeń 2018 r. grudzień 2018r. 15 040,65 maj 2018r. art. 4 pkt 8

5. RDW Piotrków
Nadzór inwestorski - Obwód 

Drogowy Koluszki
71247000-1 styczeń 2018 luty 2018 1 000,00 styczeń 2018r. art. 4 pkt 8

6.
RDW 

Poddębice
Pozostałe nieprzewidziane usługi 71241000-9 kwiecień 2018r. czerwiec 2018r. 8 130,08 kwiecień 2018r. art. 4 pkt 8

zwiększenie do 

10.000zł,było 8.000 

(6.500 zł ekspertyza 

OD Zygry)

1.

Wydział 

Zaplecza 

Technicznego 

i Administracji

Malowanie ścian i sufitów, 

wymiana wykładzin w budynku 

ZDW

45442100-8 styczeń 2018 r. grudzień 2018r. -- styczeń 2018 r. art. 4 pkt 8 rezygnacja

2. RDW  Łowicz

Zakup i montaż ogrodzenia i 

bramy wjazdowej - rozgrodzenie 

placu składowego w OD Łowicz 

45453000-7
kwiecień                 

2018r.
grudzień 2018r. -- luty 2018r. art. 4 pkt 8 rezygnacja

3. RDW  Łowicz
Naprawa wiaty garażowej w OD 

Łowicz
45453000-7

kwiecień                 

2018r.
grudzień 2018r. -- luty 2018r. art. 4 pkt 8 rezygnacja

4. RDW  Łowicz

Remont budynku i  wymiana 

rynien w  budynku wytwornicy 

solanki w OD Biała Rawska

45453000-7
kwiecień                 

2018r.
grudzień 2018r. -- luty 2018r.

postępowanie w 

ZDW
rezygnacja

5. RDW  Łowicz

Remont elewacji i stropodachu 

budynku socjalno-biurowego 

(naprawa odspojonego tynku, 

stropodachu, obróbek 

blacharskich, wymiana rynien i 

rur spustowych) w OD Biała 

Rawska

45453000-7
kwiecień                 

2018r.
grudzień 2018r. -- luty 2018r.

postępowanie w 

ZDW
rezygnacja

Roboty budowlane
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Przewidywany 

termin 

wszczecia 

postępowania

Usługi z podaniem nr kategorii 

Lp. ZDW

Przewidywany 

tryb udzielenia 

zamówienia

Przedmiot zamówienia
Kod CPV  /    

nr kat. usł.

Okres realizacji (m-c, rok) lub 

w latach       

Orientacyjna 

wartość 

zamówienia 

(netto w zł)

Uwagi

6.
RDW 

Bełchatów

Malowanie ścian i sufitów w 

budynku biurowo-socjalnego 

Obwodu Drogowego Przedbórz

45442100-8 sierpień 2018 sierpień 2018 r. -- kwiecień 2018r. art. 4 pkt 8 rezygnacja

7.
RDW 

Bełchatów

Budowa wiat do przechowywania 

sprzętu drogowego - OD 

Bełchatów 2szt, OD Przedbórz 1 

szt. 

5720000-8 kwiecień 2018 r. sierpień 2018 r. -- styczeń 2018r.
postępowanie w 

ZDW
rezygnacja

8. RDW Sieradz
Remont pokrycia dachu OD 

Działoszyn
45261900-3 kwiecień 2018r grudzień 2018r. 19 985,00 kwiecień 2018r. art. 4 pkt 8

9. RDW Sieradz
Budowa wiat do przechowywania 

sprzętu drogowego OD Widawa
45213200-5 kwiecień 2018r grudzień 2018r. 237 690,00 kwiecień 2018r.

postępowanie w 

ZDW

10. RDW Sieradz

Budowa wiat do przechowywania 

sprzętu drogowego  OD 

Działoszyn

45213200-5 kwiecień 2018r grudzień 2018r. -- kwiecień 2018r.
postępowanie w 

ZDW
rezygnacja

11. RDW Sieradz
Remont łazienek w RDW 

Sieradz
45211310-5 kwiecień 2018r grudzień 2018r. 12 195,12 maj 2018r.

postępowanie w 

ZDW

zmiana nazwy: była 

modernizacja jest 

remont

12. RDW Sieradz
Remont łazienki RDW 

Działoszyn
45211310-5 kwiecień 2018r grudzień 2018r. 6 504,07 maj 2018

postępowanie w 

ZDW

zmiana nazwy: była 

modernizacja jest 

remont

13. RDW Piotrków

Zakup i montaż ogrodzenia i 

bramy wjazdowej w Obwodzie 

Drogowym w Koluszkach i 

ZMIANA NAZWY ZADANIA - 

wykonanie zalecanych prac p-

45340000-7 styczeń 2018 r. luty 2018r. 7 559,40 styczeń  2018r. art. 4 pkt 8 wykonane/zapłacone

14. RDW Piotrków
Wymiana elementów komina - 

OD Koluszki
45340000-7 styczeń 2018 r. luty 2018r. 7 935,00 styczeń  2018r. art. 4 pkt 8 wykonane/zapłacone

15. RDW Piotrków

Wykonanie wylewki posadzkowej 

w garażu ciągnika Farmer oraz 

naprawa wrót garażowych w 

Obwodzie Drogowym w 

45340000-7 styczeń 2018 r. grudzień 2018r. 8 943,09 marzec 2018 art. 4 pkt 8

zwiększenie do 

kwoty 11.000 (było 

6.000)

16.
RDW 

Poddębice

Modernizacja części 

magazynowej w OD Uniejów - 

część budowlana

4545300-8 lipiec 2018r. grudzień 2018r. 68 462,73 kwiecień  2018r.
postępowanie w 

ZDW
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Przewidywany 

termin 

wszczecia 

postępowania

Usługi z podaniem nr kategorii 

Lp. ZDW

Przewidywany 

tryb udzielenia 

zamówienia

Przedmiot zamówienia
Kod CPV  /    

nr kat. usł.

Okres realizacji (m-c, rok) lub 

w latach       

Orientacyjna 

wartość 

zamówienia 

(netto w zł)

Uwagi

17.
RDW 

Poddębice

Modernizacja instalacji 

elektrycznej OD Zygry
4545300-8 maj 2018 grudzień 2018r. 81 300,81 maj 2018

postępowanie w 

ZDW

18.
RDW 

Poddębice

Remont garaży w OD Uniejów- 

część budowlana
4545300-8 lipiec 2018r. grudzień 2018r. 32 149,51 kwiecień  2018r.

postępowanie w 

ZDW

19.
RDW 

Poddębice

Remont magazynu soli w OD 

Zygry
4545300-8 lipiec 2018r. grudzień 2018r. 7 574,59 kwiecień  2018r.

postępowanie w 

ZDW

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. odpowiedzi na pytaniai z tym związane przesunięcia terminów składania 

ofert, występowanie do wykonawców o wyjaśnienia, uzupełnienia dokumentów, złożenie w postępowaniu dużej liczby ofert co również przedłuża termin wyboru wykonawcy z 

uwagi na czas niezbędny na weryfikację, ewentualne odwołania itd.

przelicznik euro = 4,3117 zł, progi obowiązujące w zakresie procedur udzielania zamówień publicznych - od 30.000 euro do 221.000 euro (usługi i dostawy) i do 5.548.000 

euro (roboty budowlane) - wartością zamówienia jest wartość netto. Po przekroczeniu wskazanych wartości istnieje obowiązek stosowania procedur tzw. unijnych do 

udzielania zamówień publicznych.
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