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Plan zamówień aktualizuje się o dodatkową pozycję:
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. 
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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.

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.

Usługi z podaniem nr kategorii - nadzory autorskie, inwestorskie

Uwaga: 

* Uruchomienie procedury przetargowej będzie możliwe po zabezpieczeniu środków finansowych w budżecie roku 2018 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej WŁ na 

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