
rozpoczęcie zakończenie

1.

Wydział Geodezji 

i Gospodarki 

Gruntami

Wykonanie operatów 

szacunkowych

71.24.20.00-6, 

kat 
styczeń 2021r. grudzień 2021r. 20 000,00 styczeń 2021r. art. 4 pkt 8

1.

Wydział 

Dokumentacji 

Technicznej i 

Przygotowania 

Inwestycji

Aktualizacja ROŚ dla zadania 

pn.:"Rozbudowa drogi 

wojewódzkiej Nr 702 na 

odcinku Piątek - Zgierz - II 

Etap"

71-32-00-00-7

Kat. 12 kwiecień 2021 r.
październik 2022 

r.
150 000,00 luty 2021 r.

postępowanie w 

ZDW

wartość 

szacunkowa z 

uwzględnieniem 

opcji nadzoru 

autorskiego i 

zamówień, o 

których mowa w 

art.. 67 ust 6

Usługi z podaniem nr kategorii- projekty, inne

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 2021 r. zostały zabezpieczone w Budżecie Województwa Łódzkiego na 2021 r. 

Orientacyjna 

wartość 

zamówienia 

(netto w zł)

Uwagi

Przewidywan

y tryb 

udzielenia 

zamówienia

Usługi z podaniem nr kategorii - nabywanie nieruchomości z przeznaczeniem pod drogi 

wojewodzkie

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZDW W ŁODZI W 2021 R. - ZAMÓWIENIA DOT. 

INWESTYCJI                                                                                                                       

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 Przedmiot zamówienia
Kod CPV  /    

nr kat. usł.

Okres realizacji (m-c, rok) 

lub w latach       

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.

Przewidywan

y termin 

wszczecia 

postępowania
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rozpoczęcie zakończenie

Orientacyjna 

wartość 

zamówienia 

(netto w zł)

Uwagi

Przewidywan

y tryb 

udzielenia 

zamówienia

Usługi z podaniem nr kategorii - nabywanie nieruchomości z przeznaczeniem pod drogi 

wojewodzkie

Lp. ZDW Przedmiot zamówienia
Kod CPV  /    

nr kat. usł.

Okres realizacji (m-c, rok) 

lub w latach       

Przewidywan

y termin 

wszczecia 

postępowania

2.

Aktualizacja PFU dla zadania

pn: "Rozbudowa drogi

wojewódzkiej Nr 716 na 

odcinku

Rokiciny - Łaznów"

71-32-00-00-7 

Kat. 12
luty 2022 r. marzec 2022 r. 30 000,00 grudzień 2021 r.

postępowanie w 

ZDW
jw.

3.

Wykonanie PB i PW dla 

zadania pn: "Rozbudowa drogi 

wojewódzkiej Nr 469 na 

odcinku Uniejów - Wartkowice

71-32-00-00-7

71-24-80-00-8

Kat. 12

maj 2021 r. lipiec 2023 r. 680 000,00 luty 2021 r.

postępowanie w 

ZDW      

Procedura unijna

jw.

4.

Aktualizacja PB i PW dla 

zadania pn.: "Rozbudowa drogi 

wojewódzkiej Nr 716 na 

odcinku przejścia przez 

Moszczenicę"

71-32-00-00-7

71-24-80-00-8

Kat. 12

maj 2021 r. lipiec 2023 r. 380 000,00 luty 2021 r.

postępowanie w 

ZDW      

Procedura unijna

jw.

5.

Wykonanie PB i PW dla 

zadania pn: "Rozbudowa drogi 

wojewódzkiej Nr 481 w m. 

Wola Wężykowa"

71-32-00-00-7

71-24-80-00-8

Kat. 12

maj 2021 r.
październik 2022 

r.
345 000,00 luty 2021 r.

postępowanie w 

ZDW      

Procedura unijna

jw.

6.

Wykonanie PB i PW dla 

zadania pn: "Rozbudowa drogi 

wojewódzkiej Nr 485 na 

odcinku Rasy - Bełchatów"

71-32-00-00-7

71-24-80-00-8

Kat. 12

czerwiec 2021 r.
październik 2022 

r.
445 000,00 marzec 2021 r.

postępowanie w 

ZDW      

Procedura unijna

jw.

7.

Wykonanie PB i PW dla 

zadania pn: "Rozbudowa drogi 

wojewódzkiej Nr 710 na 

odcinku Wielka Wieś - 

Rossoszyca"

71-32-00-00-7

71-24-80-00-8

Kat. 12

czerwiec 2021 r.
październik 2023 

r.
585 000,00 marzec 2021 r.

postępowanie w 

ZDW      

Procedura unijna

jw.
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rozpoczęcie zakończenie

Orientacyjna 

wartość 

zamówienia 

(netto w zł)

Uwagi

Przewidywan

y tryb 

udzielenia 

zamówienia

Usługi z podaniem nr kategorii - nabywanie nieruchomości z przeznaczeniem pod drogi 

wojewodzkie

Lp. ZDW Przedmiot zamówienia
Kod CPV  /    

nr kat. usł.

Okres realizacji (m-c, rok) 

lub w latach       

Przewidywan

y termin 

wszczecia 

postępowania

8.

Aktualizacja PB i PW dla 

zadania pn: "Rozbudowa drogi 

wojewódzkiej Nr 710 na 

odcinku Konstantynów Ł. - 

Lutomiersk"

71-32-00-00-7

71-24-80-00-8

Kat. 12

lipiec 2021 r.
październik 2023 

r.
485 000,00 kwiecień 2021 r.

postępowanie w 

ZDW      

Procedura unijna

jw.

9.

Wykonanie PW dla zadania pn: 

"Przebudowa drogi 

wojewódzkiej Nr 702 na 

odcinku Piątek - Piekary"

71-32-00-00-7

71-24-80-00-8

Kat. 12

maj 2021 r. sierpień 2022 r. 200 000,00 marzec 2021 r.
postępowanie w 

ZDW
jw.

10.

Wykonanie PB i PW dla 

zadania pn: "Rozbudowa drogi 

wojewódzkiej Nr 703 ul. 

Łowicka w Piątku"

71-32-00-00-7

71-24-80-00-8

Kat. 12

maj 2021 r.
październik 2022 

r.
275 000,00 marzec 2021 r.

postępowanie w 

ZDW
jw.

11.

Wykonanie PFU dla zadania

pn: "Rozbudowa drogi

wojewódzkiej Nr 480 w m. 

Burzenin"

71-32-00-00-7 

Kat. 12
marzec 2021 r. maj 2022 r. 30 000,00 styczeń 2021 r. art. 4 pkt 8 jw.

12.

Materiały do wniosku ZRID 

wraz z uzyskanieniem decyzji 

zrid dla zadania pn.: 

"Rozbudowa drogi 

wojewódzkiej Nr 726 - ul. 

Mazowiecka w Rzeczycy"

71-32-00-00-7 

Kat. 12
marzec 2021 r. lipiec 2021 r. 20 000,00 luty 2021 r. art. 4 pkt 9

13.

Przyłączenia do sieci 

elektroenergetycznych w ciągu 

dróg wojewódzkich w 2021 r

51112200-2

kat 1
styczeń 2021 r. grudzień 2021 r. 10 000,00 styczeń 2021 r. art. 4 pkt 8

14.
Obsługa poligraficzna ZDW w 

Łodzi

79.80.00.00–2

kat 15
styczeń 2021 r. grudzień 2021 r. 20 000,00 styczeń 2021 r. art. 4 pkt 8

Usługi z podaniem nr kategorii - nadzory autorskie, inwestorskie

Strona 3 z 9



rozpoczęcie zakończenie

Orientacyjna 

wartość 

zamówienia 

(netto w zł)

Uwagi

Przewidywan

y tryb 

udzielenia 

zamówienia

Usługi z podaniem nr kategorii - nabywanie nieruchomości z przeznaczeniem pod drogi 

wojewodzkie

Lp. ZDW Przedmiot zamówienia
Kod CPV  /    

nr kat. usł.

Okres realizacji (m-c, rok) 

lub w latach       

Przewidywan

y termin 

wszczecia 

postępowania

1.

Wydział 

Realizacji 

Inwestycji

Pełnienie nadzoru autorskiego 

dla zadania rozbudowa drogi 

wojewódzkiej nr 715, na 

odcinku od km 8+200 do km 

9+040 wraz z rozbiórką i 

budową wiaduktu nad torami 

PKP w Koluszkach

71247000-1 kwiecień 2021 r. listopad 2022 r. 40 000,00 luty 2021 r. * postępowanie 

w ZDW

2.

Pełnienie nadzoru autorskiego 

dla zadania budowa chodnika 

w m. Złoczew (DW 477)

71247000-1 kwiecień 2021 r. 2021 r. 20 000,00 luty 2021 r. * postępowanie 

w ZDW

3.

Pełnienie nadzoru autorskiego 

dla zadania Rozbudowa 

skrzyżowania drogi 

wojewódzkiej Nr 480 z drogą 

powiatową i drogą gminną w m 

Burzenin

71247000-1 sierpień 2021 r. 2022 r. 20 000,00 czerwiec 2021 r. * postępowanie 

w ZDW

4.

Pełnienie nadzoru autorskiego 

dla zadania Budowa drogi 

wojewódzkiej Nr 714 w śladzie 

drogi powiatowej Nr 1164E na 

terenie gminy Brójce  

71247000-1 wrzesień 2021 r. 2023 r. 40 000,00 lipiec 2021 r. * postępowanie 

w ZDW

1.

Wydział 

Realizacji 

Inwestycji

Obsługa prawna realizowanych 

przez Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Łodzi 

inwestycji drogowych

79100000-5    

79110000-8     

79111000-5      

79112000-2 

styczeń 2022r. grudzień 2022 r. 42 000,00 listopad 2021 r. art. 4 pkt 8

Usługi z podaniem nr kategorii - obsługa laboratoryjna, prawna, inne usługi
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rozpoczęcie zakończenie

Orientacyjna 

wartość 

zamówienia 

(netto w zł)

Uwagi

Przewidywan

y tryb 

udzielenia 

zamówienia

Usługi z podaniem nr kategorii - nabywanie nieruchomości z przeznaczeniem pod drogi 

wojewodzkie

Lp. ZDW Przedmiot zamówienia
Kod CPV  /    

nr kat. usł.

Okres realizacji (m-c, rok) 

lub w latach       

Przewidywan

y termin 

wszczecia 

postępowania

2.

Wykonanie wycinki drzew dla 

zadań:                                    

1) rozbudowa drogi 

wojewódzkiej Nr 485 na 

odcinku Jadwinin - Pawlikowice                          

2) rozbudowa drogi 

wojewódzkiej nr 715, na 

odcinku od km 8+200 do km 

9+040 wraz z rozbiórką i 

budową wiaduktu nad torami 

PKP w Koluszkach                3) 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej 

Nr 450 na odcinku Wyszanów - 

Lubczyna, od km 55+274,12 do 

km 56+272,1                     4) 

Budowa chodnika w m. 

Złoczew                                5) 

budowa chodnika na odcinku 

Łask - Gorczyn         6) 

Przebudowa drogi 

wojewódzkiej nr 484 na 

odcinku Buczek Bełchatów - 

budowa nowego skrzyżowania

77211400-6 kwiecień 2021 r. grudzień 2021 r. 150 000,00 luty 2021 r.

postępowanie w 

ZDW

Strona 5 z 9



rozpoczęcie zakończenie

Orientacyjna 

wartość 

zamówienia 

(netto w zł)

Uwagi

Przewidywan

y tryb 

udzielenia 

zamówienia

Usługi z podaniem nr kategorii - nabywanie nieruchomości z przeznaczeniem pod drogi 

wojewodzkie

Lp. ZDW Przedmiot zamówienia
Kod CPV  /    

nr kat. usł.

Okres realizacji (m-c, rok) 

lub w latach       

Przewidywan

y termin 

wszczecia 

postępowania

1.

Wydział 

Realizacji 

Inwestycji

DW 482 Przejście przez 

Zduńską Wolę

45100000-8

45221000-2

45231000-5

45232000-2

45233000-9

45244000-9

45316000-5

wrzesień 2021 r. 2024 r. 59 186 991,87 maj 2021 r.
*postępowanie w 

ZDW

postępowanie w 

ZDW      

Procedura unijna

2.
Budowa obwodnicy Bełchatowa 

I etap dw 484

45100000-8

45221000-2

45231000-5

45232000-2

45233000-9

45244000-9

45316000-5

sierpień 2021 r. 2024 r. 36 991 869,92 kwiecień 2021 r.
postępowanie w 

ZDW

postępowanie w 

ZDW      

Procedura unijna

3.

Budowa drogi wojewódzkiej Nr 

714 w śladzie drogi powiatowej 

Nr 1164E na terenie gminy 

Brójce 

45100000-8

45221000-2

45231000-5

45232000-2

45233000-9

45244000-9

45316000-5

wrzesień 2021 r. 2023 r. 20 741 272,36 maj 2021 r.
*postępowanie w 

ZDW

postępowanie w 

ZDW      

Procedura unijna

4.
Budowa obwodnicy m. Praga 

dw 703

45100000-8

45221000-2

45231000-5

45232000-2

45233000-9

45244000-9

45316000-5

lipiec 2021 r. 2022 r. 10 569 105,69 marzec 2021 r.
*postępowanie w 

ZDW

postępowanie w 

ZDW      

Procedura unijna

Roboty budowlane  
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rozpoczęcie zakończenie

Orientacyjna 

wartość 

zamówienia 

(netto w zł)

Uwagi

Przewidywan

y tryb 

udzielenia 

zamówienia

Usługi z podaniem nr kategorii - nabywanie nieruchomości z przeznaczeniem pod drogi 

wojewodzkie

Lp. ZDW Przedmiot zamówienia
Kod CPV  /    

nr kat. usł.

Okres realizacji (m-c, rok) 

lub w latach       

Przewidywan

y termin 

wszczecia 

postępowania

5.
Rozbudowa drogi wojewódzkiej 

nr 726 - odcinek w m. Opoczno

45100000-8

45221000-2

45231000-5

45232000-2

45233000-9

45244000-9

45316000-5

wrzesień 2021 r. 2022 r. 4 349 593,50 czerwiec 2021 r.
*postępowanie w 

ZDW

postępowanie w 

ZDW      

Procedura unijna

6.

Przebudowa drogi 

wojewódzkiej nr 484 na 

odcinku Buczek Bełchatów - 

budowa nowego skrzyżowania

45100000-8

45221000-2

45231000-5

45232000-2

45233000-9

45244000-9

45316000-5

maj 2021 r. 2021 r. 4 351 419,78 luty 2021 r.
*postępowanie w 

ZDW

postępowanie w 

ZDW      

Procedura unijna

7.

Przebudowa drogi 

wojewódzkiej nr 486 na 

odcinku Wieluń - Działoszyn - 

odcinek przejścia przez 

Działoszyn

45100000-8

45221000-2

45231000-5

45232000-2

45233000-9

45244000-9

45316000-5

sierpień 2021 r. 2022 r. 4 471 544,72 maj 2021 r.
*postępowanie w 

ZDW

postępowanie w 

ZDW      

Procedura unijna

8.

Rozbudowa dróg wojewódzkich  

Nr 573 i 583.    I etap - DW 583 

rozbudowa skrzyżowania w m 

Dobrzelin

45100000-8

45221000-2

45231000-5

45232000-2

45233000-9

45244000-9

45316000-5

wrzesień 2021 r. 2024 r. 19 512 195,12 maj 2021 r.
*postępowanie w 

ZDW

postępowanie w 

ZDW      

Procedura unijna

9.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej 

Nr 485 na odcinku Jadwinin - 

Pawlikowice

45100000-8

45221000-2

45231000-5

45232000-2

45233000-9

45244000-9

45316000-5

lipiec 2021 r. 2022 r. 4 065 040,65 kwiecień 2021 r.
*postępowanie w 

ZDW

postępowanie w 

ZDW      

Procedura unijna
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rozpoczęcie zakończenie

Orientacyjna 

wartość 

zamówienia 

(netto w zł)

Uwagi

Przewidywan

y tryb 

udzielenia 

zamówienia

Usługi z podaniem nr kategorii - nabywanie nieruchomości z przeznaczeniem pod drogi 

wojewodzkie

Lp. ZDW Przedmiot zamówienia
Kod CPV  /    

nr kat. usł.

Okres realizacji (m-c, rok) 

lub w latach       

Przewidywan

y termin 

wszczecia 

postępowania

10.
Rozbudowa DW 473 na 

odcinku Łask - Teodory

45100000-8

45221000-2

45231000-5

45232000-2

45233000-9

45244000-9

45316000-5

sierpień 2021 r. 2022r. 3 252 032,52 czerwiec 2021 r.
*postępowanie w 

ZDW

11.
Budowa chodnika w m. 

Złoczew

45100000-8

45221000-2

45231000-5

45232000-2

45233000-9

45244000-9

45316000-4

kwiecień 2021 r. 2021 r. 2 439 024,39 luty 2021 r.
*postępowanie w 

ZDW

12.

Rozbudowa skrzyżowania drogi 

wojewódzkiej Nr 480 z drogą 

powiatową i drogą gminną w m 

Burzenin

45100000-8

45221000-2

45231000-5

45232000-2

45233000-9

45244000-9

45316000-5

wrzesień 2021 r. 2022 r. 5 040 650,41 czerwiec 2021 r.
*postępowanie w 

ZDW

postępowanie w 

ZDW      

Procedura unijna

13.
budowa chodnika na odcinku 

Łask - Gorczyn

45100000-8

45221000-2

45231000-5

45232000-2

45233000-9

45244000-9

45316000-5

maj 2021 r. 2022 r. 3 700 000,00 marzec 2021 r.
postępowanie w 

ZDW
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rozpoczęcie zakończenie

Orientacyjna 

wartość 

zamówienia 

(netto w zł)

Uwagi

Przewidywan

y tryb 

udzielenia 

zamówienia

Usługi z podaniem nr kategorii - nabywanie nieruchomości z przeznaczeniem pod drogi 

wojewodzkie

Lp. ZDW Przedmiot zamówienia
Kod CPV  /    

nr kat. usł.

Okres realizacji (m-c, rok) 

lub w latach       

Przewidywan

y termin 

wszczecia 

postępowania

14. Rokiciny - Łaznów

45100000-8

45221000-2

45231000-5

45232000-2

45233000-9

45244000-9

45316000-5

październik 2021 

r.
2024 r. 19 756 097,56 czerwiec 2021 r.

postępowanie w 

ZDW

postępowanie w 

ZDW      

Procedura unijna

* Uruchomienie procedury przetargowej będzie możliwe po zabezpieczeniu środków finansowych w budżecie roku 2021 oraz w Wieloletniej 

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

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 i progi obowiązujące w zakresie procedur udzielania zamówień publicznych - zgodnie z obowiązującymi aktami wykonawczymi do 

ustawy Pzp  - wartością zamówienia jest wartość netto. Po przekroczeniu wskazanych wartości istnieje obowiązek stosowania procedur tzw. unijnych 

do udzielania zamówień publicznych.. Po przekroczeniu wskazanych wartości istnieje obowiązek stosowania procedur tzw. unijnych do udzielania 

zamówień publicznych.

Uwaga: 
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