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Wykonawcy
uczestniczQcy w postepowaniu

Dotyczy: postepowania pn: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa chodnika w ciEgu
drogi wojew6dzkiej Nr 784 ul. Wadyslawa Reymonta w m. Gidle.

Ozialajqc na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wien publicznych
(t.j. Dz. U. z 2019 t. poz. 1843.) otaz pkt 12 lnstrukcji dla Wykonawc1w zamieszczonej w Specyfikacji
lstotnych warunk6w zam6wienia (slwz), dotyczqce.i w/w postepowania o zamowienie publiczne
prowadzonego w trybie pzetargu nieograniczonego wo.iewodztwo L6dzkie - zazqd Drcg wojewodzkich
w Lodzi, niniejszym udziela wyjasnielr oraz dokonuje modyfikacji SIVVZ w ponizszym zakresie:

Pytanie \ rykonawcy

1. Czy Zamawiajqcy wymaga zaprojektowania i wykonania kanalu technologicznego w ramach ww
zadania?
2. Czy Zamawialqcy posiada lub zamieza wystqpie do Ministra Cyfryzaqi o zgode na zwolnienie
z obowiEzku budowy kanalu technologicznego dla ww. zadania?

Odpowiedz Zamawiajecego

Zamawi4qcy nie posiada zwolnienia z obowiqzku budowy kanalu technologicznego. W zwiqzku
z powyzszym zachodzi koniecznosc jego zaprojektowania i wykonania zgodnie z Rozpozqdzeniem
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunk6w technicznych, jakim
powinny odpowiadac kanaly technologiczne (Dz. U. poz. 680).

W pkt. 14.1 SIV1Z Zamawiajqcy modyfiku.ie nastepujecy zapis z ,,Otwarcie ofert nastqpi
w siedzibie zarzqdu Dr6g wojew6dzkich w Lodzi ptzy at. Pitsudskiego 12, w t-odzi, w pokoju nr 1 1 138 (lt
piQtro), w dniu'15.05.2019 r., o godzinie 10:15 czasu lokatnego".

Na zapis ,,Otwarcie ofert nastqpi w siedzibie ZatzEdu Dt6g Wojew6dzkich w Lodzi ptzy
al. Pilsudskiego 12,w Lodzi, w pokoju nr 11138 (xt pietro), w dniu 15.0s.2020 r., o godzinie ,10:15 czasu
lokalnego"

Powy2sze ustalenia stanowia integralna czgse specyfikacji istotnych warunkow zam6wienia

Niniejsze informacje zostaly zamieszczone na
!...,..05.2020 r

stronie internetowej ZamawiajEcego www.zdw.lodz.pl w dniu
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