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Zazqd Dr6g Wojew6dzkich w Lodza
ul. Sienkiewicza 3

90-113 t6d2
Regon 470850645
tel.42 616 22 50
lax. 12 616 22 51

roaz,Q.A. oe 2o18 r
o2.342.40.1 .2018

Wykonawcy
uczestniczecy w postgpowaniu

Dotyczy: ,,Rozbudowa drogi wojew6dzkiej Nr 726 na odcinku Opoczno - 2arnow - budowa
obwodnicy m. Wqglany"

Dzialqqc na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zam6wien publicznych (t.j.
Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) oaz pkt. 12 Specyfikacji lstotnych Warunk6w Zamowienia, zwane.j
dalej SIWZ, dotyczqceJ Ww postepowania o zamowienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, zatzqd Drog wojewodzkich w Lodzi niniejszym wyjasnia i dokonuje modyfikacji
w zakresie opisanym ponizej;

Zazqd 0'69 Wo.iew6dzkich w Lodzi, informuje, 2e pzesuniQciu ulega termin skladania i otwarcia ofert na
dzied I0.10.2018 r.
W zwiqzku z tym wszedzie tam, gdzie w SIWZ jest data 26.09.2018 r. zastqpuje si? ja nowq datq 10.,tO.2OlA r.

Jednoczesnie Zamawialqcy informuje, i2 w dniu dzisiejszym ptzekazal do Dziennika Uzgdowego Unii
Europejskiej ogloszenie o zmianie ogloszenia o zam6wieniu, w kt6rym dokonal zmian w zakresie
wynikajEcym z dokonanych zmian SIWZ, o ktorych mowa w niniejszym pismie.
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Powyzsze ustalenia stanowiq integralnq czgs6 specyfikac.ji istotnych warunkOw zam6wienia.

Niniejsze informacje zostaly zamieszczone na stronie internetowej Zamawiaiqcego itablicy ogloszen
w dniu 24.}g.2o't} t.
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Sprostowanie

Roboty budowlane

Legal Basis:
Sekcia l: lnsq^ucia zamawiajqparpodmiot zamawi4acy
1.1) Nazwa iadresy

Woiew6dztwo L6dzkie - zaz4d Dr6g Wojew6dzkich w Lodzi

ul. Sienkiewicza 3
L6di
90-113

Polska

Osoba do kontakt6w: Tomasz Kozeniewski
rel.. +48 42676227L
E-mail: t.korzeniewski@zdw.lodz.pl

Faks: +48 426162290
Kod NUTS: PL71

Adresy internetowe:
Glowny adres: \,vww.zdw.lodz.pl

sekcja ll: Przedmiot
ll.1) Wielko66 lub zakres zam6wienia

11.1.1) Nazwa:
Rozbudowa drogi wojew6dzkiej Nr 726 na odcinku opoczno - 2arn6w - budowa obwodnicy m. wEglany.

Numer referencyjny: D2.342-4O-2O74

ll.L.z) Gl6wny kod cPv
45200000

11.1.3) Rodzaizam6wienia
Roboty budowlane

11.1.4) Kr6tki opis:
zakres inwestycji polegajAcej na budowie obwodnicy miejscowosci wqglany w ciqgu drogi wojew6dzkiej nr

726 na odcinku od km 51+304 do km 52+041, gmina Bialaczow obejmuje wykonanie nastqpujqcych rob6t

budowlanych : okreslonych w pkt 11.2.4)

sekcia vl: lnlormacie uzupelniaiace
Vl.s) Data wyslania niniejszego ogloszenia:

27l09l20tA

Vl.6) Numerpienvotnegoogloszenia
Pierwotne ogloszenie przeslane przez eNolices:

Login TED esender: ENOTICES

Logowanie jako klient TED esender DZZDW

Dane relerencyjne ogloszenia: 2ot8-123944
Numer ogloszenia w Dz.Urz. UE - OJ/S: 2018/5 158-361113

Data wyslania pierwotnego ogloszenia: 16/08/2018

Ogloszenie zmian lub dodatkowych informacji



212

Sekcia Vll: Zmianv
Vll.1) lnformacje do zmiany lub dodania

Vll.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej inrormacji podanej przez insq ucje zamawiajEcE

Vll.1.2) Tekst, K6ry nale2y poprawii w pieryvotnym ogloszeniu
Numer sekcji: |V.2.2
Miejsce, w kt6rym zn4duje siq tekst do moolikacii: Termin skladania ofert lub wniosk6w o dopuszczeniu do
udzialu

zamiast:
Data: 26109/2018

Czas lokalny: 10:00

Powinno byd:

Data: 10/10/2018

Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: |V2.7
Miejsce, w K6rym zn4duje si? tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofen
Zamiast:

Data: 26109/2018

Czas lokalny: 10:15

Powinno by6:

Data: 10/10/2018

Czas lokalny: 10:15

Vll.2) lnne dodatkowe inrormacie:


