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Wykonawcy
uczestnicz4cy w postgpowaniu

Dotyczy przetorgu nieograniczonego na.' Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej -
projektu budowlanego i wykonawczego wrarz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizacjg
inwestycji dla zadania pn. ,,Rozbudowa drogi wojew6dzkiej Nr 713 przejScie przez miasto
Tomasz6w Mazowiecki - II etap

Dzialaj1c na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zam6wieri publicznych
(tj. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze.zm) oraz pkt 17 Instrukcji dla Wykonawcfw zamieszczonej
w Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia, zwanej dalej SIWZ, Zarzyd Dr6g Wojew6dzkich
w N-odzi informuje ze wprowadzazmiany w poni2szym zakresie:

w Tomie II SIWZ w $ 6 ust. 6 (wz6r umowy) Zamawiaj4cv dokonuje zmiany z tre5ci :

,,Wynagrodzenie za dokumentacjg projektow4, uzgodnienia, decyzje, decyzjg o zezwolenie na realizacjg
inwestycji drogowej, rozliczane bgdzie zgodnie z zaleceniami Zamawiaj4cego izniniejsz4 umow4,
nast4pi za faktycznie wykonane i odebrane opracowania i czynno5ci. Odbiory czgsciowe dokonywane
bgd4 tylko dla cel6w fakturowania. ,,

na treS6:

,,Wynagrodzenie za dokumentacjg projektow4, uzgodnienia, decyzje, decyzjg o zezwolenie na realizacjg
inwestycji drogowej, rozliczane bgdzie zgodnie z zaleceniami Zamawiaj4cego iz niniejsz4 umow4,
nast4pi za faktycznie wykonane i odebrane opracowania i czynnoSci, z uwzglgdnieniem czgsci
dokumentacji oraz czynno3ci zgodnie z umow4. Odbiory czgsciowe dokonywane bgd4 tylko dla cel6w
fakturowania."

W $ 5 ust. 2 umowy w zdaniu pierwszym z tresci ,,W przypadku konieczno6ci zmiany terminu o ktorym
mowa w ust.1. pkt.1)

na treSc:

,,W pzypadku koniecznoSci zmiany terminu o ktorym mowa w ust.1.

W $ 7 ust. I umowy w zdaniu czwartym z treSci :

Fakturg w formie papierowej naleLry wystawi6 na: Wojew6dztwo tr-6dzkie, al. Pilsudskiego 8,
90-051 N'6d2, NIP 725-17-39-344, a dostarczy6 do Zarzqdu Dr6g Wojew6dzkich w Lodzi
ul. Sienkiewicza3.

na tre66 :

Fakturg w formie papierowej naleiry wystawid na: Wojew6dztwo N,odzkie, al. Pitrsudskiego 8,
90-051 N-6d2, NIP 725-17-39-344, a dostarczyd do Zarz4du Dr6g Wojew6dzkich w N,odzi
ul. Sienkiewicza 3, 90-l 13 N,6dr^

W $ 13 ust. 1 pkt.l a ) umowy kary umowne z;

,, Wykonawca zaplaci Zamawiajqcemu kary umowne:
l) zaprzekroczenie terminu :

a) wykonania dokumentacji projektowej, o kt6rym mowa w $ 5 ust. I pkt l) umowy -
wwysokoSci 0,2o ceny umownej brutto, o kt6rej mowa w $ 6 ust. 5 pkt l, zaka1dy dzieit
przekroczenia,"

na:

www.zdw.lodz.pl



,,Wykonawca zaplaci Zamawiajqcemu kary umowne:
l) za przekroczenie terminu:

a) wykonania przedmiotu umowy wskazanego w$5 ust. I pkt I i2 umowy - w wysokoSci
0,2Yo ceny umownej brutto, o kt6rej mowa w $ 6 ust. 5 pkt l, zakaLdy dziefi przekoczenia."

Powyzsze ustalenia stanowiq integraln4 c2956 SIWZ. Pozostale zapisy nie ulegaj4 zmianie.
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Niinikouski

Niniejsza informacja zostala zamieszczona na stronie internetowej oraz na tablicy ogloszei
ZDW w Lodzi od dnia J.t.9),ZOtl r
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