
NINIEJSZE SPROSTOWANIE ZOSTALO ZAMIESZCZONE NA TABLICY OGLOSZEN W ZDW W I.ODZI
ORAZ NA STRONIE INTERNETOWEJ ZDW W LODZI W DNIU 18.04,2017 R.

sprostowlnl!

Ogloszanl. zml.n lub doda*owych intormacrl

Roboty budowlrn.

S.kcl. l: ln3tytucJr zarn wt{qpdpodmloi zrmuvldecy
1.1) N.z'wr I rdrr3y

Woievtodztwo L6dzkie - Zarzqd Dr6g Woiew#zkich v, Lodzi
ul. Si€nkiewicza 3
L6di
90-113

Polska

Osoba do kontaktd{fi Hanna Prokopek
Iel.i +4 426!6227!
E-meil: h.prokopek@zdw.lodz.pl

F*st +48 4267622*
Kod NUTS: PL1l
Adi.3y lntamatorvc:
Glowny adres: www.zdwlodz.pl

Sckci. ll: Pdadmiot
ll.1) wi.lko,6 lub akr.a zlm6wi.nit
11.1.1) il..zrv.:

Zaproieldowanie i wykonanie rob6t budolvlarrych zwiqzanych z realizacjq zadania "Rozbudowa drogi
woioMidzkiej nr 716 na odcinku Ststano , - Rokiciny"
Numer reterencyjny: D2.342.11.20!7

11.1.2) cl6rYny kod CPV
45233L&

11.1.3) Rodzrizrmordlnir
Roboty budowlane

11.1.4) Kr6tki opis:
Wykonanie w systemie zaproiehuj i wybuduj dokurnentiacji projektowej, w tym projehu budowlanego i

Wkondwczego z uzyskaniem decyzji ZRID z rygorem narychmiastowej wykonrlnodci oraz robot budowlanych,
h6rych zatr€s obejmuie:
.rozbudow9 drogi woj€lvodzki€j do parametr6w drogi klasy c na odcinku od km 8+28O,OO do km 12+630,41:
.rozbi6*e i budowg iozdni:
.rozbudow? skrry2owan:
.rozbi6rke i budowg zjazd6w w ciqgu drogi;
.budowe odcink6w kanalizacji deszczovvej;
.budowe chodnik6tv:
.budow? chodnika z dopuszczeni€m ruchu lowerowego:
.budowq zatok autobusowych:
.przebudowq przydroinych row6w drogo$/ych otwartych:
.rozbi6rke i budovve prz€pusl6w drogowych;
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.reprofilacje row6lv melioracyjnych:

.budowe o{wietbnia drogi;

.budow? krndu tgchnologicznego;

.usuni?cie kolizji z sieciq energetycznq, tslekomunikacyjnq, wodociEgo^,q i kanalizacjq sanitarnE;

.wycinke i zabezpieczenie istniejqc),ch drzew zlokalizowanych w Sladzie proiektowanei rozbudowy:

.lvykonanie rlowego oznakowania poziomego i pionowego.

S.kcjr Vl: lntormacL uatlalnldac.
Vl.s) Oda rvyrLnh nlnl.llz.go ogb3z.nlx

78104t20L7

Vl.6) NurErpi.ryyo0xgoogl'orz.nir
Prerwolne ogloszenie przeslane przez eNotices:
Login TED eSender ENOTICES

Dane referencylne ogloszenia: 2017,035916
Numer ogloszenia w Dz,Utz. UE - OJ/S: 2017lS 056-103056
Datawyslanra prerwornego ogloszeniar 1610312A77

S.kcl. Vll: Zmlrny
Vll.1) lnront!.cic do umiany lub dodrnir
Vll.1.1) Przyczynazmiany

Modyf kacla pienr'r'otnej rnformacjt podanej przez instfuclq zamawialqcq

Vll,1.2) Tlkrt, ktr6ry nalaiy poprrwi6 rv pi.nyotnym ogl,o!:aniu
Num€r sekcji: lll.1.3
Mieisce. w ki6rym zn4duje si9 tekn do modyfikacji: pK [2] pph 5
zamiast:
5) Kiero,^,nik budowy
posiada upra[mienia budowlrne w specjalnoSci in2ynieryjnej drogoti/ej bez ograniczefi pozwalajqce na
pelnienie sarnodzielnei funkcii kierownika budo$/y do realizacii zadania obietego niniejsrym zamolvieniem,
posiada minimum 24 m-ce doswiadczenia w polnieniu samodzielnej funkcji bchnicznej po uzyskaniu
uprawnie6 w okresi€ oslatnich 8 lat ptz€d upl},Vi€m skladania otert (zgodnis z wymogami u.Prawo budor/an€
oraz Rozp.Min.hfrastuklury i Roz$/o,u z dnia 11.9.2014 w sprawie samodzietnych tuntcji technicznych
w budown.oz.U. z 2014 po2.1278) na sianolvisku kierownika budowy lub kierownika rob6t drogowych na
minimum 2 zad. o wartosci min.500@00 PLN (brutto) kaide zadani€ pol€g4qcych na budowie/przebudowie/
rozbudowie dr6g publicznych pod ruchem (zgdnie z Rozpotz. Min,Transportu i cospodarki Morskiei z dnia
2,3.1999 w sprawie warunkow techn. jakim powinny odpowiadad dlogi publiczne i ich usytuowarie, J.t.Dz.U.z
2076 poz,724l klasy min.G w tym j€dno zadanie o dl, drog min.3 km,

Powinno byi:
5) Kierownik budowy
posiada uprawrrienia budowian€ w spgcjalnoici inZynieryjnej drogo!,vsj b€z ograniczei pozwalalqce na
pelnisnie samodzielne, funkcji ki€rownika budowy do realizacji zadania objgtego nini€jsrym zam6wieniem,
posiada minimum 24 m-ce do6lriadczenia w pelnieniu samodzielne, tunkcii techniczr€j po uzyskaniu
uprswnied w okresi€ ostatnich 8 lar przed uplywem skladania ofert (zgadnis z wymogami u.Prawo budowlan€
oraz Rozp.Min.lnlrastruktury i Roz$/o,u z dnia 11.9.2014 w sprawie samodzietnych tunkcji technicznych
w budown.Dz.U. z 2014 po2.1278) na strnot /isku kierownika budowy lub kierownika roba drogowych na
minimum 2 zad. o wanoSci min.500o00o PLN (brutto) kaZde zadanie polegEiqcych na budowie/przebrdowie/
rozbudowie dr6g publicznych (zgodni€ z Rozporz. Min,Transponu i cospodarki Morskisj z dnia 2.3.1999 w
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sprawie warunko,v lechn. jakim por /inny odpouriadai drogi publiczne i ich usytuowanie, j,t.Dt,U.z 2OL6 poz.LZ4)
klasy min.c w tym jedno zadanie o dl. drog min.3 km,
Numer sekcii: |V2.2
Zamiast:

Datti 27 lO4l2OL7

Czas lokalny: 13:00

Powinno by6;

Dala: 05/05/2017

Czas lokalrry: 13:00
Num€r sekcji: |V2.7
zamiast:
Oala:.27lo4l2of7
czas lokalny: 13:15
Powinno byi;
Dara::+,e.,{ao+r- Oq pi I 2/O /1+
Czas lok6lny: 13:15 t

VX.2) lnn dodrlkorYG intorm.crG:

f i.^\y^


