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Zarzqd Drog Wojew6dzkich w Lodzi
ul. Sienkiewicza 3

90_.1 13 t6d2
tel. 42 616 22 50
lax. 42 616 22 51

D2.342.12.2017

Wykonawcy
uczestnicz4cy w postgpowaniu

Dotyczy przetarga nieogroniczonego na.' Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej -projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uryskaniem decyzji o zezwoleniu na realizacjg
inwestycji dla zadania pn. ,,Rozbudowa drogi wojew6dzkiej Nr 713 przejScie p"re, miasio
Tomasz6w Mazowiecki - II etap

Dzialaj4c 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 Wykonatc1w zamieszczonej
w Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia, zwanej dalej SIWZ, Zarz4d Dr6g Wojew6dzkich
w Lodzi informuje ze wprowadzazmiany w ponizszym zakresie:
w Tomie II SIwz (wzor umowy) w $ 3 ust. 5 umowy (nadzor autorski) Zamawiaj4cy dokonuje
zmiany treSci z :

,,Jednorazowy pobyt na budowie uwzglgdnia:
- przygotowanie materialu do pelnienia nadzoru,
- czas przejazdu z siedziby jednostki projektowej na budowg i z powrotem,
- czas pobytu na budowie w jednym dniu,
- zalatwianie spraw zwiqzanych z nadzorem po powrocie,
- koszt prac projektowych wynikaj4cych z pobytu na budowie.
na tre56:

,,Jednorazowy nadzor autorski uwzglgdnia:
- pob)'t na budowie projektanta braniry,kt6rej dotyczy nadzor autorski,
- przygotowanie material6w do pelnienia nadzoru,
- czas przejazdu z siedziby jednostki projektowej na budowg i z powrotem,
- czas pobytu na budowie w jednym dniu,
- zalatwianie spraw zwi1zanych z nadzorem po powrocie,
- koszt prac projektowych wynikaj4cych z pobytu na budowie,,

w $ 6 ust. 5 pkt.2 umowy (wynagrodzenie ) w zdaniu drugim Zamawiaj4cv dokonuje zmiany tre6ci z :

,,Zaklada sig maksymalnie 10 pobyt6w na budowG.,,
Na treS6:

,,Zaklada sig maksymalnie do 15 pobyt6w na budowie (nadzor6w autorskich),,

w SIWZ w pkt. 4.3.1 pkt.z opcja oraz w OPZ w pkt. 9 - opcja Zamawiaj4cy dokonuje zmiany
tre6ci z :

,,zaklada sig l0 pobyt6w na budowie" na: ,,zakrada sig 15 pobyt6w na budowie.
Powyzsze ustalenia stanowi4 integraln4 czgS6 SIWZ. Pozostale zapiiy nie ulegaj4 zmianie.

Sprostowanie daty zostalo przekazane do publikacji w Dzienniku Urzgdowym Unii Europejskiej
w dniu Q../.04.2017 r. Ogloszenie to zostanie opublikowani w witrynie TED w ci4gu S dni.
Tresd sprostowania oraz nowy formularz wyceny dla opcji w zarqczeniu.

Niniejsza informacja zostala zamieszczona na stronie intemetowej oraz na tablicy ogloszeri ZDW w Lodzi od dnia
.Q,$..04..2017 r
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FORMULARZ WYCENY
OPCJA - NADZoR AUTORSKI

Skladaj4c ofertg w przetargl nieograniczonym na:

Pelnienie nadzoru autorskiego:
dla zadania pn. ,,Rozbudowa drogi wojew6dzkiej Nr 713 przejScie przez miasto Tomasz6w Mazowiecki - IIetap:

dnia 201 7 roku

(po dp is l(ykonow cy/ I(y konaw c6w)

oSwiadczamy, 2e zam6wienie

Wyszczeg6lnienie element6w

OGOLEM WARTOSC BRUTTO

www.zdw.lodz.pl

za

L.p. IloSi
pobyt6w

Cena jednostkowa
wzl

WartoSC
wzl

l. ) 4. 5.

Nadz6r autorski l5

VAT OA



Ll2

Sprostowanie

Ogloszenie zmian lub dodatkowych informacji

Uslugi

Sekcia l: lnstl^ucja zamawiaiEcarpodmiot zamawiaj4cy
1.1) Nazwa iadresy

Wojew6dztwo L6dzkie - ZatzEd Dr6g Wojew6dzkich w Lodzi
ul. Sienkiewicza 3
L6d2

90-1.13

Polska

Osoba do kontakt6w: Malgorzata Gala
fel.: +4A 426L62272

E-mail: m.gala@zdw.lodz.pl
Faks: + 48 426762290

Kod NUTS: PLU.

Adresy internetowe:
Gl6wny adres: www.zdw.lodz.pl

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

11.1.1) Nazwa:
Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowe1-projektu budowlanego i wykonawczego dla zad. pn:

Rozbudowa drogi wojew6dzkiej nr 713 przejscie przez m. Tomasz6w Maz.- ll etap.
Numer referencyjny: D2.342.12.2017

ll.L.z) Gl6wny kod CPV
71320000

11.1.3) Rodzajzam6wienia
Uslugi

11.1.4) Kr6tki opis:
Zakres aktualizacji opracowaf projektowych obejmuje rozbudowg drogi wojew6dzkiej Nr 713 przejScie

przez Tomasz6w Mazowiecki - ll etap od km 50+091 do ok. km 55+085.W ramach zam6wienia nale2y
wykona6 wielobranzowE aKualizacje opracowania projeKowego pozwalajEce na wykonanie wszystkich rob6t
budowlanych niezbednych dla prawidlowej realizacji rozbudowy drogi wojew6dzkiej Nr 713 przejscie przez

Tomasz6w Mazowiecki - ll etap. pelny zakres przedmiotu zam6wienia opisuje zalEcznik do SIWZ - STWiORB.
Zamawiajqcy przewiduje mo2liwo56 udzielenia zam6wierl, o kt6rych mowa w an. 67 ust. l- pl( 6 ustawy Pzp

do vvysokosci 105 000,00 zl netto zgodnie z SlWz. zamawiajqcy moze udzielii zam6wief polegajqcych na
poM6rzeniu podobnych uslug, zgodnych z przedmiotem zam6wienia podstawowego, w zakresie zwi4zanym

z tym zam6wieniem, gdy bedzie posiadal niezbqdne Srodki finansowe.zamawiajEcy przewidu.ie zastosowanie
procedury tzw ,,odwr6conej"zgod nie z at1.. 24 aa ustawy Pzp.. wadium w kwocie 10 500,00 zt.

Sekcia vl: lnformacie uzupelniaiqce
Vl.5) Data wyslania niniejszego ogloszenia:

Vl.6) Numerpierwotnegoogloszenia
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Pierwotne ogloszenie przeslane przez eNotices:
Login TED esender: ENOTICES
Dane referencyjne ogloszenia: 2017-033384
Numer ogtoszenia w Dz.Urz. UE - OJ/S: 2017lS O5l-O94227
Data wyslania paelwotnogo ogloszenia: ].0l 0312017

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

Vll.1.1) Przyczyna zmiany
N/odyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucle zamawrajEcq

Vll.1.2) Tekst, l(t6ry nale2y poprawi6 w pierwotnym ogloszeniu
Numer sekcji: 11.2.11

Miejsce, w K6rym znajduje siq tekst do modyfikacji: ppkt.2 cztery ostatnie zdania.
Zamiast:
Zaklada sig L0 pobyt6w na budowie. Rozpoczecie nadzoru przewidziane jest na lata 202L - 2023. retmin
Swiadczenia uslugi nadzoru autorskiego zostanie dostosowany odpowiednio do terminu realizacji rob6t
budowlanych.

Dokladny opis przedmiotu zam6wienia znajduje sie w SIWZ oraz zalqcznikach do SIWZ.
Powinno by6:

Zaklada sie do 15 pobyt6w na budowie (nadzor6w autorskich). Rozpoczgcie nadzoru przewidziane jest na lata
2O2L - 2023. Termin 6wiadczenia uslugi nadzoru autorskiego zostanie dostosowany odpowiednio do terminu
realizacji rob6t budowlanych.
Dok+adny opis przedmiotu zam6wienia znajduje sie w SIWZ oraz za+qcznikach do SIWZ.
Numer sekcji: 11.2.11

Miejsce, w kt6rym znajduje sie tekst do modyfikacji: pkt.2 6 zdanie od koica
Zamiast:

Jednorazowy pobyt na budowie uwzglgdnia:
przygotowanie materiat6w do pelnienia nadzoru,
czas przejazdu z siedziby .iednostki projeKowej na budowg i z powrotem,
czas pobytu na budowie w jednym dniu,

zalatwianie spraw zwiqzanych z nadzorem po powrocie,

koszt prac projektowych wynikajqcych z pobytu na budowie.
Wynagrodzenie za pelnienie nadzoru autorskiego rozliczane bgdzie zgodnie z rzeczywist4 liczba odbytych
nadzor6w.

Powinno byi:
Jednorazowy nadz6r autorski uwzglednia:
# pobyt na budowie prolektanta branzy, kt6rej dotyczy nadz6r autorski,
# przygotowanie materiat6w do pelnienia nadzoru,
# czas p'zejazdu z siedziby jednostki projektowej na budowe iz powrotem,
# czas pobytu na budowie w jednym dniu,
# za+atwianie spraw zwiqzanych z nadzorem po powrocie,
# koszt prac projektowych wynikajqcych z pobytu na budowie.

Vll.2) lnne dodatkowe informacje:


