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ZarzEd Drog Wojew6dzkich w Lodzi
Al. Pilsudskiegol2

90-051 L6d2
Regon 470850645
tel.42 616 22 50

D2.342.51.1.2019

Wykonawcy
uczestniczqcy w postepowaniu

Dotyczy postepowania pn.: Rozbudowa drogi wojew6dzkiej nr 481 - pzej6cie przez Pruszk6w od km
7+700 do km 9+437

Dzialalqc na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2OO4r. Prawo zamowieh publicznych

(Dz.U. z 2018 t. poz. 1986 ze zm.) oraz pkt 12 Specyfikacji lstotnych Warunk6w Zam6wienia, zwanej dalej

SIWZ, dotyczqcej Ww postqpowania o zam6wienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu

nieograniczonego Zazqd Dr6g Wojew6dzkich w Lodzi, informuje, ze przesunigciu ulega termin skladania i

otwarcia ofert na dziefi 24.09.20'lg r.

W zwiqzku z tym wszgdzie tam, gdzie w SIWZ jest data 03.09.2019 r. zastqpuje siq jq nowq datq
24.09.2019 r.

JednoczeSnie Zamawiajqcy informuje, i2 w dniu dzisiejszym przekazal do Dziennika Urzqdowego

Unii Europejskiej ogloszenie o zmianie ogloszenia o zam6wieniu, w kt6rym dokonal zmian w zakresie

wynikajqcym z dokonanych zmian w slwZ, o kt6rych mowa w niniejszym pismie.

Powyzsze ustalenia stanowiq integralnq czgsc specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia.

Niniejsze informacje zostaly zamieszczone na stronie internetow q ZamawialEcego w dniu .4!!.oa.zolp ,.
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Sprostowanie

Ogloszenie zmian lub dodatkowych informacii

Roboty budowlane

Legal Basis:
Dyekwa 20!4l24lUE
Sekcja l: lnsq^ucia zamawiai4ca/podmiot zamawiaiecy
1.1) Nazwa iadresy

Woiew6dztwo L6dzkie - ZazEd D169 Wojew6dzkich w Lodzi
al. Pilsudskiego 12
L6d2

90-051

Polska

Osoba do kontakt6w: Ewa Lubecka-Rogozi6ska
rel.: +48 42616227?
E-mail: e.lubecka@zdw.lodz.pl
Faks: +48 426L6225L
Kod NUTS: PL71
Adresy internetowe:
Gl6wny adres: www.zdw.lodz.pl

Sekcja ll: Przedmiot
ll.1) Wielkos6 lub zakres zam6wienia

11.1.1) Nazwa:

Rozbudowa drogi wojew6dzkiej nr 481 - przejscie ptzez pruszk6w od km 7+700 do km 9+437
Numer referencyjny: DZ.14Z.SL.Z1Lq

ll.t.z) cl6wny kod CpV
45230000

11.1.3) Rodzaizam6wienia
Roboty budowlane

11.1..4) Kr6tki opis:
zakres inwestycji polegajqcej na rozbudowie drogi wojew6dzkiej nr 481 przejscie pzez pruszklw od km 7+7oO
do km 9+437 obejmuje wykonanie nastQpujEcych rob6t budowlanych :

rozbudowg drogi wojew6dzkiej ;

rozbudowe skrzyzowan ;

rozbudowq dr6g powiatowych nr Z3O2E i nr ?3O4E i

budowg chodnik6w;
budowe Scie2ki rowerowej
rozbi6rkg i budowg zjazd6w ;

budowe zatok autobusowych ;

rozbi6rkQ i budowe przepust6w ;

budowg kanalizacji deszczowej, row6w otwartych i krytych ;

budowg oswietlenia drogowego ;
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przebudowg sieci elektroenergetycznych ;

przebudowg sieci teletechnicznych ;

przebudowq sieci wodoci4gowych ;

przebudowg row6w melioracyjnych.

Sekcia V!: lnformacje uzupelniai4ce
Vl.5) Data vvyslania niniejszego ogloszenia:

29t08t20L9

Vl.6) Numerpierwotnegoogloszenia
Pierwotne ogloszenie przeslane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient THD eSender: DZZDW
Dane referencyjne ogioszenia: 2019-1A2427
Numer ogloszenia w Dz.Urz. UE - OJ/S: 2019/5 L4t-346472
Data wyslan ia pierwotneg o o gloszen ia: 20 I A7 I 2A19

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

Vll.1.1) Przyczynazmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucjq zamawiajqcq

Vll.l-.2) Tekst, kt6ry nale2y poprawi6 w pierwotnym ogloszeniu
Numer sekcji: |V.2.2

Miejsce, w kt6rym znajduje sig tekst do modyfikacji: Termin skladania ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do
udzialu

Zamiast:

Data: 03/09/20L9

Czas lokalny: 1-0:00

Powinno by6:

Data:24109120L9

Czas lokalny: 10:00

Numer sekcji: |V.2.7

Miejsce, w kt6rym znajduje sig tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:

Data: 03/09/2019

Czas lokalny: 11:00

Powinno by6:

Dara:24lO9l2OL9

Czas lokalny: 1L:00

Vll.2) lnne dodatkowe informacje:


