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Zarzqd Drog Wojewodzkich w Lodzi
ul. Sienkiewicza 3

90-1 1 3 Lod2
42 616 22 50
42 616 22 51

tel
fax

LOd2, 10 listopad 2015 r.

D2.342.73.1.2015

Wykonawcy
uczestniczqcy w postQpowaniu

Dotyczy postepowania pn.: ,,Rozbudowa drogi wojew6dzkiej Nr 707 na odcinku Skierniewice -
Nowy Kawgczyn" w ramach zadania pn. ,,Poprawa bezpieczefstwa ruchu drogowego w ciqgu
dr6g wojew6dzkich"

Dzialajqc na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowief publicznych

(Dz. U. 22013r., poz.907 ze zm.) oraz pkt 17 lnstrukcji dla Wykonawc6w zamieszczonej w Specyfikacji

lstotnych Warunk6w Zam6wienia, zwanej dalej SIWZ, Zazqd Drog Wojew6dzkich w t-odzi niniejszym

informuje, i2 w zwiqzku z opracowywaniem odpowiedzi na pytania, kt6re wplynqly od Wykonawc6w

Zarzqd Drog Wojewodzkich w t-odzi pr:zesuwa termin skladania i otwarcia ofert na dzief
23.'11.2015 r-

W zwiqzku z tym, wszgdzie gdzie w SIWZ wystqpuje data 16.11.2015r. zastgouiemv ia data

23.11.2015 r.

Odpowiedzi na zapytania zostanq niezwlocznie zamieszczone na stronie internetowej ZDW w Lodzi

i przekazane do wiadomoSci zainteresowanym wykonawcom.

\N zalqczeniu ,,ogloszenie o zmianie ogloszenia" z dnia 10.11.2015r.

PowyZsze ustalenia stanowiq integralnq czgS0 specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia. Pozostale

zapisy nie ulegajq zmianie.

?€/zz)
ln2. Miroslaw Szychowski

Niniejsza informacja zostala zamieszczona na stronie internetowej i tablicy ogloszefi

Zamawiajqcego w dniu 10.'11.2015 r.
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Ogloszenie powiEzane:

Ogloszenie nr 156357-2015 z dnia 2O15-1A-27 r. Ogloszenie o zam6wieniu - t-6d2

Przedmiot zam6wienia obejmuje wykonanie m.in. nastepujEcych rob6t budowlanych: l.rozbi6rkq i budowq
jezdni drogi wojew6dzkiej na odcinku od km 9+830 do km tO+576wrazz dowiqzaniem nawierzchni jezdni na

odcinku od km 10+556 do km LO+576,...
Termin skladania ofert: 2015-1 1-16

Numer ogloszenia: 163629 - 2015; data zamieszczenia: 10.11.2015

OGI-OSZENIE O ZMIANIE OGT.OSZENIA

Ogloszenie dotyczy: Ogloszenia o zam6wieniu.

lnformacje o zmienianym ogloszeniu: 156357 - 2015 data 27 .10.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Zarzqd Drog Wojew6dzkich w t-odzi, ul. Sienkiewicza 3,90-1 13 t-6d2, woj. l6dzkie, tel. 042 6162270,71,

fax. 042 6162273.

l!.1) Tekst, kt6ry nale2y zmieni6:

Miejsce, w kt6rym znajduje sig zmieniany tekst: |V.4.4).

W ogloszeniu jest: Termin skladania wniosk6w o dopuszczenie do udztalu w postqpowaniu lub ofert:

16.11.2015 godzina 13:00, miejsce: Zazqd Dr6g Wojew6dzkich w t_odzi, 90-1 13 Lod2, ut.

Sienkiewicza 3, sekretariat.

W ogloszeniu powinno by6: Termin skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postqpowaniu

lub ofert: 23.11 .2015 godzina 13:00, miejsce: Zarzqd Dr6g Wojew6dzkich w t-odzi, 9O-1 13 L6d2, ut.

Sienkiewicza 3, sekretariat.
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