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Wykonawcy
uczestniczqcy w postQpowaniu

Dotyczy: ,,Bttdowa chodnika we wsi ZakoSciele w ciegu drogi wojew6dzkiej Nr 728"

DzialajEc na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowiefr
publicznych (Dz. U. 22015 t., poz.2164 ze zm.) oraz pkt 12.10 lnstrukcji dla Wykonawc6w zamieszczonej
w Specyfikacji lstotnych Warunk6w Zam6wienia (SIWZ), dotyczqcej w/w postqpowania o zam6wienie
publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Zazqd Drog Wojew6dzkich w Lodzi,
niniejszym dokonuje modyfikacji SIWZ, w zakresie opisanym ponizej:

Pkt 4.1 2. Specyfi kacj i lstotnych Wa ru n k6w Zam6wien ia otrzym uje brzm ien ie :

4.12. Zamawialqcy nie przewiduje zastosowania procedury tzw. ,,odwr6conej" zgodnie z aft.24 aa ustawy
Pzp.

Pkt 8.4. Specyfikacji lstotnych Warunk6w Zam6wienia otrzymuje brzmienie:
8.4. Zamawilqcy przed udzieleniem zam6wienia, wezwie wykonawcq, kt6rego oferta zostala oceniona

najwyzej, do zloZenia w wyznaczonym, nie kr6tszym niz 5 dni terminie, aktualnych na dzieh zloaenia
oSwiadczei lub dokumentow, potwierdzajqcych okoliczno6ci, o kt6rych mowa w pkt 6 i pkt 7 SIWZ
(art. 25 ust. 1 ustawy Pzp), z wylqczeniem oSwiadczenia, o kt6rym mowa w pkt 8.6.2 ppkt 2.
Zamawialqcy wezwie r6wniez do zlozenia oSwiadczefi i dokument6w, o ktorych mowa powyzej
w odniesieniu do podmiot6w, na kt6rych zdolnoSciach polega wykonawca na zasadach okreSlonych
w art.22 a ustawy Pzp.

Pkt 12.5. Specyfikacji lstotnych Warunk6w Zam6wienia otzymuje brzmienie:

12.5. Zamawilqcy jest obowiqzany udzielic wyja5niefr niezwlocznie, jednak nie po2niej niz na 2 dni przed
uptywem terminu skladania ofert - pod warunkiem, ze wniosek o wyjaSnienie treSci SIWZ wplynql
do Zamawiajacego nie p62niej niz do kohca dnia, w ktorym uplywa polowa wyznaczonego terminu
skladania ofert.

Pkt 21.6. Specyfikacji lstotnych Warunk6w Zam6wienia akapit drugiotrzymuje brzmienie:
Odwolanie wobec czynnoSci innych niz okreSlone powyzej wnosi sig w terminie 5 dni od dnia,
w ktorym powziqto lub przy zachowaniu nalezytej starannoSci mo2na bylo powziqc wiadomoS(
o okolicznoSciach stanowiqcych podstawg jego wniesienia;

Powy2sze ustalenia stanowiq integralnq czqSc specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia.

Niniejsze informacje zostaly zamieszczone na stronie internetowejZamawiajqcego w dniu ..18..rO.zoro r..



NINIEJSZE OGLOSZEN IE ZOSTAI.O ZAMIESZCZON E NA TABLICY OGLOSZEN W ZDW W LODZI ORAZ
NA STRONIE INTERNETOWEJ ZDWWLODZI W DNIU 18,10,2016 R,

Ogloszenia powiqzane:

Ooloszenie nr 321358-2016 z dnia 11-10-2016 - t6di
Przedmiotem zam6wienia jest: Przebudowa drogi wojew6dzkiej Nr 728 w istniejqcym pasie drogowym od km

54+608,4 do km 55+283,9 polegajqca na budowie chodnika po stronie prawe.i na odcinku Zako6ciele - Dr.woj.

nr 728..

Termin skladania ofert/wniosk6w: 26-LO-2O76

Ogioszenie nr 325803 - 2016 z dnia 2016-10-18 r.

L6di:

OGTOSZENIE O ZMIANIE OGTOSZENIA

OGTOSZENIE DOTYCZY:

Ogloszenia o zam6wieniu

INFORMAOE O ZMIENIANYM OGIOSZENIU

Numer:321358

Datat !r/70/2OL6

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Zarzad Dr6g Wojew6dzkich w todzi, Krajowy numer identyfikacyjny 47085064500000, ul. ul. Sienkiewicza 3,

90113 t6di,woj. l6dzkie, tel. 042 6L6227O,71., faks 426 L62 273.
Adres strony internetowej (url): www.zdw.lodz.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod kt6rym moina uzyskai dostqp do narzqdzi i urzqdzeh lub format6w plik6w,
kt6re nie sq 0g6lnie dostqpne:

SEKCJA ll: ZMIANY W OGTOSZENIU

ll.2) Tekst, kt6ry naleiy dodad

Miejsce, w kt6rym naleiy doda6 tekst:
Numer sekcji: ll

Punkt:9
Tekst, kt6ry naleiy doda6 w ogloszeniu: 1). lnformacja o obowiqzku osobistego wykonania przez

wykonawcq kluczowych czQsci zam6wienia, zgodnie z art. 36a ust. 2: Wykonawca zobowiqzany jest do
osobistego wykonania kluczowych czq5ci zam6wienia, tj.: wykonanie pelnej konstrukcji chodnika. 2).
ZamawiajEcy nie przewiduje zastosowania procedury tzw. ,,odwr6conej" zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp.


