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Wykonawcy
uczestn iczqcy w postqpowan i u

Dotyczy: Pelnienie nadzoru autorskiego dotyczqcego ,,Rozbudowy drogi wojew6dzkiej nr 702
ul. Piqtkowska w Zgierzu od km 42+300 do km 43+467"

Dzialajqc na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowieh publicznych oraz
pkt 17 lnstrukcji dla Wykonawc6w zamieszczonej w Specyfikacji lstotnych Warunk6w Zamowienia, zwanej
dalej SIWZ, Zarzqd Dr6g Wojew6dzkich w t-odzi niniejszym informuje, iz zmianie ulega pkt 6.2.1 SIWZ i pkt

lll.3.2) ogloszenia o zam6wieniu i otrzymuje brzmienie:

,,6.2.1. Wiedza i do6wiadczenie:

Wykonawca zdolny do nalezytego wykonania udzielanego zam6wienia, to taki kt6ry wykaze siq wiedzq
i do6wiadczeniem, w wykonaniu (zakoiczeniu) w sposob naleZyty, w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem
terminu skladania ofert, a je2eli okres prowadzenia dzialalnoSci jest kr6tszy - w tym okresie, co najmniej
2 opracowai projektowych lub 2 uslug polegajqcych na pelnieniu nadzoru autorskiego nad projektami
(dopuszcza siq 1 nadzot otaz 1 projekt), kt6re obejmowaly budowg, rozbudowg lub przebudowg drogi
publicznej na terenie miejskim idlugoSci odcinka drogi nie mniejszej ni21,0 km kazdy, wtazz przebudowq
uzqdzefi podziemnych (min. 2 urzqdzenia).

Co najmniej jedno opracowanie projektowe lub jedna z nadzorowanych inwestycji powinna obejmowac
remont, budowg, rozbudowq lub przebudowq obiektu mostowego (np.: mostu, wiaduktu, estakady) lub
przepustu na klasq obciqzenia ,,A" wg PN-85/S-10030.

Wykonawca moze spelnic wymagania wykazujqc doSwiadczenie w oddzielnych opracowaniach."

Ponadto zmianie uleoa termin skladania i otwarcia ofert. W zwiqzku z tym wszqdzie gdzie w SIWZ i ogloszeniu
o zam6wieniu wystgpuje data 11.08.2016 r zastepujemv ia data 17.08.2016r.

W zalqczeniu ,,ogloszenie o zmianie ogloszenia"

Powyzsze stanowi integralnq czgSc Specyfikacji lstotnych Warunk6w Zam6wienia. Pozostale zapisy nie
ulegajq zmianie.

1YUEKK)R
/*.d,k^fu,0o*,r

Niniejsza informacja zostala zamieszczona na stronie internetowej oraz tablicy ogloszefi Zamawiajqcego
w dniu 08.08.2016 r.
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Ogloszenie powiazane:

Ogloszenie nr 154803-2016 z dnia 20L6-07-25 r, Ogloszenie o zam6wieniu - L6dz

l.Pelnienie kompleksowego nadzoru autorskiego w ramach projektu wykonanego przez MAJOR S.C. Uslugi
Projektowania Budowlanego, L6d2 ul. Przybyszewskiego U6ll78, pn.: Rozbudowa drogi wojew6dzkiej nr 702
ul. Piqtkowska w Zgiezu od km 42+300...
Termin skladania ofert: 2016-08-1 1

Numer ogloszenia: 175675 - 2016; data zamieszczenaat 08.08.2016

OGI-OSZENIE O ZMIANIE OGI-OSZENIA
Ogloszenie dotyczy: Ogloszenia o zam6wieniu.

lnformacie o zmienianym ogloszeniu: 154803 - 2016 dala 25.07 .2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Zarzqd Dr6g Wojew6dzkich w t-odzi, ul. Sienkiewicza 3, 90-113 t-6d2, woj. l6dzkie, lel.042 6162270,71,

tax. 042 6162273.

SEKCJA ll: ZMIANYW OGLOSZENIU

ll.1) Tekst, kt6ry nale2y zmieni6:

Miejsce, w kt6rym znajduje sie zmieniany tekst: lll.3.2).

W ogloszeniu jest: Wiedza i doswiadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego

warunku \ rykonawca zdolny do nalezytego wykonania udzielanego zam6wienia, to taki kt6ry wykaze

sie wiedzq i doswiadczeniem, w wykonaniu (zakoriczeniu) w spos6b nalezyty, w okresie ostatnich 3

lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnoscijest kr6tszy - w tym

okresie, co najmniej 2 opracowan projektowych lub 2 uslug polegajqcych na pelnieniu nadzoru

autorskiego nad projektami (dopuszcza sie 1 nadz6r oraz 1 projekt), kt6re obejmowaly budowQ,

rozbudowq lub pzebudowQ drogi klasy techniczneJ minimum G z przebudowq urzEdzef' podziemnych

(min. 2 uzEdzenia) o dlugosci odcinka drogi nie mniejszej niz 1,0 km kazdy, Co najmniej jedno

opracowanie projektowe lub jedna z nadzorowanych inwestycji powinna obejmowa6 remont, budowQ,

rozbudowq lub pzebudowg obiektu mostowego (np.: mostu, wiaduktu, estakady) lub przepustu na

klase obciEzenia A wg PN-85/S-10030. Wykonawca moze spelnie wymagania wykazujEc

do6wiadczenie w oddzielnych opracowaniach. Doswiadczenie \ A/konawc6w wspolnie ubiegajqcych

siQ o udzielenie zam6wienia: \ rykonawcy wsp6lnie ubiegajEcy sie o udzielenie niniejszego

zam6wienia muszE wykazac, 2e lEcznie spetniajq wymagania okreslone wyze.,. Wykonawca wykaze

zdolnos6 do nalezytego wykonania zamowienia, jezeli w okresie ostatnich trzech lat pzed uplywem

terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest kr6tszy - w tym okresie wykonal

uslugi, o kt6rych mowa wyzej w spos6b nale2yty..

http:llbzpl.portal.uzp.gov.pllindex.php?ogloszenie:show&pozycja-175675&rok:20...2016-08-08
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W ogloszeniu powinno by6: Wiedza i doSwiadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spelniania

tego warunku Wykonawca zdolny do nalezytego wykonania udzielanego zam6wienia, to taki kt6ry

wykaze siq wiedzq i doSwiadczeniem, w wykonaniu (zakoficzeniu) w spos6b nalezyty, w okresie

ostatnich 3 lat pzed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnoScijest

kr6tszy - w tym okresie, co najmniej 2 opracowah projektowych lub 2 uslug polegajqcych na petnieniu

nadzoru autorskiego nad prolektami (dopuszcza sig 1 nadzor oraz 1 prolekt), kt6re obejmowaty

budowq, rozbudowg lub pzebudowg drogi publicznej na terenie miejskim i dlugoSci odcinka drogi nie

mniejszej niz 1,0 km kazdy, wraz z pzebudowq uzqdzefi podziemnych (min. 2 urzqdzenia). Co

najmniejjedno opracowanie projektowe lub jedna z nadzorowanych inwestycji powinna obejmowad

remont, budowq, rozbudowq lub pzebudowq obiektu mostowego (np.: mostu, wiaduktu, estakady) lub

pzepustu na klasq obciqzenia A wg PN-85/S-10030. \A&konawca moze spelnic wymagania

wykazujqc do5wiadczenie w oddzielnych opracowaniach. DoSwiadczenie \Afukonawc6w wsp6lnie

ubiegajqcych siq o udzielenie zam6wienia: \AtYkonawcy wsp6lnie ubiegajqcy siq o udzielenie

niniejszego zam6wienia muszE wykazal, 2e lqcznie spetniajq wymagania okreSlone wyzej

Wykonawca wykaZe zdolnoS6 do nalezytego wykonania zam6wienia, jezeli w okresie ostatnich tzech

lat pzed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnoScijest krotszy - w tym

okresie wykonal uslugi, o ktorych mowa wyzejw spos6b nalezyty..

Miejsce, w kt6rym znajduje siq zmieniany tekst: 1V.4.4).

W ogloszeniu iest: Termin skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postqpowaniu lub ofert:

11.08.2016 godzina 13:00, miejsce: Zazqd Dr6g Wojew6dzkich w t-odzi, 90-1 13 t-odz, ul.

Sienkiewicza 3, sekretariat..

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

lub ofert: 17 .08.2016 godzina 13:00, miejsce: Zazqd Drog Wojew6dzkich w t-odzi, 90-1 13 L6d2, ul.

Sienkiewicza 3, sekretariat..

http:llbzpl.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie:show&porycja:175675&rok:20... 2016-08-08


