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INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW 

 

 

 dotyczy zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: 

„Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 10” 

 

Zamawiający wprowadza następujące zmiany w zapytaniu ofertowym na wykonanie 

dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Modernizacja infrastruktury sportowej przy 

Szkole Podstawowej nr 10” w Kaliszu z dnia 10.06.2019 r.: 

- w punkcie 2.2 dodaje się ppkt. 6) 

„6) modernizację istniejącego placu do skoku wzwyż”. 

- punkt 2.1. ppkt. 8) otrzymuje brzmienie: 

„8) opracowanie przedmiarów robót (szczegółowych) wraz z zestawieniem materiałów, 

sprzętu i robocizny oraz tabelą elementów scalonych w 2 egz. + wersja elektroniczna w 

formacie pliku „.pdf” i „.ath”, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 

września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013r. poz. 1129). Opracowane przedmiary robót wraz 

z zestawieniami należy wykonać z podziałem na roboty opisane w pkt. 2.2 ppkt 1) -5) oraz na 

roboty opisane w pkt 2.2 ppkt 6);” 

- punkt 2.1. ppkt. 9) otrzymuje brzmienie: 

„9) opracowanie kosztorysu inwestorskiego (w 2 egz. + wersja elektroniczna w formacie 

pliku „.pdf” i „.ath”) w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 

2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, 

poz. 1389 z późn. zm.). ). Opracowane kosztorysu inwestorskiego należy wykonać z 

podziałem na roboty opisane w pkt. 2.2 ppkt 1) -5) oraz na roboty opisane w pkt 2.2 ppkt 6);”. 

 

Jednocześnie Zamawiający wprowadza następujące zmiany w projekcie umowy: 

- §2 ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) opracowanie przedmiarów robót (szczegółowych) wraz z zestawieniem materiałów, 

sprzętu i robocizny oraz tabelą elementów scalonych w 2 egz. + wersja elektroniczna w 

formacie pliku „.pdf” i „.ath”, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 

września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013r. poz. 1129). Opracowane przedmiary robót wraz 

z zestawieniami należy wykonać z wyodrębnieniem robót koniecznych do wykonania 

modernizacji placu do skoku wzwyż;” 

 



- §2 ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

„9) opracowanie kosztorysu inwestorskiego (w 2 egz. + wersja elektroniczna w formacie 

pliku „.pdf” i „.ath”) w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 

2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, 

poz. 1389 z późn. zm.). ). Opracowane kosztorysu inwestorskiego należy wykonać z 

wyodrębnieniem robót koniecznych do wykonania modernizacji placu do skoku wzwyż;”. 
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