
Żabia Wola, 21 stycznia 2011 r.  

 

GKI.341/IP/2a/2011 

Do wszystkich Wykonawców którzy 

 zapoznali się z zapytaniem ofertowym na: 

„Wykonanie kosztorysu inwestorskiego 

 oraz przedmiaru robót dla części III i IV 

opracowanej dokumentacji projektowej  

na budowę studni głębinowej w miejscowości Żelechów,  

podłączenie jej do stacji SUW 

 – branża sanitarna, budowlana i elektryczna”  

 

Zamawiający wprowadza zmiany w ogłoszonym zapytaniu ofertowym na: „Wykonanie 

kosztorysu  inwestorskiego oraz przedmiaru robót dla części III i IV opracowanej 

dokumentacji  projektowej na budowę studni głębinowej w miejscowości Żelechów, 

podłączenie jej do stacji SUW – branża sanitarna, budowlana i elektryczna”. 

pkt. 1) zamówienia przedmiotowego zapytania ofertowego otrzymuje nowe brzmienie: 

„ 1) Zamawiający:  

Gmina Żabia Wola ul. Główna 3 96-321 Żabia Wola Tel.:(46)857-81-81 Fax: (46) 857-81-81 

wew. 26  

zaprasza do złożenia oferty na:  

„Wykonanie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót dla części III i IV 

opracowanej dokumentacji projektowej na budowę studni głębinowej w miejscowości 

Żelechów – branża sanitarna, budowlana i elektryczna”.  

Lokalizacja:  

Budowa studni na działce ew. 331/4 w miejscowości Żelechów.  

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

1. Wykonanie kosztorysu inwestorskiego  dla części III i IV opracowanej dokumentacji 

projektowej na budowę studni głębinowej w miejscowości Żelechów – branża 

sanitarna, budowlana i elektryczna, cześć III i IV dokumentacji projektowej obejmuje: 

a) zagospodarowanie terenu studni,  

b) obudowa studni, (II warianty z samo wypływem lub bez) 

c) projekt uzbrojenia studni, dobór pompy,  

d) projekt przyłącza energetycznego do projektowanej studni, 

e) projekt instalacji elektrycznej wewnętrznej,  



f) Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robót  

 

Kosztorys inwestorski należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. 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. 20004 Nr 130 poz. 1389. 

 

2. Wykonanie przedmiaru robót dla części III i IV opracowanej dokumentacji 

projektowej na budowę studni głębinowej w miejscowości Żelechów – branża 

sanitarna, budowlana i elektryczna, cześć III i IV dokumentacji projektowej obejmuje 

zakres j.w. 

Przedmiar robót należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

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

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno – użytkowego. 

Fakturowanie będzie realizowalne po realizacji zamówienia”. 

 

Pozostała treść zamówienia ofertowego pozostaje bez zmian. 

 

W związku z powyższym Zamawiający wprowadza zmianę w nazwie zadania z:  

„Wykonanie kosztorysu  inwestorskiego oraz przedmiaru robót dla części III i IV 

opracowanej dokumentacji  projektowej na budowę studni głębinowej w miejscowości 

Żelechów, podłączenie jej do stacji SUW – branża sanitarna, budowlana i elektryczna” 

 na : 

„Wykonanie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót dla części III i IV 

opracowanej dokumentacji projektowej na budowę studni głębinowej w miejscowości 

Żelechów – branża sanitarna, budowlana i elektryczna” 

Wobec powyższego zostaje załączony nowy formularz ofertowy a termin złożenia ofert 

przedłużony do 25.01.20111 r. do godz. 12
00

. 

 

       Wójt 

Halina Wawruch 


