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PROTOKÓŁ  Nr  10 

 

A. Informacja wystosowana do uczestników konkursu dn. 09.02.2011r.: 

„Organizatorzy konkursu juŜ po jego ogłoszeniu uzyskali informację o trudnych warunkach 
geologiczno-gruntowych w miejscu lokalizacji planowanej inwestycji. W związku z tym, 
przewidując niestandardowe rozwiązania konstrukcyjne posadowienia budynku,  Organizator 
dopuszcza zwiększenie kosztu inwestycji o ok. 10 %.  

Rzeczywisty koszt posadowienia moŜna będzie określić na podstawie wyników 
szczegółowych badań geologiczno-gruntowych na etapie opracowywania projektu 
budowlanego.” 

 

B. Zgodnie z ustaleniami na spotkaniu dn. 01.02.2011r. w siedzibie Organizatora a w 
ślad za tym informacją wystosowaną do uczestników konkursu w dn. 09.02.2011r., 
wprowadza się na Ŝądanie Organizatora następujące zmiany w Regulaminie 
konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno– architektonicznej nowej siedziby 
Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w 
Katowicach: 

 
1/  W Rozdziale II  pkt. 2.4.5  otrzymuje nast ępujące brzmienie:  

„2.4.5.określenie całkowitego kosztu dokumentacji projektowej wraz z ceną uzyskania 
wymaganych przepisami uzgodnień i procedur oraz ryczałtową cenę nadzorów autorskich 
realizacji inwestycji (podać wartość brutto osobno dla dokumentacji projektowej i nadzorów 
autorskich). Rozwiązanie projektowe musi gwarantować, iŜ wartość sporządzonego 
kosztorysu inwestorskiego nie przekroczy kwoty, którą Zamawiający przeznaczył na 
inwestycję tj. 22 000 000 złotych brutto ( dwadzieścia dwa miliony )” 

2/ W Rozdziale II  pkt. 2.5.2  otrzymuje nast ępujące brzmienie:  

„ 2.5.2.wycenę  wynagrodzenia ryczałtowego za  nadzory autorskie przy realizacji 
przedmiotu inwestycji  

Wyceny, o których mowa jak wyŜej naleŜy dokonać w  zł  jako ceny brutto . 

UWAGA 

 Wszystkie przyjęte załoŜenia i rozwiązania projektowe  muszą gwarantować, Ŝe łączny 
koszt realizacji przedmiotu konkursu , określony w formie kosztorysu inwestorskiego nie 
przekroczy wielkości 22 000 000,00 zł /dwadzieścia dwa miliony zł/ brutto jaką Zamawiający 
przeznaczył na ten cel.” 
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3/ W Rozdziale IX pkt 1.5 otrzymuje nast ępujące brzmienie: 

„1.5.  Uczestnik konkursu,  który  otrzymał  nagrodę w postaci  zaproszenia  do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia  na  wykonanie  dokumentacji projektowej  jest  
zobowiązany  przy  sporządzaniu  projektu  stanowiącego  szczegółowe opracowanie pracy 
konkursowej zastosować: 
-  rozwiązania projektowe gwarantujące  iŜ  wartość  sporządzonego  kosztorysu   
inwestorskiego nie przekroczy kwoty, którą Zamawiający  przeznaczył  na inwestycję      tj. 
22 000 000 zł  brutto  (dwadzieścia dwa  miliony zł)-  zmiany wskazane przez Sąd  
konkursowy  w  zaleceniach po konkursowych lub przez Organizatora konkursu .” 

 
 
 
 
 
 

Sekretarz  Sądu  Konkursowego 

mgr inŜ. arch. Mikołaj Machulik 

 


