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Cz@6 C 
Karta zmian propozycji zadania 

W trakcie analizy propozycji zadania, za zgoda autoralbw dokonano nastqpujqcych zmian 
(proszg uzupelnit. ponizsze punkty wpisujqc, jes'li zajdzie taka potrzeba, sformutowania po zmianie): 

1. Tytul zadania 
Budowa infrastruktury drogowej i towarzyszqcej oraz uporzqdkowanie i zagospodarowanie 
teren6w zielonych dla potrzeb Pienvszego Stacjonarnego Hospicjum. 

2. Lokalizacja zadania 
................................. bez zmian ............................................................... 

3. Czy zmiana w okreSleniu lokalizacji zadania +a na koniecznoSC przypisanie zadania 
do innego jego rodzaju? (np. zmiany lokalizacji z osiedla X nu osiedle Y albo zmiany 
z zadania osiedlowego nu ponadosiedlowe; w przypadku takiej zmiany prosimy o pilny 
kontakt z Biurem ds. Partycypacji Spolecznej w Departamencie Komunikacji Spolecznej 
i Zdrowia Urzqdu Miasta Eodzi) 

NIE (przejh; do pkt. 4) 

TAK (podaj n m g  kategorii zadania po zmianie) 

[7 PONADOSIEDLOWE 
OSIEDLOWE ................................................... 

( n m a  osiedla po zmianie lokalizacji) 
4. Kr6tki opis zadania z jego elementarni skladowymi 
Zadanie bqdzie realizowane w zakresie : 

1. Budowa drogi wewnqtrznej z placami manewrowymi i infiastrukturq towarzyszqcq. 
2. Budowa i przebudowa podejSC do budynku. 
3. Budowa i przebudowa miejsc parkingowych wraz z bramami wjazdowymi i 

ogrodzeniem posesj i. 
4. Zagospodarowanie i uporzqdkowanie terenow zielonych. 

, 5. Lqczne koszty szacunkowe brutto zadania 
Sldadowe czqSci zadania Koszty szacunkowe 

Budowa drogi wewnqtrznej z placami manewrowymi i infiastrukturq 405 000,OO 
towarzyszqcq. 
Budowa i przebudowa podejSC do budynku. 
Budowa i przebudowa miejsc parkingowych wraz z bramami 

6. Inne zmiany w zadaniu (jakie?) 
WykreSlono z zadania projektowanie - prace bqdq prowadzone na podstawie istniejqcych 
projektow i decyzji o pozwoleniu na budowq nr DAR-UA-11.333.2014 z dnia 24.02.2014 r. 
Wprowadzono do zadania pehienie nadzoru autorskiego oraz nadzoru 'nwestors ego. 

I N & E K T o Q  

1 10 000,OO 
665 000,OO 

wjazdowymi i ogrodzeniem posesji. 
Zagospodarowanie i uporzqdkowanie terenciw zielonych. 
Koszt nadzoru inwestorskiego ( >=1,5% naklad6w inwestycyjnych) 
Koszt nadzoru autorskieno. 

nf'. 05. @/6 Lodi, dnia ..................... 

108 000,OO 
19 300,OO 
2 500.00 


