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ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO 
Lokalizację Robót podano w SIWZ – cz. I IDW, OPZ p. 4.2. 
 
 

1. WSTĘP 

1.1. Zakres pozycji 
Wykaz Cen powinien być odczytywany w powiązaniu ze wszystkimi dokumentami zawartymi              
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Uważa się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się 
ze szczegółowym zakresem zadania, które należy wykonać oraz ze sposobem ich wykonania. 
Opisy pozycji podane w rozbiciu ceny ryczałtowej nie powinny być traktowane jako ograniczenie 
zobowiązań Wykonawcy wynikających z Kontraktu. Opisy poszczególnych pozycji stanowią jedynie 
skrótowe oznaczenia, które są w pełni opisane w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) i Umowie. 
Cena ryczałtowa danej pozycji winna uwzględniać wszystkie Materiały, czynności, wymagania             
i badania niezbędne do właściwego wykonania i odbioru prac wycenionych w danej pozycji bez 
względu na to, czy zostało to szczegółowo wymienione w OPZ i Umowie czy też nie. 
Cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wykazie Cen jest ostateczna  
i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonane prace objęte tą pozycją. 
 

1.2. Wycenianie 
Wszystkie pozycje powinny mieć ceny wyrażone w PLN. 
Przy wycenianiu prac należy posługiwać się definicją ceny w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy       
z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 oraz z 2003 r. Nr 
137, poz. 1302). 
Ceny powinny być wpisane obok każdej pozycji Wykazu Cen. Pozycje Robót opisanych w Wykazie 
Cen, przy których nie umieszczono żadnej ceny, nie będą zapłacone przez Zamawiającego po 
wykonaniu i będzie się uważało, że koszt ich wykonania został wliczony w ceny innych pozycji 
Wykazu Cen. 
Wszystkie ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
Do cen nie należy wliczać podatku VAT. 
Cena ryczałtowa wskazana w każdej pozycji Wykazu Cen będzie obejmowała wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie. 
 

1.3. Płatności 

Płatność będzie dokonana w kwocie wskazanej w Ofercie Wykonawcy zgodnie z zapisami Umowy. 


