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NAZWA ZAMÓWIENIA Kontrakt 8c „Budowa układu odbioru osadów i piasku 
pochodzącego z czyszczenia sieci kanalziacji sanitarnej” 

 
 
NAZWA I ADRES 
ZAMAWIAJĄCEGO 
 
 
 

 

ZWiK Sp. z o.o. w Oławie 

ul. 3 Maja 30,  

55-200 Oława  

 

ADRES OBIEKTU 
BUDOWLANEGO 

 

Lokalizację Robót podano w p. 1.1. PFU-1 

 

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 Robót, które należy zaprojektować i wykonać oraz ze 
sposobem ich wykonania.  

Zapłata wszystkich pozycji zostanie zrealizowana na podstawie wyszczególnionych w 
niniejszym Wykazie Cen, zgodnie z Rozdziałem 14 Warunków Kontraktu.  

Każda pozycja Wykazu Cen, będzie rozliczona po tym, jak prace nią objęte zostaną w pełni 
wykonane i odebrane przez Inżyniera. 

Opisy pozycji podane w rozbiciu ceny ryczałtowej nie powinny być traktowane jako ograniczenie 
zobowiązań Wykonawcy wynikających z kontraktu. Opisy poszczególnych pozycji stanowią 
jedynie skrótowe oznaczenie robót, które są w pełni opisane w Programie funkcjonalno-
użytkowym zgodnie z referencją podaną w kolumnie 2 Tabeli Wykazu Cen.  

Cena ryczałtowa danej pozycji winna uwzględniać wszystkie materiały, czynności, wymagania i 
badania niezbędne do właściwego wykonania i odbioru Robót wycenionych w danej pozycji bez 
względu na to, czy zostało to szczegółowo wymienione w PFU czy też nie. 

Cena ryczałtowa zaproponowana przez Oferenta za daną pozycję w Wykazie Cen jest 
ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonane Roboty 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 2002r., Nr 144, poz. 1204 oraz 
z 2003r. 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. 

Cena za opracowanie dokumentacji projektowej będzie obejmować w szczególności: 
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- Koszty pracy personelu Wykonawcy zaangażowanego w opracowanie wszelkich 
niezbędnych dokumentów i opracowań stanowiących projekt Robót, 

- Koszty pośrednie związane z opracowaniem Dokumentów Wykonawcy w tym w 
szczególności koszty prowadzenia biura, koszty pracy sprzętu, materiałów 
eksploatacyjnych i programowania niezbędnego do wykonania dokumentacji 
projektowej niezbędnej do wykonania i odbioru Robót budowlanych objętych niniejszym 
kontraktem. 

- Koszty powielenia i dostarczenia Inżynierowi Dokumentów Wykonawcy w wymaganych 
kontraktem liczbach egzemplarzy (wersja elektroniczna i papierowa), 

- Uzyskanie wszelkich niezbędnych map, uzgodnień i decyzji, 

- Koszty uzyskania i utrzymania ubezpieczeń i gwarancji wymaganych Kontraktem. 

Za każdym razem Cena Robót budowlanych pozycji będzie obejmować: 

- robociznę bezpośrednią, 

- wartość użytych i wbudowanych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,  

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na 
Teren  Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy 
(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące 
oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za 
dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, oraz koszty 
ogólne przedsiębiorstwa Wykonawcy i inne, 

- koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urządzeń, robót itp. niezbędnych do 
wykonania Robót Stałych, przeprowadzenia Prób Końcowych oraz utrzymania ciągłości 
eksploatacji oczyszczalni ścieków, 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Do cen nie należy wliczać podatku VAT. 

Cena ryczałtowa za opracowanie projektów Robót nie powinna 

przekraczać łącznie 7 % wartości Kontraktu. 
 

1.3. Płatności 

Płatności będą dokonywane w kwotach wskazanych w Wykazie Cen. Po uzgodnieniu z 
Inżynierem dopuszcza się możliwość częściowej zapłaty za poszczególne pozycje wskazane w 
Wykazie Cen. Przy czym wysokość takiej częściowej zapłaty będzie uzależniona od stopnia 
zaawansowania Robót. Szczegółowa forma rozliczenia będzie ustalona przez Inżyniera. 

 


