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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 opisem i zakresem Robót, które należy wykonać oraz ze sposobem ich wykonania.
Całość Robót ma być wykonana zgodnie z określeniem przedmiotu zamówienia i wymogami
Zamawiającego opisanymi w SIWZ.
Krótkie opisy pozycji w Wykazie Cen przedstawione są tylko do celów identyfikacyjnych i nie
powinny w żaden sposób modyfikować bądź anulować szczegółowego opisu zawartego w Warunkach
Kontraktu i Opisie Przedmiotu Zamówienia.
Wyceniając poszczególne pozycje, należy odnosić się do Warunków Kontraktu, Dokumentacji
projektowej, Specyfikacji ST-00-Wymagania ogólne oraz pozostałych Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w celu uzyskania pełnych wskazówek, informacji lub opisów
Robót i zastosowanych Materiałów, Urządzeń, Systemów.
Oczywistym jest też, że Roboty muszą być wykonane według zasad fachowego wykonawstwa
i poleceń Inżyniera oraz Zamawiającego oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
budowlanego i sztuką budowlaną, z zachowaniem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, Ochrony
Środowiska oraz Programem Zapewnienia Jakości. Podstawą płatności będzie ryczałt za wykonane
Roboty zapłacony zgodnie z zapisami zawartymi w Warunkach Kontraktu.
Krótkie opisy w poszczególnych pozycjach Wykazu Cen, przedstawione są tylko dla celów
identyfikacyjnych. Cena ryczałtowa danej pozycji winna uwzględniać wszystkie Materiały/Urządzenia,
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wyposażenie, systemy, czynności, wymagania i badania niezbędne do właściwego wykonania i
odbioru Robót wycenionych w danej pozycji.

Wycenianie
Wyceniony Wykaz Cen jest integralną częścią dokumentów Kontraktowych. Cena ryczałtowa
zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym Wykazie Cen jest ostateczna i
wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonane Roboty objęte tą pozycją, poza
przypadkami określonymi w Kontrakcie.
Ceny ryczałtowe powinny zawierać, (ale nie powinny się tylko do tego ograniczać): robociznę,
transport, testowanie, kontrolę jakości, materiały, zabezpieczenie, utrzymanie, użytkowanie i naprawy
całego sprzętu, urządzeń czy narzędzi, wykonanie i utrzymanie wszystkich prac tymczasowych
każdego rodzaju oraz wykonanie wszelkich czynności, jakie mogą być niezbędne dla prawidłowego
wykonania Kontraktu. Koszty wszystkich prac, które muszą po sobie następować dla zapewnienia
odpowiedniej jakości wykonania, należy ująć w tej czy innej pozycji.
Uwzględniając w cenach ryczałtowych roboty tymczasowe należy wziąć pod uwagę fakt, że materiały,
które będą do tych robót wykorzystane, są częściowo lub w całości własnością Wykonawcy.
Ceny podane w Wycenionym Wykazie Cen – Ceny Ryczałtowe podane przez Wykonawcę muszą
pokryć wszystkie koszty wykonania Robót i koszty związane z wypełnieniem obowiązków
wynikających z Kontraktu oraz wszystkich innych zobowiązań i wymagań związanych z prowadzeniem
Robót wyspecyfikowanych w Kontrakcie.
Pozycje Wycenionego Wykazu 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.
Pozycje robót, które wykonano do dnia 18.06.2014 będą wycenianie w oparciu o inwentaryzację
sporządzoną na dzień 07.08.2014 i dokumentów odbiorowych dołączonych do OPZ oraz
Dokumentacji Projektowej.
Zamawiający przyjmuje, że wszystkie koszty niezbędne do wybudowania i przekazania
kanalizacji sanitarno-tłocznej do użytkowania oraz serwisowania w Okresie Zgłaszania Wad,
jak również w okresie rękojmi zostały przez Wykonawcę uwzględnione w Zatwierdzonej
Kwocie Kontraktowej, nawet, jeżeli nie zostały wymienione w Wykazie Cen.
Uważa się, że cena za prace, której nie przedstawiono w oddzielnych pozycjach Wycenionego
Wykazu Cen, została rozłożona na ceny ryczałtowe wstawione dla innych elementów robót.
Ceny ryczałtowe należy podawać bez VAT.
Ceny ryczałtowe każdej pozycji w Wycenionym Wykazie Cen powinny być podsumowane w miejscu
do tego przeznaczonym na formularzu Wykazu.
Sumy poszczególnych Wykazów Cen powinny być przeniesione do tabeli “Zbiorcze Zestawienie
Kosztów”, a ich łączna wartość winna być podana w Formularzu Oferty.
Wszystkie Ceny Ryczałtowe w Wykazie Cen należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku.
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Cena ryczałtowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez Wykonawcę za daną Robotę w
Wycenionym Wykazie Cen jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za
wykonane Roboty objęte Kontraktem.
Cena ryczałtowa będzie obejmować w szczególności:
 robociznę bezpośrednią oraz wszelkie koszty z nią związane,
 wartość zużytych 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, ubezpieczenia
oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,
 koszty wszystkich tymczasowych budowli, urządzeń, robót itp. niezbędnych do wykonania
Robót Stałych i przeprowadzenia Prób Końcowych,
 koszty badań, prób i testów wykonanych zgodnie z wymaganiami Kontraktu i PZJ,
 koszty spełnienia wszelkich ryzyk i wymagań wynikających z Kontraktu, dla których nie
przewidziano odrębnych pozycji w Wycenionym Wykazie Cen,
 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie zgłaszania wad,
 koszty uzyskania i utrzymania ubezpieczeń i gwarancji wymaganych Kontraktem,
 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami – do Ceny ryczałtowej nie
należy wliczać podatku VAT.
Cena ryczałtowa powinna zawierać roboty tymczasowe niezbędne do wykonania Robót objętych
Kontraktem, w tym m.in.:
 koszt wywozu odpadów,
 koszt wybudowania ewentualnych objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu,
 wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,
 tymczasową przebudowę istniejących urządzeń i instalacji,
 koszt nadzoru właścicieli urządzeń,
 dostarczenie i zainstalowanie urządzeń zabezpieczających (bariery ochronne,
oświetlenie, znaki ostrzegawcze, itp.) dla Terenu Budowy,
 eksploatację i utrzymanie zainstalowanych urządzeń zabezpieczających,
 montaż i demontaż sprzętu niezbędnego do wykonania Robót Stałych, takiego jak:
rusztowania, szalunki, umocnienia ścian wykopów, odwodnienie wykopów itp.
 eksploatację i utrzymanie zamontowanego/zainstalowanego sprzętu niezbędnego do
wykonania Robót Stałych,
 pobór niezbędnych mediów z sieci i zrzut do kanalizacji,
 demontaż zamontowanych Urządzeń Tymczasowych,
 koszt ochrony budowy,
 prace porządkowe.
Cena ryczałtowa powinna zawierać prace towarzyszące niezbędne do wykonania Robót objętych
Kontraktem, w tym m.in.:
 organizację, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy,
 opracowanie dokumentacji fotograficznej/filmowej,
 zabezpieczenie Terenu Budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacją uciążliwości
dla mieszkańców przyległych terenów,
 zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw
materiałów oraz prac budowlano-montażowych i połączeniowych, które zakończone zostaną
osiągnięciem założonych efektów inwestycyjnych,
 zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań, rozruchów i odbiorów,
 opracowanie wszystkich wymaganych Raportów/sprawozdań wymaganych przepisami i
Dokumentacją projektową w zakresie robót budowlano –montażowych,
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ewentualne uzupełnienie dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji
i w wymaganym czasie po jej ukończeniu,
wykonanie projektów wymaganych Kontraktem i obowiązującymi przepisami,
zmianę organizacji ruchu w czasie Robót – montaż i demontaż,
usunięcie z Terenu Budowy materiałów z rozbiórki, ich wywóz i utylizacja wraz z jej
potwierdzeniem,
opłaty za nadzory pełnione przez właścicieli uzbrojenia ( o ile zajdzie taka potrzeba) oraz
wszelkie opłaty wynikające ze współuczestnictwa instytucji, firm, itp. w procesie wykonawstwa
robót,
wykonanie Dokumentacji powykonawczej geodezyjnej,
wykonanie Dokumentacji powykonawczej oraz dokumentacji powykonawczej wymaganej w
Decyzjach i zgodnie w wymaganym Prawem i przez Zamawiającego,
doprowadzenie Terenu Budowy do stanu pierwotnego lub zakładanego stanu
w rozwiązaniach projektowych lub wynikającego z uzgodnień,

Płatność
Ogólne

wymagania

dotyczące

podstaw

płatności

oraz

wyceny

Robót

są

zawarte

w ST-00 Wymagania Ogólne oraz Kontrakcie. Zapłata za wykonanie danej pozycji zostanie
zrealizowana zgodnie z Rozdziałem 14 Warunków Kontraktu.
Płatność będzie dokonywana na podstawie Wycenionego Wykazu Cen. Po podpisaniu Umowy
Wykonawca zgodnie z Warunkami Kontraktu przedstawi Inżynierowi i Zamawiającemu propozycję
podziału pozycji ryczałtowych Wykazu Cen, który umożliwi częściową zapłatę za daną pozycję.
Podział pozycji musi być ściśle związany z Harmonogramem Robót, który uwzględnia kolejność
wykonywania Robót zgodnie z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w ST-00 w pkt. 5.2..
Podział pozycji rozliczeniowej musi być uzgodniony i zatwierdzony przez Inżyniera i Zamawiającego.
Zgodnie z harmonogramem Inżynier będzie mógł poświadczyć płatności Wykonawcy na podstawie
aktualnego postępu robót, w odniesieniu do zakończonych odcinków, zgodnie z ich wykazem
zawartym w Harmonogramem rzeczowo – finansowym Wykonawcy.
Łączna wartość robót określona w Harmonogramie rzeczowo – finansowym Wykonawcy będzie
zgodna z wartością wskazaną przez Wykonawcę w wycenionym Wykazie Cen.
Wydatek niekwalifikowalny lub koszt niekwalifikujący się do refundacji ze środków
przeznaczonych na realizację POIiŚ – Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
rozliczane będą z wykonawcą na podstawie odrębnej faktury.

Struktura Wykazu Cen
Tabela Wykazu Cen zawiera podział na roboty przyporządkowane do określonej ulicy zawartej w
Projekcie Budowlanym przynależnym do wskazanej Decyzji pozwolenia na budowę.
W związku z powyższym Wykaz Cen składa się z następujących tabel:


Tabela 00 - Wymagania ogólne



Tabela 01 - Roboty budowlano - montażowe - Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach



Tabela 02 - Remont i modernizacja przepompowni ścieków przy ulicy Białobrzeskiej



Tabela 03 -Próby Końcowe - sieci zrealizowane do dnia 18.06.2014.



Tabela 04 -Roboty przygotowawcze do Prób Końcowych – sieci zrealizowane do 18.06.2014r.



Tabela 05 - Części zamienne, narzędzia i środki konserwujące.
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Zbiorcze Zestawienie Kosztów.

Przy opracowaniu WC korzystano w inwentaryzacji Robót sporządzonej na dzień 07.08.2014
dołączonej do ST-00 jako załącznik nr 1.
Uwaga :
Zastosowane skróty:
DW 713 - droga wojewódzka nr 713

5

