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WYKAZ CEN 

(PODZIAŁ OFEROWANEJ KWOTY RYCZAŁTOWEJ NA POZYCJE)  

1. Preambuła 
Niniejszy Wykaz Cen przedstawia  podział oferowanej kwoty ryczałtowej na pozycje w zakresie 
zaprojektowania, wykonania, odbioru i przekazania do użytkowania Robót w ramach projektu  
numer 2004/PL/16/C/PE/021 – „Program gospodarki wodno-ściekowej w Tarnobrzegu”  
na Zadaniu 03/IA – Inwestycje w obrębie oczyszczalni ścieków  z numerem zamówienia 
2004/PL/16/C/PE/021-03/IA. 

 

 

1.1 Uwagi ogólne 

Płatności za wszystkie pozycje Robót zostaną dokonane na podstawie ustalonej kwoty ryczałtowej, 
zgodnie z Umową. Opisy poszczególnych pozycji podane w Wykazach Cen nie powinny być traktowane 
jako ograniczające zobowiązania Wykonawcy wynikające z Kontraktu na wykonanie Robót, które zostały 
wyczerpująco opisane w innych dokumentach.  

Ceny wszystkich pozycji Robót powinny zostać podane w EUR jako kwoty netto. 

Kwoty i stawki za wszystkie pozycje wyszczególnione w Wykazach Cen (w Podziale Oferowanej Kwoty 
Ryczałtowej na Pozycje) zostaną przez Oferentów podane jako kwoty i stawki netto bez VAT (podatek 
od towarów i usług) 

Kwoty podatku VAT w EUR winny zostać podane w zestawieniu zbiorczym (przenoszonym  
do Formularza Oferty) w wysokości obowiązującej na 30 dni przed datą składania Ofert. 

Niezależnie od ograniczeń, jakie mogą sugerować sformułowania dotyczące poszczególnych pozycji  
i/lub wyjaśnienia w niniejszym wstępie, Wykonawca winien mieć pełną świadomość, że kwoty,  
które wprowadził do Wykazu Cen, dotyczą Robót zakończonych całkowicie pod każdym względem. 
Przyjmuje się, że Wykonawca jest w pełni świadom wszystkich wymagań i zobowiązań, wyrażonych 
bezpośrednio, czy też sugerowanych, objętych każdą częścią niniejszego Kontraktu i że stosownie do nich 
wycenił wszystkie pozycje. 

W związku z powyższym podane kwoty muszą obejmować wszelkie wydatki poboczne i nieprzewidziane 
oraz ryzyka każdego rodzaju, niezbędne do zaprojektowania, budowy, ukończenia, uruchomienia  
i konserwacji całości Robót zgodnie z Kontraktem. O ile Wykazy Cen nie przewidują innych pozycji, 
należy zapewnić odpowiednie rezerwy w stawkach i kwotach w poszczególnych Wykazach Cen  
na wszelkie ponoszone koszty związane.  

Kwoty bądź stawki wprowadzone przez Wykonawcę w odniesieniu do wszystkich pozycji w Wykazach 
Cen muszą odzwierciedlać właściwy związek z kosztem wykonywania Robót opisanych w Kontrakcie. 
Wszystkie koszty stałe, zyski, koszty ogólne i podobnego rodzaju obciążenia (o ile nie wymienione 
osobno), odnoszące się do niniejszego Kontraktu jako całości, należy rozdzielić pomiędzy wszystkie 
kwoty podane w Wykazach Cen, podczas gdy koszty dotyczące określonych części Kontraktu należy 
rozciągnąć na te pozycje, których te części dotyczą. 

W Wykazach Cen należy podać, wpisane atramentem, kwoty i stawki netto w EUR dla wszystkich 
pozycji. O ile Oferent pominie cenę danej pozycji zakłada się, że została ona zawarta w innym miejscu  
w podanych przez niego kwotach bądź stawkach. Zmiany w Wykazie Cen, jak również dodanie nowych 
pozycji, nie są dozwolone. 
Cena elementu będzie obejmować: 

a) koszty bezpośrednie, w tym: 
- koszty wszelkiej robocizny do wykonania danego elementu robót wraz z pracami 

towarzyszącymi i robotami tymczasowymi, obejmujące płace bezpośrednie, płace 
uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od płac, 
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- koszty materiałów podstawowych i pomocniczych do wykonania danego elementu robót 
wraz z pracami towarzyszącymi i robotami tymczasowymi, obejmujące również koszty 
dostarczenia materiałów z miejsca ich zakupu bezpośrednio na stanowiska robocze lub na 
miejsca składowania na placu budowy, 

- koszty zatrudnienia wszelkiego sprzętu budowlanego, niezbędnego do wykonania danego 
elementu robót wraz z pracami towarzyszącymi i robotami tymczasowymi, obejmujące 
również koszty sprowadzenia sprzętu na plac budowy, jego montażu i demontażu  
po zakończeniu robót, 

b) koszty ogólne budowy, w tym: 
- koszty zatrudnienia przez wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego  

i administracyjnego budowy, obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie zaliczane 
do płac bezpośrednich, wynagrodzenia uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych  
i podatki od wynagrodzeń, 

- wynagrodzenia bezosobowe, które wg wykonawcy obciążają daną budowę,  
- koszty montażu i demontażu obiektów zaplecza tymczasowego, oraz koszty amortyzacji 

lub zużycia tych obiektów, 
- koszty wyposażenia zaplecza tymczasowego w urządzenia placu budowy, obejmujące 

drogi tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociągowe, 
kanalizacyjne, oświetlenie placu budowy, zastępcze źródła ciepła do ogrzewania obiektów 
i robót, urządzenia zabezpieczające materiały i roboty przed deszczem, słońcem i mrozem 
i inne tego typu urządzenia, 

- koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi 
kwalifikowanych jako środki nietrwałe, 

- koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące koszty wykonania planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz niezbędnych zabezpieczeń stanowisk roboczych  
i miejsc wykonywania robót, koszty odzieży i obuwia ochronnego, koszty środków 
higienicznych, sanitarnych i leczniczych, 

- koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych, 
- koszty zużycia materiałów oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy,  
- koszty podróży służbowych personelu budowy, 
- koszty pomiarów geodezyjnych nie ujętych w opisach zakresów robót, 
- koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonanych robót  

na mapę, 
- koszty sporządzenia powykonawczej dokumentacji budowy, 
- opłaty za zajęcie chodników, pasów drogowych i innych terenów na cele budowy  

oraz koszty tymczasowej organizacji ruchu (tymczasowe drogi objazdowe i dojazdowe, 
oznakowania i zabezpieczenia terenu robót oraz oznakowania objazdów i zaleconego, 
związanego ze zmianą organizacji ruchu, oznakowania dróg) i zabezpieczeń (zapory, 
światła ostrzegawcze, znaki itp.) 

- koszt odszkodowań dla osób trzecich z tytułu skutków prowadzonych robót budowlanych, 
w tym także odszkodowań dla właścicieli i użytkowników terenów w pasie Robót 
przekazanych czasowo Wykonawcy,  

- koszty badań jakości materiałów, robót i prób odbiorowych oraz badań pomontażowych 
przewidzianych w Wymaganiach Zamawiającego ,  

- koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót, 
- opłaty graniczne, cła, akcyzy i inne podatki należne za robociznę, materiały i sprzęt, 
- koszty ubezpieczeń majątkowych budowy, 
- wszystkie inne, nie wymienione wyżej ogólne koszty budowy, które mogą wystąpić  

w związku z wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami Kontraktu  
oraz przepisami technicznymi i prawnymi, 

 
c) ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę 

- ryzyko obciążające wykonawcę i kalkulowany przez wykonawcę zysk; 
- wszelkie inne koszty, opłaty i należności, związane z wykonywaniem robót, 

odpowiedzialnością materialną i zobowiązaniami wykonawcy wymienionymi  
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lub wynikającymi z treści rysunków, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, warunków Kontraktu oraz przepisów dotyczących wykonywania robót 
budowlanych. 

 
Cena elementu zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wykazie Cen jest ostateczna  
co wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją. 

Kwoty i stawki wpisane w Wykazie Cen, zostaną wykorzystane na etapie obliczania należnych płatności, 
należnych rat przejściowych, oraz przy wycenie ewentualnych zmian (prac zamiennych). 

 

 

1.2. PŁATNOŚCI 

(a) Płatności  
Płatności zostaną określone na podstawie aktualnego, wyrażonego procentowo, postępu Robót. Płatności 
będą dokonywane zgodnie z Warunkami Kontraktu. 

(b) Kwoty Zatrzymane 
Płatności Kwot Zatrzymanych będą dokonywane zgodnie z Warunkami Kontraktu. 
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Tytuł projektu:  „Inwestycje w obr ębie oczyszczalni ścieków” 

  
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR:  

 

ZESTAWIENIE ZBIORCZE  
Kwota 

podatku 
VAT w EUR 

Wykaz 
Cen Nr Tytuł 

Kwota netto  
w EUR 

22 % 

Kwota z 
VAT w EUR 

1.  Wymagania ogólne 
 

  

2.  Projektowanie 
 

  

3.  Prace modernizacje w obrębie  
oczyszczalni ścieków 

   

Uwaga: ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 

 

Podpis: ………………………………………………………… 

Występujący w charakterze: ………………………………………………… 

Należycie upoważniony do podpisania niniejszej Oferty w imieniu i na rzecz: 

……………………………………………………………………................................................. 

……………………………………………………………………................................................. 

Data: ..................... 
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Tytuł projektu:  „Inwestycje w obr ębie oczyszczalni ścieków” 

  
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR:  

 

Wykaz Cen nr 1 

Wymagania ogólne  

Lp. Opis Nr 
WZ Jednostka 

Kwota 
netto 

w EUR 

1.  Ubezpieczenia i gwarancje 01 Ryczałt ............. 

 

Wykaz Cen nr 1 RAZEM: ........................... 

do przeniesienia do ZESTAWIENIA ZBIORCZEGO  

Podpis: ………………………………………………………… 

Występujący w charakterze: ………………………………………………… 

Należycie upoważniony do podpisania niniejszej Oferty w imieniu i na rzecz: 

……………………………………………………………………................................................. 

……………………………………………………………………................................................. 
Data: ................. 
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Tytuł projektu:  „Inwestycje w obr ębie oczyszczalni ścieków” 

  
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR:  

 

Wykaz Cen nr 2 

Projektowanie 

Lp. Opis Nr WZ  Jednostka 
Kwota 
netto 

w EUR 

2.  
Projekt budowlany i projekty wykonawcze z pozwoleniem na 
budowę dla obiektów – Inwestycje w obrębie oczyszczalni ścieków 

02 Ryczałt ............. 

 

Wykaz Cen nr 2 RAZEM: ........................... 

do przeniesienia do ZESTAWIENIA ZBIORCZEGO  

Podpis: ………………………………………………………… 

Występujący w charakterze: ………………………………………………… 

Należycie upoważniony do podpisania niniejszej Oferty w imieniu i na rzecz: 

……………………………………………………………………................................................. 

……………………………………………………………………................................................. 
Data: ................. 
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Tytuł projektu:  „Inwestycje w obr ębie oczyszczalni ścieków” 

  
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR:  

 

Wykaz Cen nr 3 

 

 

Lp. Opis 
Nr 
WZ Jednostka 

Kwota 
netto 

w EUR 

1 Kanalizacja deszczowa w Osiedlu Piastów    

3.  Roboty przygotowawcze rozbiórkowe i ziemne 03 Ryczałt ............. 

4.  
Roboty montażowe sieci kanalizacyjnej deszczowej 
grawitacyjnej 

04 Ryczałt .............. 

5.  Roboty budowlane betonowe i murowe 11 Ryczałt .............. 

6.  Roboty budowlano montażowe  12 Ryczałt .............. 

7.  
Roboty budowlane w zakresie odbudowy i budowy dróg, placów 
i chodników 

14 Ryczałt .............. 

8.  Opłaty za zajęcie pasa drogowego na czas robót 14 Ryczałt .............. 

9.  Roboty budowlane związane z odbudową terenów zielonych 15 Ryczałt .............. 

2 
Zakup i instalacja zautomatyzowanej stacji zlewnej 
ścieków dowożonych    

10.  Roboty przygotowawcze rozbiórkowe i ziemne 03 Ryczałt ............. 

11.  Roboty montażowe instalacji technologicznych 06 Ryczałt ............. 

12.  
Roboty montażowe wewnętrznych instalacji sanitarnych, 
centralnego ogrzewania oraz wentylacji mechanicznej 

07 Ryczałt ............. 

13.  
Roboty montażowe zasilania i wewnętrznej instalacji 
elektrycznej 

08 Ryczałt .............. 

14.  Roboty montażowe instalacji AKP i nadzoru komputerowego 09 Ryczałt .............. 

15.  Roboty budowlane betonowe i murowe 11 Ryczałt .............. 

16.  Roboty budowlano montażowe 12 Ryczałt .............. 

17.  
Roboty budowlane w zakresie odbudowy i budowy dróg, placów 
i chodników 

14 Ryczałt .............. 
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18.  Roboty budowlane związane z odbudową terenów zielonych 15 Ryczałt .............. 

3 
Budowa stanowiska pompowego dla zrzutu ścieków 
oczyszczonych do odbiornika w sytuacji wysokiego 
stanu wód rzeki Wisły  

   

19.  Roboty przygotowawcze rozbiórkowe i ziemne 03 Ryczałt ............. 

20.  Roboty montażowe instalacji technologicznych 06 Ryczałt ............. 

21.  
Roboty montażowe zasilania i wewnętrznej instalacji 
elektrycznej 

08 Ryczałt .............. 

22.  Roboty montażowe instalacji AKP i nadzoru komputerowego 09 Ryczałt .............. 

23.  Roboty budowlane betonowe i murowe 11 Ryczałt .............. 

24.  Roboty budowlane związane z odbudową terenów zielonych 15 Ryczałt .............. 

4 Modernizacja pompowni głównej – wymiana pomp    

25.  Roboty przygotowawcze rozbiórkowe 03 Ryczałt ............. 

26.  Roboty montażowe instalacji technologicznych 06 Ryczałt ............. 

27.  
Roboty montażowe zasilania i wewnętrznej instalacji 
elektrycznej 

08 Ryczałt .............. 

28.  Roboty montażowe instalacji AKP i nadzoru komputerowego 09 Ryczałt .............. 

29.  Roboty budowlano montażowe 12 Ryczałt .............. 

5 Modernizacja części biologicznej oczyszczalni    

30.  Roboty przygotowawcze ziemne 03 Ryczałt ............. 

31.  Roboty montażowe instalacji technologicznych 06 Ryczałt ............. 

32.  
Roboty montażowe zasilania i wewnętrznej instalacji 
elektrycznej 

08 Ryczałt .............. 

33.  Roboty montażowe instalacji AKP i nadzoru komputerowego 09 Ryczałt .............. 

34.  Roboty budowlane betonowe i murowe 11 Ryczałt .............. 

35.  Roboty budowlano montażowe 12 Ryczałt .............. 

36.  Roboty budowlane związane z odbudową terenów zielonych 15 Ryczałt .............. 

6 Modernizacja placu tymczasowego składowania osadu    

37.  Roboty przygotowawcze rozbiórkowe i ziemne 03 Ryczałt ............. 
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38.  Roboty montażowe instalacji technologicznych  06 Ryczałt ............. 

39.  
Roboty montażowe zasilania i wewnętrznej instalacji 
elektrycznej 

08 Ryczałt .............. 

40.  Roboty budowlane betonowe i murowe 11 Ryczałt .............. 

41.  Roboty budowlano montażowe 12 Ryczałt .............. 

42.  
Roboty budowlane w zakresie odbudowy i budowy dróg, placów 
i chodników 

14 Ryczałt .............. 

43.  Roboty budowlane związane z odbudową terenów zielonych 15 Ryczałt .............. 

7 Zakup stacji do zmiękczania wody do celów kotłowych    

44.  
Roboty montażowe instalacji technologicznych – zakup i montaż 
stacji 

06 Ryczałt ............. 

8 Modernizacja piaskownika    

45.  Roboty przygotowawcze rozbiórkowe 03 Ryczałt ............. 

46.  Roboty montażowe instalacji technologicznych 06 Ryczałt ............. 

47.  Roboty budowlane wykończeniowe 13 Ryczałt ............. 

9 Wymiana pomp w pompowni II°    

48.  Roboty montażowe instalacji technologicznych 06 Ryczałt ............. 

49.  

Roboty montażowe zasilania i wewnętrznej instalacji 
elektrycznej 
 

08 Ryczałt .............. 

10 
Przebudowa laboratorium oraz uzupełnienie  
jego wyposażenia    

50.  Roboty przygotowawcze rozbiórkowe i ziemne 03 Ryczałt ............. 

51.  
Roboty montażowe instalacji technologicznych – uzupełnienie 
wyposażenia 

06 Ryczałt ............. 

52.  
Roboty montażowe wewnętrznych instalacji sanitarnych, 
centralnego ogrzewania oraz wentylacji mechanicznej 

07 Ryczałt ............. 

53.  
Roboty montażowe zasilania i wewnętrznej instalacji 
elektrycznej 

08 Ryczałt .............. 

54.  Roboty budowlane betonowe i murowe    

55.  Roboty budowlano montażowe 12 Ryczałt .............. 

56.  Roboty budowlane wykończeniowe 13 Ryczałt 
............. 
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  11 Wymiana transformatorów 15 / 0,4 kV    

57.  
Roboty montażowe zasilania i wewnętrznej instalacji 
elektrycznej 

08 Ryczałt .............. 

12 
Dokończenie automatyzacji i kontroli procesu 
oczyszczania ścieków    

58.  Roboty montażowe instalacji AKP i nadzoru komputerowego 09 Ryczałt .............. 

59.  

Roboty montażowe wyposażenia Centralnej Dyspozytorni 
oczyszczalni ścieków 
 

09 Ryczałt ............. 

13 
Wyposażenie rozdzielni elektroenergetycznej R1 i R2  
w urządzenia klimatyzacyjne    

60.  
Roboty montażowe wewnętrznych instalacji sanitarnych, 
centralnego ogrzewania oraz wentylacji mechanicznej 

07 Ryczałt ............. 

14 
Wykonanie przelewu  burzowego na kolektorze 
ogólnospławnym.    

61.  Roboty przygotowawcze rozbiórkowe i ziemne 03 Ryczałt ............. 

62.  Roboty budowlane betonowe i murowe 11 Ryczałt .............. 

63.  Roboty budowlane związane z odbudową terenów zielonych 15 Ryczałt .............. 

15 
Wykonanie urządzeń podczyszczających ścieki 
deszczowe – budowa dwukomorowego osadnika 
poziomego okresowo czynnego. 

   

64.  Roboty przygotowawcze rozbiórkowe i ziemne 03 Ryczałt ............. 

65.  Roboty budowlane betonowe i murowe 11 Ryczałt .............. 

66.  Roboty budowlano montażowe 12 Ryczałt .............. 

67.  Roboty budowlane związane z odbudową terenów zielonych 15 Ryczałt .............. 

16 Wykonanie przepompowni wód burzowych    

68.  Roboty przygotowawcze rozbiórkowe i ziemne 03 Ryczałt ............. 

69.  Roboty montażowe rurociągów tłocznych 05 Ryczałt .............. 

70.  Roboty montażowe instalacji technologicznych 06 Ryczałt .............. 

71.  
Roboty montażowe zasilania i wewnętrznej instalacji 
elektrycznej 

08 Ryczałt .............. 

72.  Roboty montażowe instalacji AKP i nadzoru komputerowego 09 Ryczałt .............. 

73.  
Roboty montażowe związane z systemem GPRS z pompowni do 
dyspozytorni ul. Wiślna 

10 Ryczałt .............. 



Część IV – Wykaz Cen   

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Część IV – Wykaz Cen 
Inwestycje w obrębie oczyszczalni ścieków  
Numer zamówienia 2004/PL/16/C/PE/021-03/IA 

12 

74.  Roboty budowlane betonowe i murowe 11 Ryczałt .............. 

75.  Roboty budowlano montażowe 12 Ryczałt .............. 

76.  Roboty budowlane związane z odbudową terenów zielonych 15 Ryczałt .............. 

 

Wykaz Cen nr 3 RAZEM: ........................... 

do przeniesienia do ZESTAWIENIA ZBIORCZEGO  

Podpis: ………………………………………………………… 

Występujący w charakterze: ………………………………………………… 

Należycie upoważniony do podpisania niniejszej Oferty w imieniu i na rzecz: 

……………………………………………………………………................................................. 

……………………………………………………………………................................................. 
Data: .................  


