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Zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Opoczka” 

NAZWA ZAMÓWIENIA „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Opoczka” 

NAZWA I ADRES 
ZAMAWIAJĄCEGO 

                                                         

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z 
siedzibą w Bystrzycy Dolnej 
Bystrzyca Dolna 55A 
58-100 Świdnica 

 

ADRES OBIEKTU 
BUDOWLANEGO 
 
 

Opoczka, dz.nr: 

164,178,179,174,180,140,177,189,108/2,137/6,181,185 

 

KOD CPV 

 

Grupa: 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

Klasa: 

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; 
wyrównywanie terenu 

Kategoria: 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków 

 

 

ZAWARTOŚĆ WYKAZ CEN 
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Zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Opoczka” 

1 WSTĘP 

1.1 Zakres pozycji 

Wykaz cen (WC) należy odczytywać w powiązaniu ze wszystkimi dokumentami zawartymi w 
ogłoszeniu o zamówieniu. Uważa się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym 
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 ogłoszeniu o zamówieniu. 

Opisy pozycji podane w poszczególnych pozycjach Wykazu cen nie powinny być traktowane jako 
ograniczenie zobowiązań Wykonawcy wynikających z Umowy. Stanowią one jedynie skrótowe 
oznaczenie robót, które są w pełni opisane w ogłoszeniu o zamówieniu, zgodnie z referencją podaną 
w 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 ogłoszeniu o zamówieniu czy też nie. 

Cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę 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 - załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 20 lutego 2013 (poz. 385). 

Wyceniając poszczególne pozycje, należy odnosić się do Umowy, Specyfikacji Technicznych 
Wykonanie i Odbioru Robót (ST), Projektu budowlanego i Projektów wykonawczych (branżowych) w 
celu uzyskania pełnych wskazówek, informacji lub opisów robót, zastosowanych materiałów i 
urządzeń.  

Oczywistym jest też, że roboty muszą być wykonane według zasad fachowego wykonawstwa i 
wskazówek Inspektora nadzoru. Podstawą płatności będzie ryczałt za wykonane roboty i prace, 
zapłacony zgodnie z zapisami zawartymi w Umowie. 

 
Ceny powinny być wpisane obok każdej pozycji Wykazu cen. Pozycje 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, zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 9 
poszczególnych Specyfikacji Technicznych . 

1.3 Płatności 

Ogólne wymagania dotyczące podstaw płatności oraz wyceny robót są zawarte w ST-00 Wymagania 
Ogólne - Wymagania Zamawiającego. 

Wyceniony Wykaz cen jest integralną częścią dokumentów Umowy.  

Roboty będą wycenione ryczałtowo. Po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru i w porozumieniu z 
Zamawiającym dopuszcza się możliwość częściowej zapłaty w oparciu o zatwierdzone przez 
Inspektora uszczegółowienia pozycji Wykazu Cen. 

 



Wykaz cen   3 

 

Zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Opoczka” 

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 Umowie. 

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 robót tymczasowych 
każdego rodzaju i prac towarzyszących oraz wykonanie wszelkich czynności, jakie mogą być 
niezbędne dla prawidłowego wykonania Umowy. 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 i prace towarzyszące należy wziąć pod 
uwagę fakt, że materiały, które będą do tych robót wykorzystane, zostaną częściowo lub w całości 
zwrócone Wykonawcy.  

Ceny podane w wycenionym Wykazie cen podane przez Wykonawcę muszą pokryć wszystkie koszty 
wykonania robót i koszty związane z wypełnieniem obowiązków wynikających z Umowy i wszystkich 
innych zobowiązań i wymagań związanych z prowadzeniem robót wyspecyfikowanych w Umowie.  

Cena ryczałtowa wskazana w każdej pozycji Wykazu cen będzie obejmowała wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, a w szczególności: 

o robociznę bezpośrednią, 
o wartość użytych i wbudowanych Materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na Teren Budowy, 
o wartość pracy Sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie Sprzętu na 

Teren  Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
o 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 oznakowania 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, 

o koszty wszystkich tymczasowych budowli, urządzeń, robót itp. niezbędnych do 
wykonania Robót Stałych, przeprowadzenia Prób Końcowych oraz utrzymania 
ciągłości eksploatacji sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, 

o zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia Robót - w tym opłaty za zajęcia pasa 
drogowego, wymienione w ST-00 Wymagania ogólne. 

o koszty uzyskania i utrzymania ubezpieczeń i gwarancji wymaganych Umową, 
o koszty nadzoru konserwatora zabytków 
o koszty wykonania dokumentacji powykonawczej wymienionej w ST-00 Wymagania 

ogólne. 
o zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 

wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 
o podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 

1.4 Spis działów Wykazu cen 

 

Oznaczenie 
części 

Wykazu cen 

Oznaczenie 
elementu 

Nazwa elementu 

I - WO I 
I. Wymagania Ogólne zgodnie z ST-00  

- rozliczenie ryczałtowe 

II - RBM II 
II. Budowa kanalizacji sanitarnej zgodnie z ST-00 – ST-07   

- rozliczenie ryczałtowe 

 

 



WYKAZ CEN - I - WO

Lp.
ogłoszenie o 

zamówieniu
Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Wartość [PLN]*

1 ST-00
Nadzór archeologiczny - zgodnie z decyzją Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

we Wrocławiu nr 820/2021 z 08.07.2021 r.
ryczałt

2  ST-00 Dokumentacja powykonawcza, w tym dokumentacja geodezyjna ryczałt

3 ST-00
Organizacja ruchu zastępczego, opłaty za zajęcia pasa drogowego, projekt organizacji ruchu, 

oznakowanie
ryczałt

4 ST-00
Rozruch przepompowni ścieków wraz ze szkoleniem personelu Zamawiającego w zakresie obsługi, 

konserwacji i eksploatacji przepompowni ścieków
ryczałt

5 ST-00 Organizacja Zaplecza Budowy - budowa, utrzymanie i likwidacja ryczałt

I. Wymagania Ogólne zgodnie z ST.00 - rozliczenie ryczałtowe

RAZEM I Wymagania ogólne

(przenieść do Zbiorczego Zestawienia Kosztów)

Kontrakt pn. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Opoczka

*Wartość należy podać bez VAT.
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WYKAZ CEN - II - RBM

Lp.
ogłoszenie o 

zamówieniu
Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Wartość, PLN

6 ST-00,01,02,03
Rozbiórka nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych wraz z podbudową wraz z niezbędnymi robotami 

tymczasowymi i towarzyszącymi (droga powiatowa i drogi gminne)
ryczałt

7 ST-00,01,02,03
Rozbiórka nawierzchni tłuczniowych wraz z podbudową wraz z niezbędnymi robotami tymczasowymi i 

towarzyszącymi
ryczałt

8 ST-00,01,02,03
Rozbiórka terenów zielonych oraz chodników wraz z podbudową wraz z niezbędnymi robotami 

tymczasowymi i towarzyszącymi
ryczałt

9 ST-00,01,02,03,04
Wykonanie kanalizacji grawitacyjnej wraz z niezbędnymi robotami tymczasowymi i towarzyszącymi - 

sieć główna Ø200 PVC-U, SN8, L=1001 mb
ryczałt

10 ST-00,01,02,03,04
Wykonanie kanalizacji grawitacyjnej wraz z niezbędnymi robotami tymczasowymi i towarzyszącymi - 

odcinki boczne Ø160 PVC-U, SN8, L=243 mb
ryczałt

11 ST-00,01,02,03,04
Wykonanie kanalizacji tłocznej Ø90 PE SDR17, L=226 mb wraz z niezbędnymi robotami tymczasowymi 

i towarzyszącymi
ryczałt

12 ST-00,01,02,03,04

Montaż kompletnych studni rewizyjnych betonowych Ø1200, z dennicami z powłoką z tworzywa 

sztucznego, 6 kpl., na rurociągach grawitacyjnych wraz z niezbędnymi robotami tymczasowymi i 

towarzyszącymi (zgodnie z załącznikiem nr 6.3 do ogłoszenia - wykaz studni betonowych Ø1200 - 

zmiana: w PB na PZT opisane są jako Ø1000)

ryczałt

13 ST-00,01,02,03,04
Montaż kompletnych studni rewizyjnych betonowych Ø1000, 20 kpl., na rurociągach grawitacyjnych 

wraz z niezbędnymi robotami tymczasowymi i towarzyszącymi (zgodnie z PZT)
ryczałt

14 ST-00,01,02,03,04
Montaż kompletnych studni inspekcyjnych z tworzyw sztucznych Ø425, 36 kpl. na rurociągach 

grawitacyjnych wraz z niezbędnymi robotami tymczasowymi i towarzyszącymi
ryczałt

15 ST-00,01,02,03,04
Montaż kompletnej studni rozprężnej z tworzywa sztucznego Ø625, na rurociągu tłocznym1 kpl. wraz z 

niezbędnymi robotami tymczasowymi i towarzyszącymi
ryczałt

Kontrakt pn. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Opoczka

II.1. Roboty przygotowawcze

II.2. Roboty budowlano-montażowe

II. Budowa kanalizacji sanitarnej zgodnie z ST-00 - ST-07 - rozliczenie ryczałtowe

RAZEM  II.1
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WYKAZ CEN - II - RBM

Lp.
ogłoszenie o 

zamówieniu
Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Wartość, PLN

Kontrakt pn. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Opoczka

II. Budowa kanalizacji sanitarnej zgodnie z ST-00 - ST-07 - rozliczenie ryczałtowe

16 ST-00,01,02,03,04,05

Montaż kompletnej pompowni ścieków Ø1500 z polimerobetonu wraz z pompami ściekowymi i 

urządzeniami zabezpieczająco-sterującymi  wraz z niezbędnymi robotami tymczasowymi i 

towarzyszącymi

ryczałt

17 ST-00,01,02,03,04,05

Montaż kompletnej betonowej komory technicznej (komory zasuw) Ø2000  wraz z wyposażeniem 

zgodnie z dokumentacją projektową (m.in. przepływomierz elektromagnetyczny, zawór napowietrzająco-

odpowietrzający, zasuwy nożowe) wraz z niezbędnymi robotami tymczasowymi i towarzyszącymi

ryczałt

18 ST-00,06

Wykonanie zagospodarowania terenu pompowni (w tym wykonanie nawierzchni z kostki betonowej 

20,1m² i wykonanie ogrodzenia terenu 5x5m) wraz z niezbędnymi robotami tymczasowymi i 

towarzyszącymi oraz wykonanie dojazdu do pompowni (nawierzchnia utwardzona tłuczniem F=43,2 m²)
ryczałt

19 ST-00,05
Wykonanie zasilania energetycznego pompowni - WLZ-YKY 4x16mm² L=15 m, zasilania szafki 

sterowniczej pompowni, zasilania oświetlenia, montaż słupa oświetleniowego
ryczałt

20 ST-00,06

Odtworzenie poboczy oraz jezdni asfaltowych w konstrukcji zgodnie z decyzjami zarządców dróg wraz z 

niezbędnymi robotami tymczasowymi i towarzyszącymi - decyzja nr 111/2021 z 31.05.2021r.(droga 

powiatowa) oraz decyzja nr 33/2021 z 28.05.2021 r. poz.1b) i 1c)(drogi gminne)

ryczałt

21 ST-00,06

Odtworzenie dróg gminnych o nawierzchni z kruszyw naturalnych w konstrukcji zgodnie z decyzjami 

zarządcy dróg wraz z niezbędnymi robotami tymczasowymi i towarzyszącymi - decyzja nr 33/2021 z 

28.05.2021 r. poz.1d) oraz uzgodnienie ZID.7230.90.2021 (4) z 28.05.2021 r. (drogi gminne)

ryczałt

22 ST-00,06
Odtworzenie nawierzchni (chodników, wjazdów) z kostki betonowej w konstrukcji zgodnie z decyzjami 

zarządców dróg wraz z niezbędnymi robotami tymczasowymi i towarzyszącymi
ryczałt

23 ST-00,06 Odtworzenie terenów zielonych wraz z niezbędnymi robotami tymczasowymi i towarzyszącymi ryczałt

RAZEM  II.3

RAZEM II (II.1 - II.3)  

(przenieść do Zbiorczego Zestawienia Kosztów)

II.3. Roboty odtworzeniowe

RAZEM  II.2
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WYKAZ CEN - ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Oznaczenie części 

Wykazu cen

Oznaczenie 

elementu
Nazwa elementu Wartość, PLN

I - WO I I. Wymagania Ogólne zgodnie z ST-00 - rozliczenie ryczałtowe

II - RBM II II. Budowa kanalizacji sanitarnej zgodnie z ST-00 - ST-07 - rozliczenie ryczałtowe

UWAGA:

Cena Oferty - łącznie:

Kontrakt pn. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Opoczka

Razem

2. Ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Cena Oferty niezawierająca VAT (netto) 

(do przeniesienia do Formularza Oferty)

VAT 

(do przeniesienia do Formularza Oferty)

Cena Oferty zawierająca VAT 

(do przeniesienia do Formularza Oferty)

1. Wartość dotyczącą elementów I i II należy podać bez VAT.
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