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„Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Opoczka” 

NAZWA ZAMÓWIENIA Kontrakt pn. „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 
 
 

Lokalizację Robót podano w p. 1.1. PFU-1 

KOD CPV 

Grupa:  

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

71300000-1 Usługi inżynieryjne 

 

Klasa:  

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; 

wyrównywanie terenu 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

Kategoria:  

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

odprowadzania ścieków 

 

 

ZAWARTOŚĆ WYKAZ CEN 
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1 WSTĘP 

1.1 Zakres pozycji 

Wykaz Cen (WC) należy odczytywać w powiązaniu ze wszystkimi dokumentami zawartymi w 
Zapytaniu ofertowym. Uważa się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym zakresem 
Robót, które należy zaprojektować i wykonać oraz ze sposobem ich wykonania.  

Całość Robót ma być wykonana zgodnie z określeniem przedmiotu zamówienia i wymogami 
Zamawiającego opisanymi w Zapytaniu ofertowym. 

Opisy pozycji podane w poszczególnych pozycjach Wykazu cen nie powinny być traktowane jako 
ograniczenie zobowiązań Wykonawcy wynikających z Kontraktu. Stanowią one jedynie skrótowe 
oznaczenie Robót, które są w pełni opisane w Zapytaniu ofertowym, 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 Zapytaniu ofertowym 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, PFU w celu uzyskania pełnych 
wskazówek, informacji lub opisów Robót i zastosowanych Materiałów, Urządzeń.  

Oczywistym jest też, że Roboty muszą być wykonane według zasad fachowego wykonawstwa i 
wskazówek Inspektora Nadzoru. Podstawą płatności będzie ryczałt lub obmiar (w zależności od 
wskazań w WC) 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 WW. 

1.3 Płatności 

Ogólne wymagania dotyczące podstaw płatności oraz wyceny Robót są zawarte w WW-00 
Wymagania Ogólne - Wymagania Zamawiającego. 

Wyceniony Wykaz Cen jest integralną częścią dokumentów Umowy.  

Roboty będą wycenione ryczałtowo lub obmiarowo – w zależności od wskazań w Wykazie cen. 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. 

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. 
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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 wypełnienia 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: 

- opracowanie projektu Robót: 

o koszty pracy personelu Wykonawcy zaangażowanego w opracowanie wszelkich 
niezbędnych dokumentów i opracowań stanowiących projekt Robót, 

o 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. 

o koszty powielenia i dostarczenia Inspektorowi nadzoru Dokumentów Wykonawcy w 
wymaganych Kontraktem liczbach egzemplarzy (wersja elektroniczna i papierowa), 

o uzyskanie wszelkich niezbędnych map, uzgodnień i decyzji. 

- wykonanie Robót:  

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 wymienione w p. 
PFU-1 Część opisowa oraz w WW-00 Wymagania ogólne. 

o koszty uzyskania i utrzymania ubezpieczeń i gwarancji wymaganych Kontraktem, 

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.  

 

 



Wykaz cen   4 

 

„Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Opoczka” 

1.4 Spis działów Wykazu cen 

 

Oznaczenie 
części 

Wykazu cen 

Oznaczenie 
elementu 

Nazwa elementu 

I - WO I 
I. Wymagania Ogólne zgodnie z WW.00 - rozliczenie 

ryczałtowe 

II - RBM II 
II. Budowa kanalizacji sanitarnej zgodnie z WW.00 - 

WW.07 - rozliczenie ryczałtowe 
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