„Budowa fotowoltaicznego źródła zasilania oczyszczalni ścieków w Zduńskiej Woli”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
WYKAZ CEN

DLA
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA ROBOTY BUDOWLANE PROJEKTOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ
przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jedn.: Dz.U. 2013 poz. 907 z późń. zm)

„Budowa fotowoltaicznego źródła zasilania oczyszczalni ścieków w Zduńskiej Woli”

Zamówienie realizowane w ramach Projektu:
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Zduńska Wola - I faza”,
współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Oś priorytetowa 1. Gospodarka wodno-ściekowa
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1. WSTĘP
1.1.

Zakres pozycji

Wykaz Cen powinien być odczytywany w powiązaniu ze wszystkimi dokumentami zawartymi
w Programie funkcjonalno - użytkowym. Uważa się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się
ze szczegółowym zakresem Robót, które należy zaprojektować i wykonać oraz ze sposobem
ich wykonania.
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 SIWZ
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 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
Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. 2014 poz.
915). 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 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:


koszty pracy personelu Wykonawcy zaangażowanego w opracowanie wszelkich
niezbędnych dokumentów i opracowań stanowiących projekt Robót (m.in. projektów
budowlanych, projektów wykonawczych),
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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, opinii, pozwoleń i decyzji.
Uzyskanie pozwolenia na budowę

wykonanie Robót:



















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 i koszty zatrudnienia 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,
koszty wszystkich robót przygotowawczych i towarzyszących, tymczasowych budowli,
urządzeń i robót niezbędnych do wykonania i odbioru Robót Stałych,
przeprowadzenia Prób Końcowych oraz utrzymania ciągłości eksploatacji sieci
wodociągowej,
zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia Robót w tym wszystkie opłaty
koszt zatrudnienia nadzoru uprawnionego archeologa, dendrologa itp.
koszt czynności geodezyjnych
opłaty i koszty związane z korzystaniem ze środowiska (np. odwodnienie terenu, zrzut
wód z odwodnienia do rzeki),
opłaty i koszty związane z wycinką zieleni
koszty badań jakości materiałów, robót i prób odbiorowych, eksploatacji próbnej,
serwisu,
opłaty graniczne, opłaty, akcyzy i inne podatki należne za robociznę, materiały i
sprzęt,
koszt tablic informacyjnych
koszty dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
koszty uzyskania i utrzymania ubezpieczeń i gwarancji wymaganych Kontraktem,
zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych
wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym,
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podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wszystkie pozostałe opłaty i koszty

Do cen nie należy wliczać podatku VAT.

1.3. Płatności
Zapłata wszystkich pozycji zostanie zrealizowana na podstawie wyszczególnionych w
niniejszym Wykazie Cen, zgodnie z Warunkami Kontraktu. Zapłata kwot ryczałtowych
wskazanych w Wykazie Cen za zaprojektowanie i wykonanie Robót w poszczególnych
zadaniach będzie dokonywana w zależności od postępu Robót w następujących częściach:

Procent kwoty wskazanej w Wykazie Cen
za poszczególne pozycje

Zaawansowanie Robót
Projektowanie (rozdział 1.2 PFU):
- Koncepcję proponowanych rozwiązań technologicznych
- Projekt Budowlany z prawomocnym pozwoleniem na
budowę
-Projekt wykonawczy z podziałem na branże
- Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót
- Przedmiaru robót
- Kosztorysu inwestorskiego
-Harmonogram rzeczowo-finansowy
Dostawa i budowa farmy fotowoltaicznej (rozdział 1.6 PFU)
- Dostawy i wykonanie robót budowlanych
- Operat powykonawczy wraz z inwentaryzacją geodezyjną
oraz protokołami z pomiarów i sprawdzeń (rozdział 1.2)
- Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie
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Suma płatności częściowych w żadnym wypadku nie może przekroczyć stawek wskazanych w Wykazie Cen.
Wyszczególnienie:

1

2

Cena ryczałtowa bez VAT, PLN

Projektowanie (rozdział 1.2 PFU):
- Koncepcję proponowanych rozwiązań
technologicznych
- Projekt Budowlany z prawomocnym pozwoleniem na
budowę
-Projekt wykonawczy z podziałem na branżne
- Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót
- Przedmiaru robót
- Kosztorysu inwestorskiego
Dostawa i budowa farmy fotowoltaicznej (rozdział 1.6
PFU)
- Dostawy i wykonanie robót budowlanych
- Operat powykonawczy wraz z inwentaryzacją
geodezyjną oraz protokołami z pomiarów i sprawdzeń
(rozdział 1.2)
- Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie
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Zestawienie zbiorcze
Lp.

Wyszczególnienie

Wartość, PLN

1

Cena Ofertowa z wyłączeniem podatku VAT

0,00

2

Podatek VAT (do przeniesienia do formularza Oferty)

0,00
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Cena Ofertowa z VAT (do przeniesienia do formularza Oferty)

0,00
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