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NAZWA ZAMÓWIENIA 
Likwidacja nieczynnej oczyszczalni ścieków w m. Komorów gm. 
Świdnica 

NAZWA I ADRES 
ZAMAWIAJĄCEGO 

                                                         

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 

Bystrzyca Dolna 55A,  

58-100 Świdnica 

ADRES OBIEKTU 
BUDOWLANEGO 
 
 

Lokalizację Robót podano w Dokumentacji projektowej 

KOD CPV 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
budowlanych; roboty ziemne 

45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

45236000-0 Wyrównywanie terenu 

ZAWARTOŚĆ WYKAZ CEN 
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1. WSTĘP 

1.1. Zakres pozycji 

Wykaz cen (WC) powinien być odczytywany w powiązaniu ze wszystkimi dokumentami 
zawartymi w Zapytaniu ofertowym, w tym w Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ). Uważa się, 
że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym zakresem Robót, które należy 
wykonać oraz ze sposobem ich wykonania.  

Opisy pozycji podane w poszczególnych pozycjach WC 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 Dokumentacji 
projektowej i Specyfikacji Technicznej.  

Cena ryczałtowa danej pozycji WC 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 OPZ czy też nie. 

Cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w WC 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). 

Ceny powinny być wpisane obok każdej pozycji Wykazu cen. Pozycje Robót opisanych w WC, 
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 
WC. 

Wszystkie ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Do cen nie należy wliczać podatku VAT. 

Cena ryczałtowa wskazana w każdej pozycji WC będzie obejmowała wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 9 
ST. 

1.3. Wykaz cen 

W Wykazie cen w kolumnie 2 wprowadzono kody pozycji: 

RZL – roboty związane z wycinką drzew i krzewów (w tym m.in. karczowanie, wywóz 
materiałów z wycinki, oczyszczenie i uporządkowanie terenu), 

RB – roboty związane z rozbiórką obiektów, w tym m.in. roboty przygotowawcze, ziemne, 
wyrównanie terenu po rozbiórce, zabezpieczenie terenu, 

RO – roboty związane z usunięciem osadu ze zbiornika Imhoffa 

UZL – roboty związane z utylizacją materiałów z wycinki drzew i krzewów 

UB – roboty związane z utylizacją odpadów budowlanych 

UZ – roboty związane z utylizacją gruntów zanieczyszczonych 

UO – roboty związane z utylizacją osadu ze zbiornika Imhoffa 

BZL – roboty związane z przygotowaniem terenu pod zasiew trawy 

Uwaga w ramach Ceny Kontraktowej (w zakresie poszczególnych pozycji Wykazu cen) należy 
uwzględnić koszty między innymi:  
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• przygotowanie dokumentacji powykonawczej, 

• oznakowanie Terenu budowy, 

• zabezpieczenie Terenu budowy i terenu przylegającego do Terenu budowy – w tym 
zabezpieczenie zieleni, terenu czynnej przepompowni ścieków, drogi dojazdowej, rowu 
z przepustem itd. 

• przygotowanie Planu BIOZ, 

• wizja lokalna Terenu budowy i wykonanie dokumentacji stanu istniejącego, 

• urządzenie, utrzymanie i likwidacja zaplecza budowlanego Wykonawcy – w zależności 
od potrzeb, 

• wywóz materiałów z demontażu i rozbiórki. 

• odtworzenie drogi dojazdowej i przepustu drogowego w przypadku ich naruszenia i 
zniszczenia w trakcie transportu materiałów. 

• koszty uzyskania i utrzymania ubezpieczeń i gwarancji wymaganych Kontraktem 

• pozostałe roboty tymczasowe i prace towarzyszące wymienione w Specyfikacji 
Technicznej. 
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WYKAZ CEN 

Lp. Kod Część OPZ Opis Robót Wartość [PLN] 

I Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 

1.  RZL Cz. I, II, IV Wycinka drzew i krzewów wraz z karczowaniem pni 
 

  

2.  RB Cz. I, II, IV Rozbiórka obiektów oczyszczalni ścieków i rozbiórka słupa energetycznego 
 

  

3.  RO Cz. I, II, IV Usunięcie osadu z wód opadowych z dna osadnika Imhoffa  

Razem I  

II Utylizacja materiałów z rozbiórki 

4.  UZL Cz. I, II, IV Utylizacja materiałów po wycince drzew i krzewów  

5.  UB Cz. I, II, IV Utylizacja materiałów po rozbiórce obiektów – odpady budowlane  

6.  UB Cz. I, II, IV 
Utylizacja materiałów po rozbiórce obiektów – inne odpady zanieczyszczone ściekami / 
osadami 

 

7.  UB Cz. I, II, IV Utylizacja materiałów po rozbiórce obiektów – papa dachowa  

8.  UZ Cz. I, II, IV Utylizacja materiałów po rozbiórce obiektów – grunt zanieczyszczony  

9.  UO Cz. I, II, IV Utylizacja materiałów po rozbiórce obiektów – osad z wód opadowych z dna osadnika Imhoffa  

Razem II  
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WYKAZ CEN 

Lp. Kod Część OPZ Opis Robót Wartość [PLN] 

III Zieleń 

10.  BZL Cz. I, II, IV Przygotowanie terenu pod zasiew trawy  

Razem III  

Razem I-III  

 

Cena Oferty – bez VAT  

VAT  

Cena Oferty – z VAT  

 

Uwaga: pozycje od 1 do 10, sumy „Razem I”, „Razem II”, „Razem III”, „Razem I-III” – należy wypełnić o wartość bez VAT. 


