Numer sprawy: RZP-II-WI/37/DZP-1/2012

Zał cznik Nr 7 do SIWZ

FORMULARZ „Zestawienie kosztów zamówienia”
Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej i przetargowej w ramach zadania
inwestycyjnego pn. ,,Modernizacja budynku szkolnego w Zespole Szkół Specjalnych nr 109
przy ul. Białobrzeskiej 44”.
Cz

L.p.

1.

I – DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I PRZETARGOWA

Wyszczególnienie
Materiały wyj ciowe do projektowania, w tym:
a) inwentaryzacja geodezyjna wraz z map geodezyjn
do celów projektowych – 3 egz.
b) inwentaryzacja istniej cego obiektu oraz terenu
zewn trznego – 3 egz.
c) szczegółowa inwentaryzacja istniej cej zieleni – 3
egz.
W ww. ilo ci w formie papierowej oraz w formie
elektronicznej 1 egz. na no niku elektronicznym CD lub
DVD w formacie dwg/dxt oraz w formacie PDF, dla tekstu
(*.pdf) i (*.doc)

2.

Cena zł (brutto)

…………………………

Dokumentacji projektu budowlanego– 6 egz. (poza lit. h)
– w 2 egz.) - obejmuj cego:
a) projekt zagospodarowania terenu, wraz z projektem dróg,
wjazdów i wyjazdów z terenu,
b) dla kondygnacji -1, 0, 1, 2
• projekt budowlany architektoniczny,
• projekt konstrukcji,
• projekty bran owe tj. instalacje elektryczne
(wewn trzne, zewn trzne), instalacje teletechniczne
(alarmowa
SSWN,
komputerowa,
system
monitoringu,
instalacja
multimedialna
sali
konferencyjno – projekcyjnej, instalacji dzwonka),
sygnalizacja p.po , instalacja wodno-kanalizacyjna,
likwidacji instalacji gazowej, instalacja ciepłej
wody, instalacja centralnego ogrzewania wraz z
w złem cieplnym, instalacja wentylacji i
klimatyzacji z automatyk ,
• projekt instalacji telefonicznej z central ,
c) dla kondygnacji 3
• projekt instalacji wentylacji i klimatyzacji z …………………………
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d)
e)
f)
g)
h)

automatyk ,
instalacji
dzwonka,
alarmowej SSWN
projekt remontu i adaptacji kondygnacji -1,
projekt elewacji,
projekt remontu klatek schodowych,
charakterystyk energetyczn budynku,
wst pn analiz kosztów.
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instalacji

W ww. ilo ci w formie papierowej oraz w formie
elektronicznej 1 egz. na no niku elektronicznym CD lub
DVD w formacie dwg/dxt oraz w formacie PDF, dla tekstu
(*.pdf) i (*.doc)

3.

Dokumentacja
wykonawcza
–
w
6
egz.,
w tym:
a) projekt zagospodarowania terenu wraz z drogami,
wjazdami
i
wyjazdami
na
terenie,
b) projekt zieleni wraz z gospodark drzewostanem,
c) projekt DFA (drobnych form architektonicznych),
d) dla kondygnacji -1, 0, 1, 2
• projekt architektoniczny,
• projekt konstrukcji,
• projekt instalacji wodno – kanalizacyjnych, w tym
tak e zakres niezb dny dla potrzeb wentylacji i
klimatyzacji z automatyk ,
• projekt likwidacji instalacji gazowej
• projekt instalacji zabezpiecze przeciwpo arowych,
• projekt instalacji ciepłej wody, instalacji
centralnego ogrzewania wraz z w złem cieplnym,
• projekt instalacji elektrycznych (wewn trznych i
o wietlenia zewn trznego),
• projekt instalacji telefonicznej z central ,
• projekt instalacji teletechnicznych tj. alarmowa
SSWN, komputerowa, system monitoringu,
instalacja multimedialna sali konferencyjno projekcyjnej, instalacji dzwonka
e) dla kondygnacji 3
• projekt instalacji wentylacji i klimatyzacji z
automatyk ,
instalacji
dzwonka,
instalacji
alarmowej SSWN
f) projekt remontu i adaptacji kondygnacji -1,
g) projekt elewacji,
h) projekt remontu klatek schodowych,
i) sporz dzenie informacji dotycz cej bezpiecze stwa i
ochrony zdrowia,
j) sporz dzenia scenariusza bezpiecze stwa po arowego
budynku,
k) projekty wn trz i aran acji pomieszcze budynku szkoły

………………………
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w
tym:
projektów
indywidualnych
wn trz
ogólnodost pnych, sal lekcyjnych, gabinetów, szatni i
innych wskazanych przez Zamawiaj cego, karty
katalogowe dotycz ce wyposa enia.
W ww. ilo ci w formie papierowej oraz w formie
elektronicznej 1 egz. na no niku elektronicznym CD lub
DVD w formacie dwg/dxt oraz w formacie PDF, dla tekstu
(*.pdf) i (*.doc).
Projekt wn trz - dla rysunków dwg/dxt oraz PDF, dla
wizualizacji 3D (*.jpg) albo (*.tif) w rozdzielczo ci 600
dpi, dla tekstu (*.pdf) i (*.doc).
Przedmiary robót – w 6 egz.
4.

W ww. ilo ci w formie papierowej oraz w formie
elektronicznej 1 egz. na no niku elektronicznym CD lub
DVD w programie NORMA lub kompatybilnym (w
formacie .ath)

………………………

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót –
w 6 egz.
5.

W ww. ilo ci w formie papierowej oraz w formie
elektronicznej 1 egz. na no niku elektronicznym CD lub
DVD w programie WORD lub kompatybilnym (w formacie
.doc lub .rtf) oraz PDF.
Kosztorysy inwestorskie wraz z szacunkow
pierwszego wyposa enia – w 2 egz.

6.

wycen

W ww. ilo ci w formie papierowej oraz w formie
elektronicznej 1 egz. na no niku elektronicznym CD lub
DVD – kosztorysy inwestorskie: w programie NORMA lub
kompatybilnym (w formacie .ath); szacunkowa wycena
pierwszego wyposa enia w programie WORD lub
kompatybilnym (w formacie .doc lub .rtf) oraz PDF.

RAZEM BRUTTO Cz

I

………………………

………………………
…………………………………
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II – NADZÓR AUTORSKI

Cen za pełnienie nadzorów autorskich nale y wyliczy według algorytmu: cena za opracowanie
dokumentacji projektowej i przetargowej (warto brutto Cz ci I Tabeli) x przyj ty przez
Wykonawc wska nik mieszcz cy si w przedziale od 15% do 20%.

Wyszczególnienie

Warto brutto
Dokumentacji
projektowej i
przetargowej
(Cz
I Tabeli
„Razem brutto
Cz
I”)

Wska nik
procentowy
przyj ty
przez
Wykonawc
mieszcz cy
si w
przedziale
od 15 do
20%

Cena zł (brutto)
– CZ
II
(kol. 2 x 3)

1

2

3

4

Pełnienie nadzoru autorskiego

OGÓŁEM BRUTTO (Cz

I + Cz

…………………

II):

…………% ………………………….

...…………….…………………
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