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Załącznik Nr 7 do SIWZ

FORMULARZ „Zestawienie kosztów zamówienia”
Wykonanie zamiennej dokumentacji projektowej i przetargowej w ramach zadania
inwestycyjnego pn. „Budowa obiektu Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt
„Marysieńka” przy ul. Korkowej 170”.
Część I – DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I PRZETARGOWA
L.p.

1.

Wyszczególnienie

Cena zł (brutto)

Zamienny projekt budowlany (w 6 egz.), w tym:
a) sieci uzbrojenia terenu,
b) układu komunikacyjnego,
c) ukształtowania terenu i zieleni,
d) płyty gnojnej o wym. 3mx6m,
e) chłodni kontenerowej o min. wym. dł. 3,0 m x szer. 2,0
m x wys. 2,0 m.,
wraz z uzyskaniem zamiennej decyzji o pozwoleniu na
budowę,
W ww. ilości w formie papierowej oraz w formie elektronicznej 1
egz. na nośniku elektronicznym CD lub DVD w formacie „dwg”
lub „dxt” i „PDF”, części opisowe projektów – w programie
Microsoft WORD lub kompatybilnym w formacie „doc”,
…………………………
Wykonanie projektów wykonawczych – w 6 egz., w tym:
1) istniejący projekt architektury należy dostosować do
„Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie” oraz po wykonaniu
pozostałych
projektów,
uzgodnić
międzybranżowo
wprowadzając ewentualne zmiany i uszczegółowienia,

2.

2) istniejący projekt konstrukcji należy dostosować do
„Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie” oraz po wykonaniu
pozostałych
projektów,
uzgodnić
międzybranżowo
wprowadzając ewentualne zmiany i uszczegółowienia,
3) projekt wykonawczy drogowy - drogi dojazdowe, parkingi,
chodniki,
4) projekt wykonawczy zagospodarowania terenu, w tym …………………………
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projekt zieleni, ogrodzenia oraz małej architektury,
5) zamienny projekt wykonawczy instalacji sanitarnych, w
tym:
- uzyskanie warunków technicznych od MPWiK dostawy i
podłączenia wody i odprowadzenia ścieków (zapotrzebowanie
wody na cele socjalne min. 3,0 dm3/s, do zewnętrznego
gaszenia pożaru min. 10 dm3/s (1 hydrant zewnętrzny));
- projekt przyłącza wody do sieci miejskiej,
- projekt przyłącza kanalizacyjnego do kanału ściekowego w
ulicy Jagiellońskiej z projektem przepompowni ścieków
sanitarnych i technologicznych,
- projekt instalacji wewnętrznej wod. – kan. i c.w.u,
- projekt instalacji c.o. i ciepła technologicznego,
- projekt instalacji wentylacji mechanicznej i chłodzenia
pomieszczenia serwerowni,
- projekt instalacji gazowej wewnętrznej i zewnętrznej z
uzgodnieniem przez Mazowiecką Spółkę Gazownictwa (obiekt
będzie wyposażony w kocioł gazowy dwufunkcyjny oraz trzy
kuchenki dwupalnikowe i jedną kuchnię czteropalnikową bez
piekarnika),
- projekt technologii kotłowni gazowej,
- projekt wykonawczy płyty gnojnej,
- projekt wykonawczy chłodni kontenerowej o wym. dł. 3,0 m x
szer. 2,0 m x wys. 2,0 m,
f) zamienny projekt wykonawczy instalacji elektrycznych,
w tym:
- szczegółowy bilans mocy,
- projekt oświetlenia podstawowego
(bezpieczeństwa i ewakuacji),

i

awaryjnego

- projekt oświetlenia zewnętrznego terenu,
- projekt instalacji gniazd wtykowych: ogólne i sieć wydzielona
na potrzeby stanowisk komputerowych,
- projekt elektryczny technologii kotłowni,
- projekt instalacji odgromowej, połączeń wyrównawczych i
ochrony przepięciowej;
g) zamienny projekt wykonawczy instalacji teletechnicznej, w
tym:
- uzyskanie warunków technicznych dotyczących przyłączenia
do sieci telekomunikacyjnej,
- projekt przyłącza teletechnicznego,
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strukturalnego

wraz z

instalacją

- projekt centrali telefonicznej wewnętrznej,
- projekt systemu włamania i napadu wraz z kontrolą dostępu,
- projekt systemu telewizji dozorowej (CCTV),
- projekt instalacji RTV i antenowej,

h) projekt wyposażenia i aranżacji wnętrz wraz z
zestawieniem pierwszego wyposażenia.
W ww. ilości w formie papierowej oraz w formie elektronicznej 1
egz. na nośniku elektronicznym CD lub DVD w formacie „dwg”
lub „dxt” i „PDF” ”, części opisowe projektów – w programie
Microsoft WORD lub kompatybilnym w formacie „doc”.
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
(STWiOR) – 6 egz.
3.

W ww. ilości w formie papierowej oraz w formie elektronicznej 1
egz. na nośniku elektronicznym CD lub DVD w programie
Microsoft WORD lub kompatybilnym w formacie „doc”.
………………………
Przedmiary robót – w 6 egz.

4.

W ww. ilości w formie papierowej oraz w formie elektronicznej 1
egz. na nośniku elektronicznym CD lub DVD w programie
NORMA lub kompatybilnym w formacie .ath.
inwestorskie oraz szacunkowa
pierwszego wyposażenia – w 2 egz.

Kosztorysy

5.

………………………

wycena

W ww. ilości w formie papierowej oraz w formie elektronicznej 1
egz. na nośniku elektronicznym CD lub DVD – kosztorysy
inwestorskie: w programie NORMA lub kompatybilnym
w formacie .ath; szacunkowa wycena pierwszego wyposażenia
w programie Microsoft WORD lub kompatybilnym w formacie
„doc”,

………………………

RAZEM BRUTTO Część I
…………………………………
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Część II – NADZÓR AUTORSKI

Cenę za pełnienie nadzorów autorskich należy wyliczyć według algorytmu: cena za opracowanie
dokumentacji projektowej i przetargowej (wartość brutto Części I Tabeli) x przyjęty przez
Wykonawcę wskaźnik mieszczący się w przedziale od 15% do 20%.

Wyszczególnienie

Wartość brutto
Dokumentacji
projektowej i
przetargowej
(Część I Tabeli
„Razem brutto
Część I”)

Wskaźnik
procentowy
przyjęty
przez
Wykonawcę
mieszczący
się w
przedziale
od 15 do
20%

Cena zł (brutto)
– CZĘŚĆ II
(kol. 2 x 3)

1

2

3

4

Pełnienie nadzoru autorskiego

…………………

OGÓŁEM BRUTTO (Część I + Część II):

…………% ………………………….

...…………….…………………
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