Numer sprawy: RZP-II-WI/5/DZP-1/2015

Załącznik Nr 7 do SIWZ

FORMULARZ „Zestawienie kosztów zamówienia”
Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na budowę kolektora kanalizacji sanitarnej
wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego: „Zagospodarowanie
Nowego Centrum Warszawy, w tym: dostosowanie infrastruktury technicznej do programu
zabudowy terenu wokół PKiN”.
Część I – DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I PRZETARGOWA
L.
p.

Wyszczególnienie

1
2
1. Wykonanie projektu budowlanego wraz z

uzyskaniem
wszelkich
niezbędnych
materiałów wyjściowych do projektowania,
wraz
ze
wszystkimi
niezbędnymi
uzgodnieniami oraz uzyskaniem decyzji o
pozwoleniu na budowę – 6 egz., w tym:
a) mapy geodezyjne do celów projektowych,
b) badania gruntu w zakresie niezbędnym dla
posadowienia kolektora,
c) ekspertyzy techniczne istniejących komór
przyłączeniowych,
d) inwentaryzacja zieleni,
e) inne niezbędne materiały do opracowania
kompletnej dokumentacji.

Cena zł (netto)

3

Stawka
Cena zł (brutto)
podatku
(cena netto powiększona
VAT
o wartość podatku VAT)
(%)
4
5

………………….

…. %

………………………

………………….

…. %

………………………

W ww. ilości w formie papierowej oraz w formie
elektronicznej 2 egz. na nośniku elektronicznym
CD lub DVD w formacie (*.dwg/*.dxt) oraz
(*.pdf), dla tekstu (*.pdf) i (*.doc).
2. Wykonanie projektów wykonawczych – 6

egz., w tym:
a)projekt nowego kolektora kanalizacji
ogólnospławnej,
b) projekt przebudowy i włączenia istniejących
przyłączy,
c)projekt konstrukcyjny nowych komór,
d)projekt przełączeń kolektora,
e)projekt
zabezpieczenia
istniejących
kolidujących sieci,
f) projekt rozbiórki istniejącego kolektora,
g) projekt zieleni,
h) projekt tymczasowej organizacji ruchu na
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czas budowy,
i)opracowania
ewentualnych
kolektorem.
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branżowe
usunięcia
kolizji z projektowanym

W ww. ilości w formie papierowej oraz w formie
elektronicznej 2 egz. na nośniku elektronicznym
CD lub DVD w formacie (*.dwg/*.dxt) oraz
(*.pdf), dla tekstu (*.pdf) i (*.doc).
3. Wykonanie Przedmiarów robót - 6 egz.
W ww. ilości w formie papierowej oraz w formie
elektronicznej 2 egz. na nośniku elektronicznym
CD lub DVD w programie NORMA lub
kompatybilnym (w formacie *.ath)

………………….

…. %

………………………

………………….

…. %

………………………

………………….

…. %

………………………

4. Wykonanie

Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) – 6
egz.

W ww. ilości w formie papierowej oraz w formie
elektronicznej 2 egz. na nośniku elektronicznym
CD lub DVD w programie WORD lub
kompatybilnym (w formacie *.doc lub *.rtf) oraz
(*.pdf).
5. Wykonanie kosztorysów inwestorskich - 2

egz.
W ww. ilości w formie papierowej oraz w formie
elektronicznej 2 egz. na nośniku elektronicznym
CD lub DVD w programie NORMA lub
kompatybilnym (w formacie *.ath);

RAZEM NETTO Część I
(suma poszczególnych cen netto określonych dla
pozycji od 1 do 6 w kolumnie 3)

…………...………………………………

RAZEM BRUTTO Część I
(suma poszczególnych cen brutto określonych dla
pozycji od 1 do 6 w kolumnie 5)

…………...………………………………
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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 netto Części I Tabeli) x przyjęty przez
Wykonawcę wskaźnik mieszczący się w przedziale od 15% do 20%, powiększona o wartość
podatku VAT.
Tabela A

Wyszczególnienie

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

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

Wartość zł (netto)
– CZĘŚĆ II
(kol. 2 x 3)

1

2

3

4

Pełnienie nadzoru autorskiego
netto
…………………

…………% ………………………….

Tabela B
Wyszczególnienie

Wartość zł (netto)
– CZĘŚĆ II
(Tabela A kol. 4)

1

2

Pełnienie nadzoru autorskiego
brutto

………………..

Stawka
podatku
VAT (%)

3

…..……..%

Cena zł (brutto)
– CZĘŚĆ II
(wartość netto Części II
powiększona o wartość
podatku VAT)
4

………………………….

OGÓŁEM BRUTTO (Część I + Część II)
...…………….…………………
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