Załącznik Nr 4 do SIWZ

Numer sprawy: RZP-II-WI/18/DZP-1/2016

FORMULARZ „Zestawienie kosztów zamówienia”
opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.
„Adaptacja części budynku głównego przy ul. Starej na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin
„Rodzinna Warszawa” wraz z zagospodarowaniem terenu” oraz pełnienie nadzoru autorskiego
Część I – DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I PRZETARGOWA
L.
p.

Wyszczególnienie

1
2
1. Wykonanie wszelkich niezbędnych materiałów
wyjściowych do projektowania, w tym :
a) aktualizacja mapy do celów projektowych,
b) wykonanie inwentaryzacji istniejącego obiektu
wraz z oceną stanu technicznego ze
szczególnym uwzględnieniem konstrukcji i
wskazaniem elementów niezbędnych do
wymiany lub przebudowy w zakresie:
- architektoniczno-budowlana z elementami
konstrukcji – 3 egz.
- instalacji sanitarnych – 3 egz.
- instalacji elektrycznych i teletechnicznych – 3
egz.
- zagospodarowanie terenu wraz z
inwentaryzacją zieleni – 3 egz.
c) opracowanie dokumentacji geotechnicznej wraz
z badaniami geologicznymi terenu całej
inwestycji – 3 egz.
d) opracowanie ekspertyzy konstrukcyjnej – 3 egz.

Cena zł (netto)

3

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

…………………. zł

…. %

……………………… zł

…………………. zł

…. %

……………………… zł

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

projektu
budowlanego
2. Wykonanie
wielobranżowego
wraz
ze
wszystkimi
niezbędnymi
uzgodnieniami
w
6
egz.,
obejmującego:
a) projekt zagospodarowania terenu zawierający
m.in. projekt zieleni i gospodarki zielenią
istniejącą, chodniki, schody zewnętrzne,
b) projekt architektoniczno-budowlany
termomodernizacji i przebudowy zawierający
charakterystykę energetyczną budynku wraz ze
świadectwem charakterystyki energetycznej dla
obiektu oraz dokumentację geologiczną,
c) projekty instalacyjne - sanitarne, elektryczne,
teletechniczne,
d) informację dotyczącą BIOZ,
e) opracowanie ekspertyzy ppoż. uzgodnionej z
odpowiednim Komendantem PSP.
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W ww. ilości w formie papierowej oraz w formie
elektronicznej w 2 egz. na nośniku elektronicznym CD
lub DVD w formacie (*.dwg/*.dxt) oraz (*.pdf), dla
tekstu (*.pdf) i (*.doc).

3. Wykonanie projektów wykonawczych robót - w
6 egz.
a) architektura ze scenariuszem pożarowym,
b) architektura – wyposażenie wnętrz wraz z
zestawieniem I wyposażenia,
c) architektura aranżacja wnętrz wraz z książką
pomieszczeń,
d) konstrukcja, w tym projekt zabezpieczenia
skarpy i budynku przed osiadaniem,
e) zagospodarowanie terenu uwzględniające m. in.:
wykonanie schodów zewnętrznych, chodników,
remont ogrodzenia od strony ul. Starej, projekt
zieleni i gospodarkę zielenią istniejącą,
f) instalacje elektryczne, w tym zawierający
między innymi:
- sporządzenie bilansu mocy i uzyskanie
aktualnych warunków przyłączenia w celu
rozdzielenia instalacji od budynku WCIES,
- wewnętrzne linie zasilające,
- rozdział energii w obiekcie i rozdzielniach
wewnętrznych,
- instalacja oświetlenia ogólnego,
- instalacja oświetlenia awaryjnego
(ewakuacyjne i kierunkowe),
- instalacja gniazd wtykowych ogólnego
przeznaczenia,
- instalacja gniazd wtykowych
dla instalacji sieci
komputerowej i
multimedialnej,
- instalacja połączeń wyrównawczych,
- instalacja odgromowa,
g) instalacje teletechniczne, w tym zawierający
między innymi:
- sieć strukturalna LAN (wraz z niezbędnymi
urządzeniami i instalacjami telefonicznymi),
- systemu sygnalizacji włamania i napadu
(SSWiN),
- instalacja domofonowa,
- systemy bezpieczeństwa z zakresu ppoż.,
- system telewizji CCTV,
h) instalacje sanitarne, w tym zawierający między
innymi:
- instalacja centralnego ogrzewania i ciepła
technologicznego,
- instalacja ciepłej wody użytkowej, zimnej
wody i instalacja cyrkulacji,
- instalacja wod-kan, biały montaż i
wyposażenie łazienki, w tym dla
niepełnosprawnych,

…………………. zł

…. %

……………………… zł
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- instalacja hydrantowa,
- instalacja wentylacji mechanicznej i
klimatyzacji w głównych pomieszczeniach
wytypowanych przez Użytkownika,
- odprowadzenia wód opadowych,
- montaż liczników ciepła dla c.w., z.w. i
cyrkulacji w celu oddzielenia od budynku
WCIES,
- demontaż istniejącej instalacji gazowej,
i) projekt zieleni wraz z inwentaryzacją zieleni i
gospodarką zielenią istniejącą.
W ww. ilości w formie papierowej oraz w formie
elektronicznej w 2 egz. na nośniku elektronicznym CD
lub DVD w formacie (*.dwg/*.dxt) oraz (*.pdf), dla
tekstu (*.pdf) i (*.doc); projekt aranżacji wnętrz wraz z
książką pomieszczeń i projekt wyposażenia w formacie:
- dla rysunków (*.dwg/*.dxt) oraz (*.pdf), dla
wizualizacji 3D (*.jpg) albo (*.tif) w rozdzielczości 600
dpi,
- dla tekstu (*.pdf) i (*.doc).

4. Wykonanie Przedmiarów robót - 6 egz.
W ww. ilości w formie papierowej oraz w formie
elektronicznej w 2 egz. na nośniku elektronicznym CD
lub DVD w programie NORMA lub kompatybilnym (w
formacie *.ath)

…………………. zł

…. %

……………………… zł

…………………. zł

…. %

……………………… zł

…………………. zł

…. %

……………………… zł

5. Wykonanie
Specyfikacji
Technicznych
Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) – 6 egz.
W ww. ilości w formie papierowej oraz w formie
elektronicznej w 2 egz. na nośniku elektronicznym CD
lub DVD w programie WORD lub kompatybilnym (w
formacie *.doc lub *.rtf) oraz (*.pdf).

6. Wykonanie kosztorysów inwestorskich oraz
szacunkowej wyceny pierwszego wyposażenia - 6
egz.
W ww. ilości w formie papierowej oraz w formie
elektronicznej w 2 egz. na nośniku elektronicznym CD
lub DVD w programie NORMA lub kompatybilnym (w
formacie *.ath); szacunkowa wycena pierwszego
wyposażenia - w programie WORD lub kompatybilnym
(w formacie *.doc lub *.rtf) oraz (*.pdf).

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

…………...……………………………… zł

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

…………...……………………………… zł

Miejsce i data _______________________________________________________________________________
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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
………………… zł

…………% …………………………. zł

Tabela B
Wyszczególnienie

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

1

2

Pełnienie nadzoru autorskiego
brutto

………………..zł

3

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

…..……..%

…………………………. zł

Stawka
podatku
VAT (%)

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

Miejsce i data _______________________________________________________________________________
(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odpisu z właściwego
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