Załącznik Nr 7 do SIWZ

Numer sprawy: RZP-II-WI/26/DZP-1/2016

FORMULARZ „Zestawienie kosztów zamówienia”
Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej dla budynku Instytutu Głuchoniemych
Części A, B i C w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Instytutu
Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6 – etap II” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
Część I – DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I PRZETARGOWA
L.
p.

Wyszczególnienie

1
2
1. Wykonanie wielobranżowej koncepcji zmian – 6
egz., obejmującej m.in.:
a) koncepcję architektoniczną uwzględniającą
dostosowanie obiektu Instytutu Głuchoniemych
dla osób niepełnosprawnych oraz wymaganych
powiązań funkcjonalnych, z uwzględnieniem
zaleceń zawartych w Ekspertyzie Pożarowej i
postanowieniach Mazowieckiego Komendanta
Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej
oraz zaleceniach konserwatorskich;
b) opis koncepcji warunków ochrony p.poż.;
c) opis wraz ze schematycznymi rysunkami
podstawowych
rozwiązań
dla
branży
architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej,
elektrycznej i teletechnicznej;
d) ekspertyzę konstrukcyjną;
e) analizę możliwości etapowania realizacji
inwestycji z przedstawieniem wariantów
podziału robót, zakresów rzeczowych,
uwzględniając ramy czasowe.

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 5 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 ze szczególnym
uwzględnieniem
zaleceń
zawartych
w
Ekspertyzie Pożarowej i postanowieniach
Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej oraz zaleceniach
konserwatorskich - w 6 egz., obejmującego:
a) projekt zagospodarowania całego terenu
zawierający m.in. projekt zieleni i gospodarki
zielenią istniejącą i projektowaną, chodniki i
drogę wewnętrzną pożarową zapewniającą
rozwiązanie
typu
„T”
umożliwiające
manewrowanie
pojazdów
gaśniczych,
oświetlenie zewnętrzne;
b) projekt architektoniczno – budowlany Części A,
B, C w tym:
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c)

d)
e)
f)
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 projekt architektoniczny zawierający m.in.:
podział budynku na strefy pożarowe, wyjścia
ewakuacyjne, przebieg dróg ewakuacyjnych
wraz z dostosowaniem pomieszczeń do
obowiązujących przepisów p.poż. oraz innych
obowiązujących przepisów, projekt wymiany
parkietów/podłóg,
remont/przebudowa
sanitariatów w niezbędnym zakresie, stolarkę
drzwiową i okienną (p.poż.),
 projekt konstrukcyjny,
 projekt instalacji sanitarnych, w tym m.in.:
instalacji wodno – kanalizacyjnej, instalacji
hydrantowej,
instalacji
c.o.,
instalacji
wentylacji oraz instalacji wykrywającej
wypływ gazu i uruchamiającej alarm
akustyczny i zawór odcinający dopływ gazu
do budynku,
 projekt instalacji elektrycznych w tym m.in.:
oświetlenia i gniazd wtykowych, awaryjnego
oświetlenia ewakuacyjnego,
 projekt instalacji teletechnicznych, w tym
m.in.: instalacji SSP wraz z jej podłączeniem
do monitoringu pożarowego PSP, sygnalizacji
akustyczno – optycznej, instalacji sterującej
klapami pożarowymi i sygnalizacji akustyczno
–
optycznej
dzwonków
szkolnych.
Zintegrowanie systemów pożarowych Części
A, B i C z wykonanymi systemami w Części
D. Instalacja CCTV, sieć strukturalna zgodnie
z Wytycznymi Biura Informatyki i
Przetwarzania Informacji w zakresie realizacji
łącz dostępowych na potrzeby podłączania
placówek
oświatowych,
stanowiącymi
załącznik Nr 2 do niniejszego wniosku,
projekt drogowy – w tym projekt przebudowy
konstrukcji nawierzchni z dostosowaniem jej
nośności do wymagań wynikających z
przepisów technicznych i p.poż. wraz z
ustaleniem warunków geotechnicznych oraz
projekt odwodnienia terenu wraz z wpięciem w
sieć kanalizacji deszczowej,
projekt
przyłącza
światłowodowego
teletechnicznego,
projekt oświetlenia zewnętrznego,
informację dotyczącą BIOZ.

Uwaga: Zintegrowanie wszystkich instalacji z
wykonanymi w Części D.
W ww. ilości w formie papierowej oraz w formie
elektronicznej w 5 egz. na nośniku elektronicznym CD
lub DVD w formacie (*.dwg/*.dxt) oraz (*.pdf), dla
tekstu (*.pdf) i (*.doc).
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3. Wykonanie projektów wykonawczych robót w
Części A, B ,C z uwzględnieniem zaleceń
zawartych w Ekspertyzie Pożarowej i
postanowieniach Mazowieckiego Komendanta
Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej
oraz zaleceniach konserwatorskich - w 6 egz. w
zakresie:
a) projekt zagospodarowania całego terenu
zawierający m.in. projekt zieleni i gospodarki
zielenią istniejącą i projektowaną, chodniki i
drogę wewnętrzną pożarową zapewniającą
rozwiązanie
typu
„T”,
umożliwiające
manewrowanie
pojazdów
gaśniczych,
oświetlenie zewnętrzne;
b) projekt architektoniczny zawierający m.in.:
podział budynku na strefy pożarowe, wyjścia
ewakuacyjne, przebieg dróg ewakuacyjnych
wraz z dostosowaniem pomieszczeń do
obowiązujących przepisów p.poż. oraz innych
obowiązujących przepisów, projekt wymiany
parkietów/podłóg,
remont/przebudowa
sanitariatów w niezbędnym zakresie, stolarkę
drzwiową i okienną (p.poż.),
c) projekt konstrukcyjny,
d) projekt instalacji sanitarnych, w tym m.in.:
instalacji wodno – kanalizacyjnej, instalacji
hydrantowej, instalacji c.o., instalacji wentylacji
oraz instalacji wykrywającej wypływ gazu i
uruchamiającej alarm akustyczny i zawór
odcinający dopływ gazu do budynku,
e) projekt instalacji elektrycznych w tym m.in.:
oświetlenia i gniazd wtykowych, awaryjnego
oświetlenia ewakuacyjnego,
f) projekt instalacji teletechnicznych, w tym m.in.:
instalacji SSP wraz z jej podłączeniem do
monitoringu pożarowego PSP, sygnalizacji
akustyczno – optycznej, instalacji sterującej
klapami pożarowymi i sygnalizacji akustyczno
–
optycznej
dzwonków
szkolnych.
Zintegrowanie systemów pożarowych Części A,
B i C z wykonanymi systemami w Części D.
Instalacja CCTV, sieć strukturalna zgodnie z
Wytycznymi Biura Informatyki i Przetwarzania
Informacji
w
zakresie
realizacji
łącz
dostępowych na potrzeby podłączania placówek
oświatowych, stanowiącymi załącznik Nr 2 do
niniejszego wniosku, pętle indukcyjne we
wskazanych
przez
Użytkownika
pomieszczeniach (ok. 7 pomieszczeń),
g) projekt drogowy – w tym projekt przebudowy
konstrukcji nawierzchni z dostosowaniem jej
nośności do wymagań wynikających z
przepisów technicznych i p.poż., wraz z
ustaleniem warunków geotechnicznych oraz
projekt odwodnienia terenu wraz z wpięciem do
sieci kanalizacji deszczowej;
h) projekt
przyłącza
światłowodowego

…………………. zł

…. %

……………………… zł
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teletechnicznego,
i) projekt oświetlenia zewnętrznego,
j) projekt aranżacji i wyposażenia wnętrz zgodnie
z
wymaganiami
wynikającymi
z
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z
dnia 02 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i
szczegółowych zasad działania placówek
publicznych, warunku pobytu dzieci i młodzieży
w tych placówkach oraz wysokości i zasad
odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt
ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 1872) wraz z opisem przedmiotu
zamówienia.
Uwaga: Zintegrowanie wszystkich instalacji z
wykonanymi w Części D
W ww. ilości w formie papierowej oraz w formie
elektronicznej w 5 egz. na nośniku elektronicznym CD
lub DVD w formacie (*.dwg/*.dxt) oraz (*.pdf), dla
tekstu (*.pdf) i (*.doc);

4. Wykonanie scenariusza pożarowego – 6 egz.
W ww. ilości w formie papierowej oraz w formie
elektronicznej w 5 egz. na nośniku elektronicznym CD
lub DVD w programie WORD lub kompatybilnym (w
formacie *.doc lub *.rtf) oraz (*.pdf).

5

…………………. zł

…. %

……………………… zł

…………………. zł

…. %

…………………. zł

…………………. zł

…. %

……………………… zł

…………………. zł

…. %

……………………… zł

Wykonanie przedmiarów robót - 2 egz.
W ww. ilości w formie papierowej oraz w formie
elektronicznej w 5 egz. na nośniku elektronicznym CD
lub DVD w programie NORMA lub kompatybilnym (w
formacie *.ath).

6. Wykonanie kosztorysów inwestorskich wraz
szacunkową wyceną wyposażenia - 2 egz.
W ww. ilości w formie papierowej oraz w formie
elektronicznej w 5 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).

7. Wykonanie
Specyfikacji
Technicznych
Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) – 6 egz.
W ww. ilości w formie papierowej oraz w formie
elektronicznej w 5 egz. na nośniku elektronicznym CD
lub DVD 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 7 w kolumnie 3)

…………...……………………………… zł

RAZEM BRUTTO Część I
(suma poszczególnych cen brutto określonych dla
pozycji od 1 do 7 w kolumnie 5)

…………...……………………………… zł
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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
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