Załącznik Nr 8 do SIWZ

Nr procedury: RZP-II-WI/8/DZP-1/2018

FORMULARZ „Zestawienie kosztów zamówienia”
Opracowanie dokumentacji projektowo-przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja obiektu Bursy nr 4
przy ul. Księcia Janusza 45/47”.
Część I – DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-PRZETARGOWA
L.p.

Wyszczególnienie

Cena zł (netto)

1

2

3

1.

Projekt koncepcyjny: 2 warianty każdy w 2
egz. W skład każdego wariantu koncepcji
powinny wejść: rzuty wszystkich kondygnacji
(skala 1:200), przekroje w charakterystycznych
miejscach – min. 2 (skala 1:200), widoki
elewacji (skala 1:200) oraz zagospodarowanie
terenu (skala 1:500 lub 1:1000), w tym również
analiza możliwości wykorzystania istniejących
przyłączy.
W ww. ilości w formie papierowej oraz ………….………. zł
w formie elektronicznej w 3 egz. na nośniku
elektronicznym CD lub DVD w formacie:
(*.dwg)/(*.dxf) oraz (*.pdf) – dla rysunków oraz
(*.pdf) i (*.doc) – dla tekstu.
Wykonanie projektu koncepcyjnego w układzie
zgodnym z Rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 15.10.2012 r. w sprawie państwowego
systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z
2012 r. poz. 1247).

2.

Projekt budowlany (5 egz.), obejmujący
m.in.:
- ekspertyzę konstrukcyjną,
- badania geotechniczne,
- projekt zagospodarowania terenu,
- projekt budowlany architektoniczno–
konstrukcyjny,
- projekty instalacyjne – sanitarne, elektryczne,
teletechniczne,
- projekt technologii kuchni,
…………….……. zł
- projektowaną charakterystykę energetyczną
budynku,
- informację BIOZ.

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

23 %

……………………… zł

23 %

……………………… zł

W ww. ilości w formie papierowej oraz
w formie elektronicznej w 3 egz. na nośniku
elektronicznym CD lub DVD w formacie:
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3.

4.
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(*.dwg)/(*.dxf) oraz (*.pdf) – dla rysunków oraz
(*.pdf) i (*.doc) – dla tekstu.
Wykonanie projektu budowlanego w układzie
zgodnym z Rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 15.10.2012 r. w sprawie państwowego
systemu odniesień przestrzennych (Dz. U.
z 2012 r. poz. 1247).
Scenariusz pożarowy (5 egz.)
W ww. ilości w formie papierowej oraz
w formie elektronicznej w 3 egz. na nośniku …………………. zł
elektronicznym CD lub DVD w programie
WORD lub kompatybilnym – w formacie
(*.doc) lub (*.rtf) oraz (*.pdf).
Projekty wykonawcze, uszczegółowiające
projekt budowlany (5 egz.), w tym:
- Projekt zagospodarowania terenu,
- Projekt architektoniczny (w tym również
projekt rozbiórek),
- Projekt architektury wnętrz, w tym m.in:
 aranżacja wnętrz wraz z wizualizacją 3D.
Wizualizację należy wykonać dla 5
charakterystycznych pomieszczeń,
 zestawienie i charakterystyka pierwszego
wyposażenia,
 kolorystyka
wnętrz
i
pierwszego
wyposażenia,
 opis materiałów wykończeniowych.
- Projekt konstrukcyjny,
- Projekt instalacji sanitarnych, w tym:
 projekt instalacji wod-kan (instalacja wody
zimnej i ciepłej użytkowej; instalacje …………….……. zł
p.poż.; instalacja kanalizacji: bytowej,
technologicznej, deszczowej),
 projekt instalacji centralnego ogrzewania,
 projekt wentylacji mechanicznej zgodnie z
przepisami w niezbędnych
pomieszczeniach,
 projekt instalacji gazowej,
 projekt zewnętrznych instalacji wodno–
kanalizacyjnych (kanalizacja deszczowa
i sanitarna).
- Projekt instalacji elektrycznych, w tym:
 sporządzenie bilansu mocy,
 wewnętrzne linie zasilające wraz z
rozdziałem energii,
 instalacja
oświetleniowa
(oświetlenie
ogólne,
awaryjne
–
ewakuacyjne
i kierunkowe),
 instalacja oświetlenia zewnętrznego,
 instalacja gniazd elektrycznych ogólnego

23 %

……………………… zł

23 %

……………………… zł
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przeznaczenia,
 instalacja gniazd elektrycznych
dedykowanych sieci komputerowej,
 instalacja odgromowa,
 instalacja połączeń wyrównawczych.
- Projekt instalacji teletechnicznych, w tym:
 instalacja sieci strukturalnej LAN (wraz z
niezbędnymi urządzeniami i instalacjami
telefonicznymi) wraz z serwerownią,
 system CCTV (monitoring IP),
 system włamania i napadu (SSWiN) wraz z
instalacją
kontroli
dostępu
(system
hotelowy w pokojach mieszkalnych),
 instalacja wideodomofonowa,
 instalacja RTV,
 systemy bezpieczeństwa z zakresu ochrony
p.poż., zgodnie z obowiązującymi
przepisami,
 system przyzywowy dla
niepełnosprawnych,
 projekt przyłącza teletechnicznego.
- Projekt zieleni oraz gospodarki drzewostanem
(w tym również inwentaryzacja zieleni),
- Projekt wewnętrznych dróg i dojść do budynku
oraz innych nawierzchni utwardzonych,
- Projekt elementów małej architektury,
- Projekt ogrodzenia,

5.

6.

W ww. ilości w formie papierowej oraz
w formie elektronicznej w 3 egz. na nośniku
elektronicznym CD lub DVD w formacie:
(*.dwg)/(*.dxf) oraz (*.pdf) – dla rysunków oraz
(*.pdf) i (*.doc) – dla tekstu.
Wykonanie
projektów
wykonawczych
w układzie zgodnym z Rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 15.10.2012 r. w sprawie
państwowego systemu odniesień przestrzennych
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1247).
Specyfikacje Techniczne Wykonania i
Odbioru Robót (STWiOR) (5 egz.)
W ww. ilości w formie papierowej oraz ………….………. zł
w formie elektronicznej w 3 egz. na nośniku
elektronicznym CD lub DVD w programie
WORD lub kompatybilnym – w formacie
(*.doc) lub (*.rtf) oraz (*.pdf).
Przedmiary robót (2 egz.)
W ww. ilości w formie papierowej oraz
w formie elektronicznej w 3 egz. na nośniku …………….……. zł
elektronicznym CD lub DVD w programie

23 %

…………….………. zł

23 %

…………….………. zł

Miejsce i data _______________________________________________________________________________
(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odpisu z właściwego
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NORMA lub kompatybilnym w formacie (*.ath)
oraz (*.pdf).
7.

8.

Kosztorysy inwestorskie (2 egz.)
W ww. ilości w formie papierowej oraz
w formie elektronicznej w 3 egz. na nośniku ………….………. zł
elektronicznym CD lub DVD w programie
NORMA lub kompatybilnym w formacie (*.ath)
oraz (*.pdf).
Szacunkowa wycena pierwszego wyposażenia
(2 szt.)
W ww. ilości w formie papierowej oraz …………….……. zł
w formie elektronicznej w 3 egz. na nośniku
elektronicznym CD lub DVD w programie
WORD lub kompatybilnym – w formacie
(*.doc) lub (*.rtf) oraz (*.pdf).

9.

Wizualizacja
budynku
Bursy
z otaczającym go terenem (3 ujęcia)

23 %

…………….………. zł

23 %

…………….………. zł

23 %

…………….………. zł

wraz

W formie elektronicznej w 3 egz. na nośniku
elektronicznym CD lub DVD – w formacie
(*.pdf), (*.jpg) oraz (*.tif).

…………….……. zł

RAZEM NETTO
(suma poszczególnych cen netto określonych dla pozycji
od 1 do 9 w kolumnie 3)

…………...……………………………… zł

RAZEM BRUTTO
(suma poszczególnych cen brutto określonych dla
pozycji od 1 do 9 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 projektowo-przetargowej (wartość Razem 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
projektowoprzetargowej (Część I
Tabeli „Razem netto”)

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

………………… zł

…………%

…………………………. zł

Wyszczególnienie

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

Stawka
podatku
VAT (%)

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

1

2

3

4

Pełnienie nadzoru autorskiego
brutto

……………….. zł

23 %

…………………………. zł

Pełnienie nadzoru autorskiego
netto

Tabela B

OGÓŁEM BRUTTO (Część I + Część II)

...……………………..………….……………… zł
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