Załącznik Nr 7 do SIWZ

Numer procedury: RZP-II-WI/35/DZP-1/2020

FORMULARZ „Zestawienie kosztów zamówienia”
Opracowanie zamiennej dokumentacji projektowo-przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru
autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Centrum Lokalne Modlińska 257”.
Część I – DOKUMENTACJA PROJEKTOWO - PRZETARGOWA
Cena brutto
(zł)
Wyszczególnienie

Cena netto
(zł)

Stawka
podatku
VAT
(%)

1

2

3

4

……………. zł

23 %

………………… zł

1) projekty budowlano-wykonawcze przyłączy wod.-kan. cieplnego i
teletechnicznego oraz projekt gospodarki zielenią z jej
inwentaryzacją – 5 egz;
2) zamienny projekt budowlanego uwzględniającego zmiany
wynikające z możliwości przyłączenia obiektu do sieci miejskich
w tym wykonanie projektu węzła cieplnego, centralnego
ogrzewania i ciepła technologicznego, instalacji wod.-kan.,
wentylacji mechanicznej wraz z aktualizacją bilansów w zakresie
zapotrzebowania na media oraz zamiany pochylni dla
niepełnosprawnych na podnośnik – 5 egz.;
3) Wykonanie projektu wykonawczego wielobranżowego w pełnym
zakresie – 5 egz.;
4) Wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót
w zakresie przyłączy wod.-kan. cieplnego i teletechnicznego oraz
aktualizacji STWiOR w pozostałych branżach – 5 egz;
5) Wykonanie przedmiarów robót opisanych w ppkt. 1),2) i 3) – 3
egz.;
6) Wykonanie kosztorysów inwestorskich dla robót opisanych w
ppkt. 1), 2) i 3) – 3 egz.;
7) Uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów wyjściowych do
projektowania oraz wymaganych prawem zatwierdzeń, uzgodnień,
opinii, decyzji i pozwoleń niezbędnych do opracowania ww.
dokumentacji i do zgłoszenia robót budowlanych lub uzyskania
pozwolenia na budowę, a także opracowanie wszelkich materiałów
w zakresie wynikającym z przepisów prawa lub wymagań
uprawnionych podmiotów. w tym m.in. uzyskania pozytywnych
opinii i uzgodnień z WMKZ, ZUD, ZDM, gestorami sieci i
innych.

(cena netto
powiększona
o wartość podatku
VAT)

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 30%, powiększona o wartość
podatku VAT.

Miejsce i data _______________________________________________________________________________
(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odpisu z właściwego
rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwa)
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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
30%

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

23 %

…………………………. zł

Stawka
podatku
VAT (%)

OGÓŁEM NETTO
(Część I kol.2 + Część II Tabela A kol. 4)
...…………….………………… zł
OGÓŁEM BRUTTO
(Część I kol. 4 + Część II Tabela B kol. 4)
...…………….………………… zł
UWAGA:
Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny w zakresie, ilości i formie
określonych w opisie przedmiotu zamówienia określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia i opisie przedmiotu umowy ( § 1 wzoru umowy).

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