
Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 SKOŁYSZYN 12

Nr poz. Elementy i rodzaje robót Ogółem netto Ogółem brutto

1 Roboty ziemne pod boisko wielofunkcyjne 0,00 0,00

2 Drenaż boiska wielofunkcyjnego 0,00 0,00

3
Obrzeża betonowe i chodnik z kostki wokół boiska 

wielofunkcyjnego 
0,00 0,00

4 Schody terenowe 0,00 0,00

5 Podbudowy i nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego 0,00 0,00

6
Wyposażenie w urządzenia sportowe boiska 

wielofunkcyjnego
0,00 0,00

7 Ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego 0,00 0,00

8 Piłkochwyty boiska wielofunkcyjnego 0,00 0,00

9 Mała architektura boiska wielofunkcyjnego 0,00 0,00

10 Odwóz i składowanie ziemi 0,00 0,00

OGÓŁEM: 0,00 0,00

Prosimy nie usuwać i zmieniać funkcji. Wypełniać tylko pozycje bez koloru i cieniowania.

ii

Nazwa zadania:  "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Lisów"

Zał. Nr 1a do SWZ  - Wykaz cen      Postępowanie Nr GPIR.271.1.5.2021

Ceny wszystkich pozycji robót powinny zostać podane w PLN

Niezależnie od ograniczeń, jakie mogą sugerować sformułowania dotyczące poszczególnych pozycji w wykazach cen Wykonawca winien mieć pełną 

świadomość, że kwoty, które wprowadził do Wykazów cen dotyczą robót zakończonych całkowicie pod każdym względem. Przyjmuje się, że 

Wykonawca jest w pełni świadom wszystkich wymagań i zobowiązań, wyrażonych bezpośrednio, czy też sugerowanych, objętych każdą częścią 

niniejszego zamówienia i że stosownie do nich wycenił wszystkie pozycje. W związku z powyższym podane kwoty muszą obejmować wszelkie wydatki 

poboczne i nieprzewidziane oraz ryzyko każdego rodzaju, niezbędne do budowy, ukończenia, uruchomienia i konserwacji całości robót objętych 

zamówieniem, zgodnie z dokumentacją projektową, umową, przedmiarem robót oraz obowiązującymi przepisami. Kwoty wprowadzone przez 

Wykonawcę w odniesieniu do wszystkich pozycji w Wykazach cen muszą odzwierciedlać właściwy związek z kosztem wykonywania robót opisanych w 

zamówieniu. Wszystkie koszty stałe, zyski, koszty ogólne i podobnego rodzaju obciążenia odnoszące się do niniejszego zamówienia jako całości, należy 

rozdzielić pomiędzy wszystkie kwoty podane w Wykazach cen, podczas gdy koszty dotyczące określonych części zamówienia należy rozciągnąć na te 

pozycje, których te części dotyczą. Cena zamieszczona w Ofercie będzie ceną łączną za wykonanie umowy i powinna obejmować: - montaż i demontaż 

rusztowań, - wykonanie w/w zakresu prac, prób, pomiarów; zakupienie materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do uruchomienia i przeprowadzenia 

niezbędnych prób; - zakupienie i rozwieszenie niezbędnych tablic informacyjnych, w tym instrukcji bhp i p-poż; zakup sprzętu bhp i p-poż; opłaty 

administracyjne; -  zapłata za energię i inne media zużyte w trakcie budowy oraz wykonywania prób;-  zapłata za: zatrudnienie i zakwaterowanie siły 

roboczej, materiały, transport, opłaty przewozowe, magazynowanie, pracy tymczasowej, koszty wyposażenia technicznego i koszty ogólne, 

ubezpieczenia, nadzór, zysk i należności ogólne; obsługa geodezyjna, wycinka drzew, organizację ruchu. Domniemywa się, że Wykonawca, znając zakres 

robót w celu ich wykonania uwzględni w cenie wszystkie elementy, których wykonanie jest konieczne do wypełnienia zadania objętego umową.

Elementy robót w wykazie cen przeniesiono z przedmiarów robót i dokumentacji projektowej. Wykonawca jednak wyceniając dany element bierze pod 

uwagę zakres robót określony we wszystkich  dokumentach  (SWZ, dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

budowlanych, umowa, przedmiar robót, wymogi techniczne). 

Formularz należy podpisać elektronicznie:  kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym


