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Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  

 

ZP/6/PN/2017 

1. Zamawiający: 

Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, w imieniu i na rzecz której działają Wrocławskie Inwestycje 
Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław na podstawie pełnomocnictwa nr 26/III/Z/11 
Prezydenta Wrocławia z dnia 1 września 2011 działająca jako wspólny zamawiający, we własnym imieniu oraz 
w imieniu: 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A., ul. Na Grobli 14/16, 50-421 Wrocław 
reprezentowanego przez Wrocławskie Inwestycje Sp. z o. o., ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław na mocy 
porozumienia z dnia 21 kwietnia 2008r 
 

2. Wykonawca: 

lp. nazwa(y) Wykonawcy(ów) adres(y) Wykonawcy(ów) 

1.   

2.   

 

3. Wykaz cen ryczałtowych 
 

Płatności za wszystkie pozycje robót zostaną dokonane na podstawie ustalonej kwoty ryczałtowej, zgodnie z klauzulą 
14 Warunków Kontraktu. Opisy poszczególnych pozycji podane w wykazie cen ryczałtowych nie powinny być traktowane 
jako ograniczające zobowiązania Wykonawcy wynikające z Kontraktu na wykonanie robót, które zostały wyczerpująco 
opisane w innych dokumentach. VAT, opłaty i należności celne oraz inne podatki zostaną wpłacone w należnej kwocie 
zgodnie z zapisami prawa polskiego w sprawie VAT, opłat i należności celnych oraz innych podatków oraz zgodnie 
z międzynarodowymi umowami dotyczącymi realizacji związanych z wykorzystaniem środków z UE. Niezależnie od 
ograniczeń jakie mogą sugerować sformułowania dotyczące poszczególnych pozycji w wykazie cen ryczałtowych i/lub 
wyjaśnienia w niniejszym wstępie, Wykonawca winien mieć pełną świadomość, że kwoty, które wprowadził do wykazu cen 
ryczałtowych 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 kontraktu i że stosownie do nich wycenił wszystkie pozycje.  

W związku z powyższym podane kwoty muszą obejmować wszystkie wydatki poboczne i nieprzewidziane, 
organizację i utrzymanie zaplecza budowy, opłaty środowiskowe, pozwolenia wodno – prawne, usunięcie i utylizację 
odpadów w tym woda, ziemia, gruz, itp., decyzje administracyjne wraz z opłatami za nie, inne decyzje i uzgodnienia wraz z 
opłatami i pozostałe nie wymienione a wymagane oraz ryzyko każdego rodzaju, niezbędne do zaprojektowania, budowy, 
ukończenia, uruchomienia i konserwacji całości robót zgodnie  Kontraktem. O ile wykaz cen ryczałtowych nie przewiduje 
innych pozycji, należy przewidzieć odpowiednie rezerwy w stawkach i kwotach w poszczególnych wykazach cen 
ryczałtowych na wszelkie ponoszone koszty związane. W cenie ofertowej należy uwzględnić wszelkie elementy, które 
niezbędne są dla osiągnięcia wymaganych parametrów technologiczno użytkowych, o których mowa w części opisowej 
dokumentacji, nawet jeżeli elementy te nie zostały wymienione w dokumentacji lub wykazie cen ryczałtowych. Kwoty bądź 
stawki wprowadzone przez Wykonawcę w odniesieniu do wszystkich pozycji w wykazie cen, muszą odzwierciedlać właściwy 
związek z kosztem wykonania robót opisanych w Kontrakcie. Wszelkie koszty stałe, zyski, koszty ogólne i podobnego 
rodzaju obciążenia (o ile nie wymienione osobno) odnoszące się do niniejszego Kontraktu jako całości, należy rozdzielić 
pomiędzy wszystkie kwoty podane w wykazie cen ryczałtowych, podczas gdy koszty dotyczące określonych części 
Kontraktu należy rozciągnąć na te pozycje, których te części dotyczą. W wykazie cen ryczałtowych należy podać kwoty i 
stawki w PLN dla wszystkich pozycji. O ile Wykonawca pominie cenę danej pozycji zakłada się, że została ona zawarta w 
innym miejscu w podanych przez niego kwotach bądź stawkach. Zmiany w wykazie cen, jak również dodanie nowych pozycji 
nie są dozwolone. Kwoty i stawki wpisane do wykazu cen ryczałtowych zostaną wykorzystane na  etapie obliczania 
należnych płatności przejściowych oraz po wycenie zmian. 
 

UWAGA: Warunki płatności zgodnie ze wzorem umowy. 
 



 
Część I – Instrukcja dla Wykonawców (IDW) 

ZP/6/PN/2017 
04040 - Budowa trasy tramwajowej w ul. Hubskiej na odcinku od ul. Glinianej do ul. Dyrekcyjnej we Wrocławiu 

2 z 3 

Lp. Opis 
Podstawa 
wyceny 

wartość netto 

I II III IV 

Zakres finansowany przez Gminę Wrocław 

1 Roboty branży drogowo-torowej ryczałt   

2 Odwodnienie jezdni i torowiska ryczałt   

3 Przebudowa sieci gazowych ryczałt   

4 Sieć trakcyjna ryczałt   

5 Kable trakcyjne  ryczałt   

6 Sterowanie i ogrzewanie zwrotnic ryczałt  

7 Oświetlenie uliczne ryczałt  

8 Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznych ryczałt  

9 
Przyłącza energetyczne dla zasilania oświetlenia ulicznego oraz urządzeń 
sygnalizacji świetlnych 

ryczałt  

10 Sygnalizacje świetlne ryczałt  

11 Przebudowa sieci teletechnicznych i Budowa MKT ryczałt  

12 Zieleń ryczałt  

13 Organizacja ruchu zastępczego (81% wartości sumy poz. 13, 24) ryczałt  

14 
Sprawowanie stałego nadzoru archeologicznego oraz przeprowadzenie 
ratowniczych badań archeologicznych (81% wartości sumy poz. 14, 25) 

ryczałt  

15 Sprawowanie nadzoru saperskiego (81% wartości sumy poz. 15, 26) ryczałt   

16 Tablice informacyjne/pamiątkowe ryczałt  

17 Zaplecze budowy (81% wartości sumy poz. 17, 27) ryczałt  

18 Wartość netto zakresu finansowanego przez Gminę Wrocław Σ Lp. 1-17 kol. IV 

19 Wartość VAT 
stawka podatku VAT *Lp. 18 

kol. IV 

20 Wartość brutto Σ Lp. 18, 19 kol. IV  

Zakres finansowany przez MPWiK 

21 Przebudowa magistrali wodociągowej ryczałt  

22 Przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami ryczałt  

23 Przebudowa i remont sieci kanalizacyjnej ryczałt  

24 Organizacja ruchu zastępczego (19% wartości sumy poz. 13, 24) ryczałt  

25 
Sprawowanie stałego nadzoru archeologicznego oraz przeprowadzenie 
ratowniczych badań archeologicznych (19% wartości sumy poz. 14, 25) 

ryczałt  

26 Sprawowanie nadzoru saperskiego (19% wartości sumy poz. 15, 26) ryczałt  

27 Zaplecze budowy (19% wartości sumy poz. 17, 27) ryczałt  

28 Wartość netto zakresu finansowanego przez MPWiK Σ Lp. 21-27 kol. IV 

29 Wartość VAT 
stawka podatku VAT *Lp. 28 

kol. IV 

30 Wartość brutto  Σ Lp. 28, 29 kol. IV  

Wartość oferty 

31 Wartość oferty netto Σ Lp. 18, 28 kol. IV 
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Lp. Opis 
Podstawa 
wyceny 

wartość netto 

I II III IV 

32 Wartość VAT 
stawka podatku VAT *Lp. 31 

kol. IV 

33 Wartość oferty brutto Σ Lp. 31, 32 kol. IV   

 

4. Podpis(y): 

lp. 
nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

nazwisko i imię osoby 
(osób) 

upoważnionej(ych)  
do podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty imieniu 
Wykonawcy(ów) 

pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

miejscowość 
i data 

1. 
 
 

    

2. 
 
 

    

 


