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Unia Europejska
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UMOWA NR …………………..
na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Śmiała i Zielna – Różana w Siedlcach.
zawarta w dniu ……………..……….

pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z. o. o. w Siedlcach, 08-110 Siedlce ul.
Leśna 8, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIV Wydział
Gospodarczy KRS Nr 0000080539, NIP- 821 000 76 04, REGON 710008012, Kapitał
zakładowy 116 446 000 zł,
reprezentowanym przez:
………………………………………………………..
zwanym dalej Zamawiającym,
a
………………………………………………………………
reprezentowanym przez:
………………………………………………………………
zwanym dalej Wykonawcą.
§1
1.

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z podejściami do posesji o łącznej długości 2868 mb w ulicach na
terenie miasta Siedlce w tym:
a) W rejonie ulic Zielna- Różana
(i) kolektor grawitacyjny łącznej długości 2404 mb, w tym:
− sieci głównej Φ 200 PVC o długości 1592,5 mb
− sieci głównej Φ 225 PE trójwarstwowych do kanalizacji wykonywanych metoda
przecisku sterowanego o długości 124,5 mb
− podejścia kanalizacji do granic posesji Φ 160 PVC o łącznej długości 687 mb
(ii)

rurociąg tłoczny o łącznej długości 464 mb w tym:
− z rur Φ 90 PE o długości 454 mb
− z rur stalowych kwasoodpornych o długości 10 mb,

(iii) przepompowni ścieków z pompami zatapialnymi o wydajności Q= 2,25 l/s wraz ze
sterowaniem, monitoringiem i wizualizacją,
(iv) projekt i wykonanie zasilania elektrycznego przepompowni
(v) podjazd i ogrodzenie terenu przepompowni
b) W ul. Śmiałej kanał grawitacyjny o łącznej długości 373,3 mb, w tym:
(i)

sieci głównej Φ 200 PVC o długości 322,8 mb z czego sieć o długości 37,5 mb
wykonana metodą przecisku-przewiertu w rurze stalowej osłonowej

(ii) podejścia do granic posesji Φ 160 PVC o długości 36,1mb i Φ 200 PVC o długości
14,4 mb.
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2.

Szczegółowy zakres robót został opisany w SIWZ części III Opis przedmiotu
Zamówienia.

3.

Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty zapoznał się ze wszystkimi
warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy,

4.

Przedmiot niniejszej umowy musi być oddany Zamawiającemu w stanie bezusterkowym
i nadającym się do użytkowania, po dokonaniu wszystkich odbiorów technicznych w
obecności Zamawiającego.

5.

Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.

6.

W przypadku sporu co do przedmiotu umowy decyduje treść zapisów w dokumentach
wg następującej hierarchii ich ważności;
a) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
b) dokumentacja projektowa,
c)

wypełniony formularz oferty wraz z załącznikami,

d) inne dokumenty będące częścią umowy,
§2
1. Termin rozpoczęcia robót ustala się do 20 dni po dacie zawarcia umowy.
2. Termin zakończenia robót – 16 miesięcy od daty zawarcia umowy.
3. Termin zakończenia robót , o którym mowa w ust.2 stanowi data zgłoszenia przez
Wykonawcę Zamawiającemu gotowości do odbioru robót budowlanych, potwierdzona
przez inspektora nadzoru, jeżeli zgłoszone do odbioru roboty zostaną odebrane.
4. Strony ustalają, że termin wykonania obejmuje również okres przeznaczony na uzyskanie
przez Wykonawcę wszystkich przewidzianych w obowiązującym prawie atestów i
zezwoleń jak również przeprowadzenie przez niego wszystkich niezbędnych prób, badań
kontrolnych, inspekcji telewizyjnej całego kanału oraz badań szczelności kanału i
odbiorów technicznych, badań stopnia zagęszczenia gruntu, usunięcie stwierdzonych
przy dokonywaniu odbiorów technicznych usterek i wad, opracowanie i uzgodnienie
dokumentów niezbędnych do odbioru końcowego przedmiotu umowy oraz wszelkich
dokumentów składanych przez Podwykonawców.
§3
1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy zgodnie ze złożoną ofertą wynosi:
………………..……… zł ( słownie: ………………….…………………….) plus 23% VAT w
wysokości …………………………. zł (słownie: …………………….) co stanowi łącznie
wynagrodzenie brutto ……………………. zł (słownie: ……………………………………… )
2. Jest to wynagrodzenie ryczałtowe.
3. Należność będzie płatna przelewem przez Zamawiającego na podstawie prawidłowo
wystawionej faktury VAT w terminie do 14 dni od jej wpływu.
4. Podstawą do wystawienie faktury będzie złożony przez Wykonawcę i zweryfikowany
przez Inżyniera protokół odbioru elementów.
5. Zasady płatności zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Wymagania Podstawowe ST 00 pkt 8.3. „Zasady rozliczenia za spełnienie wymagań
niniejszej ST”.
6. Wartości robót poszczególnych pozycji Tabeli Cen Elementów Skończonych stanowi
załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
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§4
1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania
umowy w wysokości 5 % ceny brutto przedmiotu zamówienia, tj. ……….. zł (słownie:
…………. zł ) w formie…………………………..
2. Kwota w wysokości 70% wartości wyszczególnionej w ust.1 wniesiona w pieniądzu zostanie
zwrócona Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez
Zamawiającego za należycie wykonane, tj. od daty obustronnego podpisania protokołu
odbioru końcowego. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wraz z odsetkami wynikającymi z
umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniężny na rachunek
Wykonawcy.
3. Na zabezpieczenie rękojmi za wady przedmiotu zamówienia Zamawiający zostawi kwotę
w wysokości 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, która zostanie
zwrócona najpóźniej w 15 dniu po upływie okresu zgłaszania wad.
4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w innej formie
niż w pieniądzu kwota wyszczególniona w ust 3 musi być zabezpieczona w sposób
określony w pkt 11.2.2. i 11.2.3 IDW na okres zgłaszania wad i oryginał dokumentu
dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego.
5. Jeżeli w terminie wynikającym z ust.4 Wykonawca nie dostarczy oryginału dokumentu
stanowiącego zabezpieczenie rękojmi za wady, Zamawiający jest uprawniony do
potrącenia tej kwoty z wynagrodzenia.
§5
W terminie do 7 dni przed rozpoczęciem budowy Wykonawca przedłoży oświadczenie o
przyjęciu obowiązków przez kierownika budowy, który będzie realizował przedmiotową
inwestycję.

§6
1.

Wykonawca zobowiązany jest do :
a) Złożenia harmonogramu realizacji robót – w ciągu do 20 dni od podpisania umowy,
celem zatwierdzenia go przez Zamawiającego i Inżyniera.
b) Składania raportów miesięcznych w formie uzgodnionej z Inżynierem.
c) Składowania materiałów w wyznaczonym miejscu.
d) Prowadzenia na budowie zorganizowanej selekcji odpadów oraz wywiezienia
odpadów na składowisko odpadów komunalnych z poniesieniem kosztów wywozu i
składowania.

2.

Wykonawca odpowiada oraz ponosi koszty przygotowania i uprzątnięcia placu budowy.
§7
Opłaty drogowe oraz koszty obsługi geodezyjnej ( tyczenie i inwentaryzacja) ponosi
Wykonawca robót.
§8

Roboty zanikowe mogą być zakryte po ich potwierdzeniu i odbiorze przez inspektora
nadzoru.
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§9
1.

Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach budowlanych spoczywa na
Wykonawcy.

2.

Wykonawca w szczególności odpowiada za wszelkie szkody powstałe w wyniku
prowadzenia robót.
§ 10

1.

Przedstawicielem Zamawiającego w odniesieniu do robót objętych umową jest Inżynier
Kontraktu – Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej „Biprowod Warszawa”
Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie ul. Rydygiera 8 z ramienia którego Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego jest ……………. , a kierownikiem budowy ze strony
Wykonawcy jest ………………………….

2.

Zmiana kierownika budowy oraz inspektora nadzoru nie jest zmianą wymagającą
zmiany umowy, wymaga jednak pisemnego wzajemnego powiadomienia drugiej strony.
Wykonawca wraz z zawiadomieniem o zmianie kierownika budowy dostarczy wymagane
przepisami dokumenty osoby przejmującej funkcję kierownika budowy.
§ 11

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia w obecności inspektora nadzoru próby
stopnia zagęszczenia gruntu po przekopie na własny koszt.
§12
Warunkiem odbioru końcowego wykonanych robót będzie spełnienie przez Wykonawcę
warunków określonych w ST 00 pkt 7.4 i pkt 7.5 oraz Pozytywny protokół odbioru pasa
drogowego przez Wydział Dróg:
§ 13
1.

Kamerowanie wykonane zostanie po zakończeniu wszystkich robót budowlanych,
łącznie z odtworzeniem nawierzchni jezdni.

2.

Kamerowanie wykona Zamawiający na swój koszt
- Wykonawca ponosi koszty
przygotowania kanału do kamerowania. Zamawiający zapewnia przeprowadzenie na
swój koszt tylko jednokrotnego kamerowania sieci kanalizacji sanitarnej objętej
przedmiotem zamówienia. W przypadku stwierdzenia wad i usterek wykonanego kanału
na podstawie raportu inspekcji TV, Wykonawca zobowiązany jest pokryć koszty
powtórnych inspekcji łącznie z kosztami przygotowania kanału do inspekcji w zakresie
całego odcinka, na którym stwierdzono nieprawidłowości.
§ 14

Okres rękojmi za wady na roboty określone w umowie wynosi 3 lata od daty podpisania
protokołu końcowego odbioru robót.
§ 15
Strony ustalają, że wiążące będą następujące kary umowne:
1. Za nieterminowe wykonanie Umowy w wysokości 0,1 % wartości netto przedmiotu
umowy za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 2 ust.2
Umowy.
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2. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron Umowy z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 10% wartości netto przedmiotu umowy.
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po
stronie Zamawiającego, Zamawiający
zapłaci Wykonawcy karę umowną w
wysokości 10% wartości netto przedmiotu umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego
wysokość kar umownych.

§ 16
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej
jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich
wprowadzenia.
1. Zmiana terminu realizacji umowy:
a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności:
(i) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych,
zgodnie z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych;
(ii) klęski żywiołowe;
b) zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi,
wodnymi itp, w szczególności:
(i)
odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
(kategorie gruntu, skał, itp.);
(ii) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w
szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów
infrastrukturalnych
c) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w
szczególności:
(i)
wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego;
(ii) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub dokumentacji technicznej urządzeń;
d) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności:
(i)
przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwoleń, itp.;
(ii) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń,
uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej;
(iii) wydanie postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych, w przypadku o
którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego;
(iv) konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub
organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy;
(v) konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup
społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub nie możliwych do
jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy;
(vi) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami,
e) zmiana na skutek wystąpienia którejkolwiek z okoliczności, o których mowa w
akapitach następnych.
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W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt (a)- e) termin
wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do
zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres
trwania tych okoliczności.
2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia:
a) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub
Specyfikacji Technicznej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań
groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem umowy,
b) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie
gruntu, kurzawka, itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy
przy dotychczasowych założeniach technologicznych;
c) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub Specyfikacji Technicznej
warunki terenowe, geologiczne, wodne, istnienie nie zinwentaryzowanych (nie ujętych
w dokumentacji) urządzeń, instalacji lub obiektów;
d) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych
lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;
e) konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich nie artykułowanych
lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy;
f) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych/technologicznych/materiałowych ze względu na kolizję z planowanymi
lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, przy czym zmiany te
ograniczą się do zmian koniecznych umożliwiających uniknięcie lub usunięcie kolizji
Zmiana, o której mowa w lit a) nie może stanowić podstawy do zwiększenia
wynagrodzenia o którym mowa w § 3 umowy, z wyjątkiem, kiedy stwierdzony przez
Wykonawcę błąd projektowy zostanie potwierdzony przez projektanta, a ten element
zamówienia realizowany będzie w oparciu o projekt zamienny, z którego wynikał będzie
wzrost kosztów wykonania
Zmiany, o których mowa w lit b) – c) mogą być wprowadzane w sytuacjach,
odpowiadających przesłankom do udzielenia zamówień dodatkowych.
Zmiany wskazywane w lit d) będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym
przekazanie przedmiotu umowy do eksploatacji a Zamawiający może ponieść ryzyko
zwiększenia wynagrodzenia o którym mowa w § 3 umowy z tytułu takich zmian wyłącznie
w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom.
Jeśli wykonywanie zamówienia ze względu na okoliczności wskazane w lit e) - f) będzie
powodować poniesienie dodatkowych kosztów, wynagrodzenia o którym mowa w § 3
umowy z tytułu umowy może zostać zwiększona o wysokość tych kosztów.
3.

Zmiana wartości i zakresu
a) wynagrodzenia o którym mowa w § 3 umowy może ulec odpowiedniemu
zmniejszeniu w sytuacji, kiedy Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym nie
wykona którejś z pozycji wymienionych w Tabeli Cen Elementów Skończonych
stanowiącej załącznik nr 1 do umowy.
b) Zmniejszenie zakresu robót dopuszczalne jest w sytuacji ograniczenia lub odmowy
dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. W takiej sytuacji Zamawiający zapłaci
Wykonawcy za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty,
które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy świadczeniami.
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Rozbieżności w zakresie robót określonych opisem przedmiotu zamówienia w
stosunku do stanu rzeczywistego wynoszące więcej niż 5% poszczególnych pozycji
Tabeli Cen.
Zmiana wartości zamówienia brutto w przypadku zmiany podatku VAT.

Pozostałe zmiany :
a) wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
ze Specyfikacją Techniczną,
b) zmianę części zamówienia, które Wykonawca przewidział do realizacji za pomocą
podwykonawców na inne części zamówienia, w tym również części, których
Wykonawca nie wskazał w złożonej przez siebie ofercie;
c) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Kontraktu. W takim
przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy
czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz
udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z
umowy planowanymi świadczeniami.
d) wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi, o dowolny okres.
e) zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa w art. 3571 § 1 Kc z
uwzględnieniem faktu, że za rażącą zostanie uznana strata w wysokości, o której
mowa w art. 397 ksh.
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wskazanych powyżej w lit.a) -e),
wynagrodzenia o którym mowa w § 3 umowy może zostać zmienione (zwiększone lub
zmniejszone).
Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może
wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody
zarówno przez Zamawiającego, jak i przez Wykonawcę.

5.

Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych w
szczególności:
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego)
b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między
Stronami;
c) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje Kontrakt na inne
legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w
ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach,
e) zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje Kontrakt, a od których
wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne legitymujące się
doświadczeniem
lub
wykształceniem
spełniającym
wymóg
SIWZ

§ 17
Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 18
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego.
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§ 19
Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów, będzie Sąd miejscowo właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
§ 20
Umowę sporządzono w 4 egz, po 2 egz. dla każdej ze stron.

Wykonawca

Zamawiający
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Załącznik nr 1 do umowy nr ……… z dnia……….
TABELA

CEN ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH

Preambuła
1) Przyjmuje się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się z Wymaganiami Zamawiającego i
uwzględnił je w przedłożonej Ofercie.
2) Opisy poszczególnych pozycji podanych w Tabeli Cen nie powinny być interpretowane jako
ograniczenie zobowiązań Wykonawcy wynikających z Umowy na wykonanie Robót, które zostały
opisane w innych dokumentach.
3) Zamawiający przyjmuje, że wszystkie koszty niezbędne, do wybudowania, przekazania do
użytkowania zostały przez Wykonawcę uwzględnione w Cenie Oferty nawet, jeżeli nie zostały
wymienione w Tabeli Cen.
4) Niezależnie od ograniczeń, jakie mogą sugerować sformułowania dotyczące poszczególnych
pozycji w Tabeli Cen i/lub wyjaśnienia w niniejszym wstępie, Wykonawca winien mieć pełną
świadomość, że kwoty, które wprowadził do Tabeli 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 Umowy i
że stosownie do nich wycenił wszystkie pozycje.
5) W związku z powyższym podane kwoty muszą obejmować wszelkie wydatki poboczne i
nieprzewidziane oraz ryzyko każdego rodzaju, niezbędne do budowy, ukończenia, całości Robót
zgodnie z Umową.
6) Kwoty wprowadzone przez Wykonawcę w odniesieniu do wszystkich pozycji w Tabeli Cen muszą
odzwierciedlać właściwy związek z kosztem wykonywania Robót opisanych w Umowie.
7) Wszystkie koszty stałe, zyski, koszty ogólne i podobnego rodzaju obciążenia (o ile nie wymienione
osobno), odnoszące się do Umowy jako całości, należy rozdzielić pomiędzy kwoty podane w
Tabeli Cen.
8) Ceny wszystkich pozycji Robót powinny zostać podane w PLN.
9) Cena zamieszczona w Ofercie będzie ceną łączną za wykonanie umowy i powinna obejmować
między innymi:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

obsługę geodezyjną budowy,
wykonanie niezbędnych rozbiórek, usunięcie wszelkich kolizji istniejącego uzbrojenia
terenu z lokalizacją nowoprojektowanych obiektów.
wykonanie pełnego zakresu prac łącznie z zakupem, dostawą i montażem wszystkich
urządzeń wraz z niezbędnym wyposażeniem, przeprowadzeniem testów, prób końcowych,
zakupienie materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do uruchomienia i przeprowadzenia
niezbędnych testów i prób końcowych,
koszty gwarancji i ubezpieczeń,
opłacenie badań niezbędnych do oceny prawidłowości wykonania umowy (np. badania
geotechniczne),
opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji, dokumentacji powykonawczej,
wykonanie badań instalacji elektrycznych i sieci kablowych,
różne opłaty administracyjne związane z trybem przekazywania obiektów do eksploatacji i
użytkowania,
zapłata za energię i inne media zużyte w trakcie budowy oraz wykonywania testów i prób
końcowych,
zapłata za: zatrudnienie i zakwaterowanie siły roboczej, materiały, transport, opłaty
przewozowe, magazynowanie, pracę tymczasową, koszty wyposażenia technicznego i
koszty ogólne, ubezpieczenia, nadzór, zysk i należności ogólne.
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10) Przyjmuje się, że Wykonawca, znając zakres projektów, robót i celu ich wykonania uwzględni w
cenie wszystkie elementy, których wykonanie jest konieczne do wypełnienia zadania objętego
Umową.
w tym ceny poszczególnych elementów skończonych wg poniższej tabeli cen:

Lp.

Nazwa elementu skończonego

1

Kanalizacja
tym):

1.1.

Kanalizacja sanitarna w ul. Różanej

1.2

Kanalizacja sanitarna w ul. Zielnej

1.3

Kanalizacja sanitarna w ul. Tulipanowej

1.4

Kanalizacja sanitarna w ul.Liliowej

1.5

Kanalizacja sanitarna w ul. Lawendowej

1.6

Kanalizacja sanitarna w ul. Podsekulskiej

1.7.

Kanał tłoczny Zielna-Różana

1.8

Przepompownia ścieków przy ul. Podsekulska

2.

Kanalizacja sanitarna w ul. Śmiałej

sanitarna Zielna

Wartość
netto
w zł
- Różana

( w

RAZEM:

VAT

Wartość
Brutto
w zł

