Nazwa zamówienia: Budowa sieci wodociągowej ul. Sandomierska w Dębicy.

FORMULARZ OFERTY

Na: Budowę sieci wodociągowej ul. Sandomierska w Dębicy.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego                               
1/WS-1/02/15

1. ZAMAWIAJĄCY:
Wodociągi Dębickie Sp. z o.o.
ul. Kosynierów Racławickich 35
39-200 Dębica
2. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 						

l.p.
Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
Adres(y) Wykonawcy(ów)







OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW, ADRES DO KORESPONDENCJI: 

Imię i nazwisko

Adres

Nr telefonu

Nr faksu

Adres e-mail


Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
	zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,

gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej zmian, 
cena mojej (naszej) oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi:
 
Nazwa
Cena netto
Razem netto bez VAT
zł
Razem należny podatek VAT  
…..%
zł
Razem brutto
zł
Słownie cena brutto:
zł ……/100

	niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni,

zobowiązuję się realizować zadanie w terminie: 15.05.2015r.
zobowiązuję się do udzielenia 36 miesięcy gwarancji i rękojmi na całość zamówienia
akceptuję warunki płatności tj. 30 dniowy termin płatności od daty dostarczenia faktury
wadium na zabezpieczenie niniejszej oferty w wysokości ………………zł zostało [złożone w kasie w formie ……………………………………………] / [przelane na konto zamawiającego] Wykonawca usuwa niepotrzebne. 
	akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w Części II SIWZ,
w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.
	składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia] Wykonawca usuwa niepotrzebne.
	nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenie niniejszego zamówienia,
	 [żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania Wykonawca usuwa niepotrzebne.:


l.p.
Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji
Strony w ofercie
(wyrażone cyfrą)


od
do









	 Oferta została złożona na ...................... ponumerowanych stronach
	[nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom] Wykonawca usuwa niepotrzebne.: 


l.p.
Nazwa części zamówienia 





Podpis(y):
l.p.
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 w imieniu Wykonawcy(ów)
Pieczęć(cie) Wykonawc(ów)
Miejscowość
i data


















Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego
1/WS-1/02/15

ZAMAWIAJĄCY:
Wodociągi Dębickie Sp. z o.o.
ul. Kosynierów Racławickich 35
39-200 Dębica
WYKONAWCA:
l.p.
Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
Adres(y) Wykonawcy(ów)







OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zadaniu p.n. 
Budowa sieci wodociągowej ul. Sandomierska w Dębicy.
posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
	posiadam(y) wiedzę i doświadczenie;
dysponuję(emy) odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia; 
znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia;



PODPIS(Y):

l.p.
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 w imieniu Wykonawcy(ów)
Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)
Miejscowość
i data












Wykaz osób, które będą wykonywać niniejsze zamówienie.


Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego
1/WS-1/02/15

ZAMAWIAJĄCY:
Wodociągi Dębickie Sp. z o.o.
ul. Kosynierów Racławickich 35
39-200 Dębica

WYKONAWCA:
l.p.
Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
Adres(y) Wykonawcy(ów)







OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

dysponuję lub będę dysponował niżej wymienionymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

l.p.
Zakres
Osoba przewidziana do wykonania zamówienia


Imię i nazwisko
Zakres wykonywanych czynności
Wykształcenie 
Podstawa do dysponowania osobą przez Wykonawcę

Kierownik budowy w specjalności sieci sanitarnych




* Podać informacje nt. wykształcenia
Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia przez Wykonawcę osoby lub osób łączących zakresy wymienione powyżej – w zależności od posiadanych uprawnień.


PODPIS(Y):
l.p.
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 w imieniu Wykonawcy(ów)
Pieczęć(cie) Wykonawc(ów)
Miejscowość
i  data













Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia 


Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego
1/WS-1/02/15

ZAMAWIAJĄCY:
Wodociągi Dębickie Sp. z o.o.
ul. Kosynierów Racławickich 35
39-200 Dębica

WYKONAWCA:
l.p.
Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
Adres(y) Wykonawcy(ów)







W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
Budowa sieci wodociągowej ul. Sandomierska w Dębicy.

oświadczam, że w wykonywaniu przedmiotowego zamówienia będą uczestniczyć:

co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi                                         w specjalności sieci sanitarnych 



PODPIS(Y):
l.p.
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 w imieniu Wykonawcy(ów)
Pieczęć(cie) Wykonawc(ów)
Miejscowość
i  data













Wykaz wykonanych robót. 


Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego
1/WS-1/02/15

ZAMAWIAJĄCY:
Wodociągi Dębickie Sp. z o.o.
ul. Kosynierów Racławickich 35
39-200 Dębica
WYKONAWCA:
l.p.
Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
Adres(y) Wykonawcy(ów)








WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT 
OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

wykonałem(wykonaliśmy) następujące roboty:

L.p.




Nazwa roboty
Wartość
Kontraktu w [PLN]*
Przedmiot roboty  wraz z krótkim jej opisem
Data wykonania
Miejsce wykonywania robót
Nazwa Wykonawcy Wypełniają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia.
Uwagi












początek (data)
zakończenie (data)



1.








2.








3.








* wartość kontraktu oznacza wartość wg umowy, dla których wykonywana była roboty lub usługi. W przypadku, gdy wartości umowne tych kontraktów są wyrażone w walucie innej niż PLN, wartość tych kontraktów należy podać w tej walucie. Zamawiający w celu sprawdzenia spełnienia warunków przez Wykonawcę dokona ich przeliczenia na PLN według kursu NBP obowiązującego w dniu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia. 

UWAGA – Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokument potwierdzający, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Brak dokumentu lub dokument niepotwierdzający , że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, skutkuje nie uznaniem przez Zamawiającego wykonania tej roboty.

PODPIS:

l.p.
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 w imieniu Wykonawcy(ów)
Pieczęć(cie) Wykonawc(ów)
Miejscowość
i data












Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego
1/WS-1/02/15

ZAMAWIAJĄCY:
Wodociągi Dębickie Sp. z o.o.
ul. Kosynierów Racławickich 35
39-200 Dębica
WYKONAWCA:
l.p.
Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
Adres(y) Wykonawcy(ów)







OŚWIADCZAM, ŻE:

Nie  podlegam  wykluczeniu  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  w  oparciu  o  treść §8 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową Wodociągów Dębickich, który stanowi, iż z postępowania wyklucza się:
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sadu, które uprawomocniło sie w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem  wykonawców,  którzy  po  ogłoszeniu  upadłości  zawarli  układ  zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia,  przestępstwo  przeciwko  prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa,  przestępstwo  przeciwko  obrotowi  gospodarczemu  lub  inne  przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub  przestępstwo  udziału  w  zorganizowanej  grupie  albo  związku  mających  na  celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6)   spółki   partnerskie,   których   partnera   lub   członka   zarządu   prawomocnie   skazano   za przestępstwo   popełnione   w   związku   z   postępowaniem   o   udzielenie   zamówienia, przestępstwo przeciwko  prawom  osób  wykonujących  pracę  zarobkową,  przestępstwo przeciwko środowisku,  przestępstwo  przekupstwa,  przestępstwo  przeciwko  obrotowi gospodarczemu    lub inne   przestępstwo    popełnione    w    celu    osiągnięcia    korzyści majątkowych,   a   także   za przestępstwo   skarbowe   lub   przestępstwo   udziału   w zorganizowanej  grupie  albo  związku mających  na  celu popełnienie  przestępstwa  lub przestępstwa skarbowego;
7)   spółki   komandytowe   oraz   spółki   komandytowo-akcyjne,   których   komplementariusza prawomocnie  skazano  za  przestępstwo   popełnione   w  związku  z  postępowaniem  o udzielenie   zamówienia,   przestępstwo   przeciwko   prawom   osób   wykonujących   pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo  przeciwko  obrotowi  gospodarczemu  lub  inne  przestępstwo  popełnione  w celu   osiągnięcia   korzyści   majątkowych,   a   także   za   przestępstwo   skarbowe   lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
8)   osoby   prawne,   których   urzędującego   członka   organu   zarządzającego   prawomocnie skazano   za   przestępstwo   popełnione   w   związku   z   postępowaniem   o   udzielenie zamówienia,  przestępstwo  przeciwko  prawom  osób  wykonujących  pracę  zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi  gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,   a   także   za   przestępstwo   skarbowe   lub   przestępstwo   udziału   w zorganizowanej  grupie  albo  związku  mających  na  celu  popełnienie  przestępstwa  lub przestępstwa skarbowego;
9)   podmioty  zbiorowe,  wobec  których  sąd  orzekł  zakaz  ubiegania  się  o  zamówienia  na podstawie  przepisów  o  odpowiedzialności  podmiotów  zbiorowych  za  czyny  zabronione pod groźbą kary.


PODPIS:

l.p.
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 w imieniu Wykonawcy(ów)
Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)
Miejscowość
i  data



















Wykaz cen
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego
1/WS-1/02/15

ZAMAWIAJĄCY:
Wodociągi Dębickie Sp. z o.o.
ul. Kosynierów Racławickich 35
39-200 Dębica
WYKONAWCA:
l.p.
Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
Adres(y) Wykonawcy(ów)









Budowa sieci wodociągowej ul. Sandomierska w Dębicy.
L.p.
Opis
Nazwa
Ilość
Cena jedn.
Wartość netto
1.
roboty pomiarowe, usunięcie humusu ,wykopy z transportem,  szalowanie, odwodnienie, zasypywanie wykopów z zagęszczeniem, komory przew.,przewierty,  obarierowanie ,montaż płyt drog., montaż rur-przewierty sterowane , połączenia, próby i odbiory, obarierowanie i kładki,  podłoża ,rury ochronne i osłonowe, montaż rur, obsypki, oznakowanie taśmą,  odbiory, próby szczelności , drogowe: Oznakowanie robót - wg projektu organizacji ruchu, cięcie asfaltu, rozbiórka asfaltu, rozebranie podbudów, odwóz-utylizacja, profilowanie z zagęszczeniem podłoża, odbudowa warstw podbudów z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie, ułożenie asfaltów -  warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej, badania i odbiory
Wykonanie sieci wodociągowej 
PE dn110 PN10
784,45mb


2.

Wykonanie sieci wodociągowej 
PE dn63 PN10
150,0mb


3.

Hydrant nadziemny DN80
7 kpl.


Podsumowanie (do przeniesienia do druku oferty)
Razem netto:


Razem VAT:


Razem brutto:



UWAGA 
Wykonawca jest zobowiązany wypełnić pola wartościami zł, do dwóch miejsc po przecinku. 
Dozwolona jest zmiana formatu, formy układu tabeli pod warunkiem wymienienia wszystkich elementów zawartych w tabeli.


PODPIS:
l.p.
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 w imieniu Wykonawcy(ów)
Pieczęć(cie) Wykonawc(ów)
Miejscowość
i data


















Instrukcja wypełniania załącznika nr7 – Wykaz cen.

Wstęp
Wykaz cen powinien być odczytywany w powiązaniu z Instrukcjami dla Wykonawców, Specyfikacjami Technicznymi, Przedmiarami Robót będącymi częścią dokumentacji projektowej oraz Rysunkami. Uważa się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót, które należy wykonać i sposobem ich wykonania. Całość robót ma być wykonana zgodnie z ich intencją, znaczeniem i wymogami Zamawiającego.
Ilości wstawione obok Pozycji w każdym Przedmiarze są wielkościami szacunkowymi, określonymi na podstawie zatwierdzonego Projektu i zostały podane dla wygody stworzenia wspólnych zasad do sporządzenia ofert.
Podstawą płatności będzie faktyczna ilość wykonanej pracy , tak jak zostanie ona obmierzona przez Wykonawcę i sprawdzona przez Zamawiającego oraz wyceniona po stawkach i cenach podanych w wycenionym Wykazie cen.
O ile nie zostało to wyraźnie i dokładnie określone w Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze Robót, to tylko pozycje wymienione w Wykazie cen będą obmierzone. Koszty każdej z faz operacyjnych, które muszą po sobie następować dla zapewnienia odpowiedniej jakości wykonania, należy ująć w tej czy innej pozycji.
„Roboty uzupełniające" mogą zostać zamówione zgodnie z Regulaminem wewnętrznym Zamawaijącego.
Krótkie opisy pozycji w Wykazie cen przedstawione są tylko dla celów identyfikacyjnych i nie powinny w żaden sposób modyfikować bądź anulować szczegółowego opisu zawartego w Specyfikacjach. Wyceniając poszczególne pozycje, należy odnosić się do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz Dokumentacji Projektowej w celu uzyskania pełnych wskazówek, informacji, instrukcji lub opisów robót i zastosowanych materiałów. Oczywistym jest też, że Roboty muszą być wykonane według zasad fachowego wykonawstwa i wskazówek Inspektora ku jego pełnemu zadowoleniu.

Warunki ogólne
2.1	Wykaz cen jest integralną częścią dokumentów Umowy. Wykaz cen podaje zakres Robót do wykonania, opisanych w dokumentach umowy.
2.2	Przyjmuje się, że pozycje Wykazu cen pokrywają wszystkie potrzeby i zobowiązania wymagające wypełnienia warunków Umowy.
Ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę muszą pokrywać wszystkie koszty wykonania Robót i koszty obejmujące:
•	wypełnienie obowiązków wynikających z Umowy i wszystkich innych zobowiązań i wymagań związanych z prowadzeniem Robót wyspecyfikowanych w umowie lub wynikających z umowy,
•	koszty analiz laboratoryjnych i koszty związane,
•	koszty   dostaw,   magazynowania,   zabezpieczenia,   ubezpieczenia   materiałów   i urządzeń oraz wszelkie koszty związane,
•	pracę sprzętu i urządzeń, jego  dostawa,   utrzymanie,  zasilanie, rozruch, serwis gwarancyjny, zużycie  mediów dla  potrzeb wykonania Robót objętych umową,
•	wszelkie prace i materiały pomocnicze,
•	koszty ogólne, zyski, podatki itd.,
•	inne nie wymienione związane z umową.
2.3	Pozycje Wykaz cen opisują w sposób skrócony zakres Robót objętych umową. Ten sposób przedstawienia zakresu Robót nie powtarza dokładności opisu i wymagań technicznych podanych w Specyfikacjach Technicznych. Przyjmuje się, że dana pozycja opisana w Wykazie cen w sposób skrócony odpowiada swoim zakresem pełnemu opisowi prac podanemu we wszystkich dokumentach umowy.
2.4	Roboty opisane w każdej pozycji  Wykazu cen skalkulowano w sposób scalony przyjmując  jednostkę   przedmiaru   dla   Roboty  wiodącej   i   uwzględniając   udział robót towarzyszących   i  zużycie   materiałów  w  sposób   przybliżony.   Roboty  opisane   należy traktować wskaźnikowo. Rzeczywisty obmiar robót towarzyszących i zużycie materiałów (niezbędnych do kompletnego   wykonania   prac)   inny   niż   podany  w   Specyfikacjach Technicznych   nie   będzie   podstawą do  zmian   cen  jednostkowych,   co jest  ryzykiem Wykonawcy.
2.5	Roboty opisane w każdej pozycji Wykazu cen winny być wykonywane w sposób kompletny opisany w Specyfikacjach Technicznych, z zachowaniem jakości i zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. W taki sposób Roboty będą odbierane. Wartość podana w każdej pozycji Wykazu cen jako cena jednostkowa pokrywa wszystkie wymogi kompletnego wykonania   prac   niezależnie   od   tego   czy  są  one   szczegółowo,   czy   nieopisane   w dokumentach umowy.

Przedmiar robót
3.1	Liczba i wymiar ustalone dla każdej pozycji Wykazu cen, są oszacowaną ilością każdego rodzaju prac, które będą prowadzone na podstawie zawartego umowy, ustaloną w celu ułatwienia określenia wspólnych podstaw dla oceny ofert. Wykonawcy nie gwarantuje się, że będzie się od niego wymagało przeprowadzenia tych ilości prac, które zostały wyszczególnione dla konkretnej pozycji Wykazu cen lub, że rozmiar tych robót nie będzie się różnił, co do wielkości, w porównaniu do tych, jakie podano w Przedmiarze.
3.2	Roboty winny być wyliczane w cenach netto w stosunku do wielkości podanych w Specyfikacjach Technicznych zlecanych przez Zamawiającego.
3.3	Użyte jednostki rozliczeniowe są zgodne z dozwolonymi systemem metrycznym (SI) i określonymi w Specyfikacjach Technicznych. Jedynie jednostki określone w Specyfikacjach Technicznych winny być   wykorzystywane w obmiarach, wycenach, szczegółach rysunkowych, itp.

Ceny jednostkowe
4.1	Ceny jednostkowe w Wykazie cen winny być podawane w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4.2	Ceny jednostkowe  każdej  pozycji  Wykazu cen winny  być  określane  zgodnie  z zasadami podanymi w punkcie 2 i 3.
4.3	Wartość  każdej   pozycji   Wykazu cen musi   być  iloczynem  ceny jednostkowej  i ilości/liczby jednostek przedmiaru danej pozycji.
4.4	W przypadku błędu w mnożeniu wartości pozycji Wykazu cen przyjmuje się, że wartością wiążącą Wykonawcę pozostaje cena jednostkowa.
4.5	Wszystkie podatki (z wyłączaniem podatku VAT)  wynikające z umowy będą wliczone w ceny jednostkowe.
4.6	W skład cen jednostkowych wchodzą również:
•	Prace geodezyjne, pomiarowe oraz szkice i projekty wykonawcze niezbędne do wykonania wszystkich elementów inwestycji,
•	Geodezyjna oraz powykonawcza dokumentacja inwestycji,
•	Organizacja przejazdów i objazdów, projekty organizacji ruchu, oznakowanie dróg,
•	Utrzymanie przejazdów i objazdów oraz oznakowania dróg,
•	Likwidacja objazdów i przejazdów oraz oznakowania dróg,
•	Dostarczenie, zainstalowanie i demontaż tablic informacyjnych oraz urządzeń zabezpieczających Teren Budowy oraz ich utrzymanie,
•	Ubezpieczenia,
•	Zajęcie pasa drogowego w drogach gminnych,
•	Ubezpieczenia i uzyskanie gwarancji wynikających z umowy,
•	Tymczasowego lub stałe magazynowania nadmiaru gruntu,
•	Usunięcie/utylizacja gruzu/śmieci z trasy robót liniowych,
•	Wycinka drzew i krzewów na terenie prowadzonych robót,
•	Urządzenie i likwidacja zaplecza Wykonawcy,
•	Utrzymanie zaplecza Wykonawcy,
•	Urządzenie i likwidacja zaplecza budowy,
•	Utrzymanie zaplecza budowy,
•	Próby, płukanie, dezynfekcja oraz rozruch instalacji i urządzeń będących przedmiotem zamówienia z uzyskaniem projektowanych parametrów, opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji oraz przeprowadzenie szkoleń personelu użytkownika.


