Załącznik nr 7 – Wykaz cen
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego
7/WS-4/03/14

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)









Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami 
znajdującymi się w pasie drogowym ul. Gawrzyłowskiej 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., 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, badania i odbiory
Wykonanie sieci wodociągowej 
HDPE Dn32 w tym 6szt. przewiertów w rurze osłonowej 90/110
110 mb


2.

Wykonanie sieci wodociągowej 
HDPE Dn63 w tym 3szt. przewiertów w rurze osłonowej 110
54mb


3.

Wykonanie sieci wodociągowej 
HDPE Dn160
580mb


4.

Odtworzenie nawierzchni drogowej i chodnika 
1 kpl.


5.

Montaż opasek wodociągu dostarczonych przez Zmawiającego
33szt.


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 dokumentacją. 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 dokumentacji, 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 Prawem zamówień publicznych (zamówienia uzupełniające).
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 dokumentacji. Wyceniając poszczególne pozycje, należy odnosić się do 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 dokumentacji projektowej. 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 dokumentacji projektowej 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 dokumentacji projektowej, 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 dokumentacji projektowej.
3.2	Roboty winny być wyliczane w cenach netto w stosunku do wielkości podanych w dokumentacji projektowej zlecanych przez Zamawiającego.
3.3	Użyte jednostki rozliczeniowe są zgodne z dozwolonymi systemem metrycznym (SI) i określonymi w dokumentacji projektowej. Jedynie jednostki określone w dokumentacji projektowej 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.
•	uzyskanie oceny higienicznej właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zgodnie z § 18 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (Dz. U. 2007 nr 61 poz. 417 z późn. zm.)


