
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
Zadanie 6 pn.: ”Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Andersa w Żyrardowie” wchodzące 

 w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap II” współfinansowanego z POIiŚ 
oraz „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Andersa w Żyrardowie” finansowana ze środków budżetu miasta 

Żyrardowa 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. 
ul. Czysta 5 
96-300 Żyrardów 

1

 

 
 

Załącznik nr 11 do SIWZ  
Wykaz Cen  

 
Część I - Zadanie 6 „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Andersa w Żyrardowie” – 
wchodzące w skład Projektu pn.: „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – 
Etap II” /r.POIS.01.01.00-00-105/08 współfinansowanego z Funduszu Spójności  
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013*  

Część II – „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Andersa w Żyrardowie” finansowana 
ze środków budżetu miasta Żyrardowa*. 

 

 
 
1.  ZAMAWIAJĄCY: 
1) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów”  
Sp. z o.o. 
ul. Czysta 5 
96 – 300 Żyrardów 
POLSKA 
 
2) Urząd Miasta Żyrardowa 
Plac Jana Pawła II nr 1 
96-300 Żyrardów 
POLSKA 

2.  WYKO/AWCA: 

/iniejszą ofertę składa: 

Lp. /azwa Wykonawcy1) Adres Wykonawcy1) 

   

   

 

Podstawą do określenia ceny całkowitej za przedmiot zamówienia jest Wykaz Cen 

gdzie całkowita cena rozbita jest na ceny za poszczególne elementy robót. W ten sposób cena 

/r referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  ZP/JRP/RB/3/2012   
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oferowana za Przedmiot Zamówienia jest sumą częściowych cen za elementy Robót 

określone w Wykazie cen.  

Wykonawcy winni oddzielnie wycenić każdą pozycję częściowej ceny za element 

Robót w Wykazie Cen według własnych szacunków oraz dokonać podsumowania  

w poszczególnych tabelach Wykazu cen. 

Wykaz Cen należy odczytywać łącznie z innymi dokumentami wchodzącymi w skład 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Przyjmuje się, iż Wykonawca 

dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót, jakie mają zostać wykonane  

i sposobem ich wykonania. Całość Robót winna być wykonana zgodnie z zamierzeniem  

i przeznaczeniem oraz celom jakim ma służyć. 

Płatności będą dokonywane zgodnie z Umową. 

Opisy pozycji przedstawione w Wykazie Cen są podane tylko dla celów 

identyfikacyjnych i w żaden sposób nie modyfikują czy anulują szczegółowych opisów 

zawartych w Umowie oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych. 

Niezależnie od ograniczeń, jakie mogą sugerować sformułowania dotyczące 

poszczególnych pozycji w Wykazie Cen lub wyjaśnienia w niniejszym wstępie, Wykonawca 

winien mieć pełną świadomość, że ceny, które wprowadził do Wykazu 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 SIWZ i że stosownie do nich wycenił 

wszystkie pozycje. 

W związku z powyższym podane ceny muszą obejmować wszelkie wydatki poboczne  

i nieprzewidziane oraz wszystkie ryzyka związane z budową, ukończeniem, uruchomieniem  

i konserwacją całości Robót zgodnie z Umową w tym wszystkie koszty stałe, zyski, koszty 

ogólne i podobnego rodzaju obciążenia.  

Cena zamieszczona w Ofercie będzie ceną łączną za wykonanie przedmiotu Umowy  

i powinna obejmować wszystkie elementy wymienione w Specyfikacji Technicznej 

Wykonania  i Odbioru Robót Budowlanych. 

Uważać się będzie, że roboty nie wymienione w Wykazie cen wycenione zostały przez 

Wykonawcę w ramach istniejących pozycji tak aby możliwe było wykonanie zakresu robót 

określonych w Dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania  

i Odbioru Robót Budowlanych zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, w tym 

techniczno-budowlanymi, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 

W Wykazie Cen częściowe ceny, należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 
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Część I Zadanie 6 „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Andersa w Żyrardowie” 
wchodzące w skład Projektu pn.: „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – 
Etap II” /r.POIS.01.01.00-00-105/08 współfinansowanego z Funduszu Spójności  
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013*  

 
L.p Wyszczególnienie (elementy robót) Wykaz Cen Cena 

(brutto) 

1. Roboty przygotowawcze  

2. Roboty drogowe  

3. Zabezpieczenie instalacji – urządzeń podziemnych  

4. Roboty ziemne  

5. Roboty instalacyjne  

 Razem brutto:  

 

Część II  - „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Andersa w Żyrardowie – finansowana 
ze środków budżetu miasta Żyrardowa”*. 

 
L.p Wyszczególnienie (elementy robót) Wykaz Cen Cena 

(brutto) 

1. Roboty przygotowawcze  

2. Roboty drogowe  

3. Zabezpieczenie instalacji – urządzeń podziemnych  

4. Roboty ziemne  

5. Roboty instalacyjne  

 Razem brutto:  

 

*niepotrzebne skreślić 
 

  

 


