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Załącznik nr 9 do SIWZ 

 
 

WYKAZ CEN 

 

 

1. UWAGI OGÓLNE 

Płatności za wszystkie pozycje Robót zostaną dokonane na podstawie ustalonej kwoty ryczałtowej, zgodnie z Klauzulą 14 
[Cena Kontraktowa i zapłata] Warunków Kontraktu.  

Opisy poszczególnych pozycji podane w Wykazie Cen nie powinny być traktowane jako ograniczające zobowiązania 
Wykonawcy wynikające z Kontraktu na wykonanie Robót, które zostały wyczerpująco opisane w innych dokumentach. 

 

2. CENY 

Ceny Wszystkich pozycji Robót powinny zostać podane w PLN. 

Niezależnie od ograniczeń, jakie mogą sugerować sformułowania dotyczące poszczególnych pozycji w Wykazie Cen i/lub 
wyjaśnienia w niniejszym wstępie, Wykonawca winien mieć pełną świadomość, że kwoty, 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 
Kontraktu i że stosownie do nich wycenił wszystkie pozycje. 

W związku z powyższym podane kwoty muszą obejmować wszelkie wydatki poboczne i nieprzewidziane oraz ryzyko 
każdego rodzaju, niezbędne do wykonania i wykończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad.  

Kwoty wprowadzone przez Wykonawcę w odniesieniu do wszystkich pozycji w Wykazie Cen muszą odzwierciedlać 
właściwy związek z kosztem wykonywania Robót opisanych w Kontrakcie. 

Wszystkie 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, podczas 
gdy koszty dotyczące określonych części Kontraktu należy rozciągnąć na te pozycje, których te części dotyczą. 

Cena zamieszczona w Formularzu Oferty będzie ceną łączną za wykonanie Kontraktu. 

Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty nadzorów, opinii, opłat i sporządzania dokumentacji wymaganych 
przez właścicieli sieci lub urządzeń. 

Przyjmuje się, że Wykonawca, znając zakres Robót i cel ich wykonania uwzględni w cenie ryczałtowej wszystkie elementy, 
których wykonanie jest konieczne do wypełnienia zadania objętego Kontraktem. 

 

3. PŁATNOŚCI 

Płatności będą dokonane zgodnie z Warunkami Kontraktu. 
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WYKAZ CEN 

„Remont  kanałów sanitarnych na terenie miasta Bielsk Podlaski  
metodami bezwykopowymi” 

 

L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE JEDNOSTKA WARTOŚĆ NETTO (PLN) 

1.  Renowacja przewodów - od ul. Dubicze w kierunku ul. 
Jagiellońskiej  

Kpl.  

2.  Renowacja przewodów - wzdłuż ul. Jagiellońskiej i 
Zamkowej 

Kpl.  

3.  Renowacja przewodów - wzdłuż ulicy Miodowej  Kpl.  

RAZEM SUMA NETTO (Poz. 1+2+3)   

(Do przeniesienia do Formularza Ofertowego) 

 

 

 
 
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 w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowoś
ć 

i data 

1.      

2.      

 

 


