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1. Zakres opracowania 

Przedmiary robót zestawiono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 

września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego     

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).  

Przedmiar robót opracowano na podstawie projektów budowlanych i wykonawczych oraz  

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla zadania inwestycyjnego „Budowa  

i przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Włościańskiej w Brzegu” w zakresie  

robót budowlanych: 

1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 

2. Budowa i przebudowa sieci wodociągowej 

3. Roboty wykończeniowe i odtworzenia nawierzchni 

Ilości podane dla poszczególnych pozycji w przedmiarze stanowią szacunkową ilość każdej 

kategorii robót, które będą prowadzone w zakresie zadania inwestycyjnego i zostały podane w 

celu stworzenia wspólnej podstawy dla ofert. Wykonawca nie ma żadnej gwarancji, że będzie się 

od niego wymagać wykonania ilości robót wskazanych pod jakąkolwiek pojedynczą pozycją 

przedmiaru lub, że ilość nie będzie odbiegać pod względem wielkości od ilości podanych w 

przedmiarze. Każdy z potencjalnych Wykonawców, przed złożeniem oferty, jest zobowiązany do 

sprawdzenia zgodności przedmiaru robót z dokumentacją techniczną. W przypadku rozbieżności 

pomiędzy ilością robót przewidzianych w projekcie, a ilością robót wynikającą z Przedmiaru 

Wykonawca robót jest zobowiązany, w ramach złożonej oferty, do wykonania pełnego zakresu 

robót zgodnie z projektem. 



 

2. Wycenianie 

Wszystkie pozycje powinny mieć ceny wyrażone w PLN. 

Przy wycenianiu prac należy posługiwać się definicją ceny w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z 

dnia 5 lipca 2001r. o cenach - załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej z dnia 20 lutego 2013 (poz. 385). 

Ceny powinny być wpisane obok każdej pozycji Przedmiaru Robót. Pozycje Robót opisanych w 

Przedmiarze Robót, przy których nie umieszczono żadnej ceny, nie będą zapłacone przez 

Zamawiającego po wykonaniu i będzie się uważało, że koszt ich wykonania został wliczony w ceny 

innych pozycji Przedmiaru Robót. 

Wszystkie ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Do cen nie należy wliczać podatku VAT. 

Cena jednostkowa wskazana w każdej pozycji Przedmiaru Robót  będzie obejmowała wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie. 

 

3. Płatności 

Podstawą płatności będzie faktyczna ilość wykonanych robót  tak jak zostaną one obmierzone 

przez Wykonawcę i sprawdzone przez Inspektora nadzoru. Wartość płatności zostanie wyliczona 

jako suma iloczynów ilości jednostek obmiarowych i ich cen podanych w wycenionym Przedmiarze 

Robót. 

 


