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1. WSTĘP 

1.1. Zakres pozycji 
Wykaz Cen powinien być odczytywany w powiązaniu ze wszystkimi dokumentami 
zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Uważa się, że Wykonawca 
dokładnie zapoznał się ze szczegółowym zakresem Robót, które należy zaprojektować 
i wykonać oraz ze sposobem ich wykonania.  

Opisy pozycji podane w rozbiciu ceny ryczałtowej nie powinny być traktowane jako 
ograniczenie zobowiązań Wykonawcy wynikających z Kontraktu. Opisy 
poszczególnych pozycji stanowią jedynie skrótowe oznaczenie Robót, które są w pełni 
opisane w PFU zgodnie z referencją podaną w tabeli Wykazu Cen.  

Cena ryczałtowa danej pozycji winna uwzględniać wszystkie Materiały, czynności, 
wymagania i badania niezbędne do właściwego wykonania i odbioru Robót 
wycenionych w danej pozycji bez względu na to, czy zostało to szczegółowo 
wymienione w PFU czy też nie. 

Cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wykazie Cen 
jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonane Roboty 
objęte tą pozycją. 

1.2. 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 Wykazu Cen. Pozycje w Wykazie Cen, 
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 Wykazu Cen. 

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

Do cen nie należy wliczać podatku VAT. 

Cena ryczałtowa wskazana w każdej pozycji Wykazu Cen będzie obejmowała 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, zgodnie z 
zapisami zawartymi w pkt. 9 WW. 

1.3. Płatności 
Roboty będą wycenione ryczałtowo – podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę dla danej pozycji w Wykazie Cen. Po uzgodnieniu z Inżynierem i w 
porozumieniu z Zamawiającym dopuszcza się możliwość częściowej zapłaty w oparciu 
o zatwierdzone przez Inżyniera uszczegółowienia pozycji Wykazu Cen.  

 

W Wykazie Cen wprowadzono kody pozycji: 

PP – prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowych, powykonawczych 

RD – roboty związane z dostawą, montażem i podłączeniem urządzeń i instalacji 

RO – roboty związane z odbiorami 



1 2 3 4 5 6 7 8

I

1 PP PFU cz. A - pkt. I i II Dokumentacja projektowa, wraz z pracami projektowymi kpl. 1,00

II

2 RD PFU cz. A - pkt. I i II Montaż przepływomierzy elektromagnetycznych Dn300 na dopływie 
wody do komór klarowników szt. 10,00

3 RD PFU cz. A - pkt. I i II Montaż napędów elektrycznych regulacyjnych na przepustnicach Dn300 
na dopływie wody do komór klarowników szt. 10,00

4 RD PFU cz. A - pkt. I i II Montaż przepustnic z napędem elektrycznym regulacyjnym Dn150 na 
dopływie wody z komór zagęszczania osadu szt. 10,00

5 RD PFU cz. A - pkt. I i II Montaż systemu pomiaru poziomu osadu w komorach klarowników szt. 10,00

6 RD PFU cz. A - pkt. I i II
Wykonanie systemu sterowania i monitorignu pracy klarowników (w tym 
szafa zasilająco sterownicza wraz ze sterownikiem, okablowanie nowych 
urządzeń, oraz oprogramowanie)

kpl. 1,00

7 RD PFU cz. A - pkt. I i II Montaż elektronicznych serwosterowników siłowników elektrycznch  do 
wszystkich napędów przepustnic regulacyjnych szt. 20,00

III

8 RD PFU cz. A - pkt. I i II Montaż modułów regulacyjnych wraz ze sterownikami do istniejących 
chloratorów szt. 2,00

9 RD PFU cz. A - pkt. I i II
Wykonanie systemu automatycznej regulacji dawki chloru w zależności 
od ilości przepływu wody (w tym rozbudowa sterownika w szafie, 
okablowanie oraz oprogramowanie) 

kpl. 1,00

10 RD PFU cz. A - pkt. I i II Montaż wiatromierza wraz z okablowaniem kpl. 1,00

11 RD PFU cz. A - pkt. I i II Montaż czujnika temperatury szt. 2,00

IV

12 RD PFU cz. A - pkt. I i II Montaż przepustnic kwasoodpornych z napędami ON/OFF Dn400 wraz z 
kanałami szt. 2,00

13 RD PFU cz. A - pkt. I i II
Wykonanie systemu syganlizacji i zdalnego sterowania systemu 
neutralizacji (w tym okablowanie, oprogramowanie oraz wymiana 
istaniejącej rozdzielnicy)

kpl. 1,00

14 RD PFU cz. A - pkt. I i II Montaż czujnika temperatury szt. 2,00

V

15 RD PFU cz. A - pkt. I i II Doposażenie sterowania zespołami pompowymi w pompowni I stopnia 
(wymiana rozdzielnicy wraz z rozbudową sterownika) kpl. 1,00

VI

16 RO PFU cz. A - pkt. I i II Rozruch modernizowanych elementów Stacji Uzdatniania Wody kpl. 1,00

17 PP PFU cz. A - pkt. I i II Dokumentacja powykonawcza kpl. 1,00

Doposażenie neutralizacji o sygnalizację i zdalne sterowanie

Doposażenie systemu sterowania zespołami pompowymi w pompowniI stopnia – Obórki w Krzyżowicach

Rozruch modenizowanych elementów Stacji Uzdatniania Wody 

Cena jedn. 
[PLN/netto]

Wartość [PLN/netto] 
6 x 7

Kod 
pozycji 

WC

Prace projektowe

Doposażenie sterowania procesu technologicznego w obiekcie klarowników

Doposażenie systemu technologicznego o zdalne sterowanie chloratorem (automatyczna regulacja dawki chloru na stacji 
wizualnej)

Podatek VAT:

Wartość robót z podatkiem VAT:

Wartość robót bez podatku VAT:

Kontrakt pn.: „Zautomatyzowanie procesu uzdatniania wody wraz z rozszerzeniem monitoringu oraz sterowania SUW Gierszowice”
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