
Oznaczenie sprawy: ZA.271.62.2020    Załącznik nr 12 do SIWZ                                                                                                                                                                                                                                        
Załącznik nr 3 do umowy 

FORMULARZ CENOWY 
dla zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia dla obszaru 
w rejonie ul. Warzywnej, Siennej, Rolników, węzła autostrady A4 i autostrady A1, 

ul. Pszczyńskiej” 

Lp. Nazwa Cena brutto 
(w złotych) 

1. Uzyskanie map do celów projektowych  

 
………………………………… 
10% ceny brutto  
z wiersza lp.4 

2. 

• Projekt budowlany z podziałem na branże  

• Projekt wykonawczy i plan BIOZ wraz z towarzyszącymi projektami 
rozwiązań ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą nadziemną 
i podziemną (z podziałem na branże)  

• Projekt zagospodarowania terenu wraz z towarzyszącymi projektami 
rozwiązań ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą nadziemną 
i podziemną  

• Projekt zagospodarowania zielenią wraz z inwentaryzacją drzew  
i krzewów przeznaczonych do wycinki oraz projektem nasadzeń 
zastępczych 

• Projekty przebudowy/zabezpieczenia w niezbędnym zakresie 
istniejących sieci i urządzeń infrastruktury (z podziałem na branże)  

• Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
(STWiORB) (z podziałem na branże) 

• Przedmiary robót z podziałem na branże wraz z zestawieniem 
materiałów 

• Kosztorysy inwestorskie z podziałem na branże wraz z zestawieniem 
całkowitych kosztów 

• Wykaz zastosowanych materiałów, urządzeń, technologii i 
wyposażenia 

• Operat/operaty wodnoprawne wraz ze zgodami na wykonanie 
urządzenia wodnego i zgodami na korzystanie z usługi wodnej 

• Inwentaryzacja przyrodnicza  

• Projekty podziału nieruchomości wraz z operatami szacunkowymi 
wyceny nieruchomości i wyceną służebności przesyłu 

• Zgody na wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej (do granicy 
nieruchomości)  

 

………………………………… 
60% ceny brutto  
z wiersza lp.4 

3. 

Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub uzyskanie decyzji o 
pozwoleniu na realizację inwestycji lub uzyskanie przyjęcia przez 
właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej bez uwag 
zgłoszenia wykonania robót budowlanych  

 
 
………………………………… 
30% ceny brutto 
 z wiersza lp.4 

4 RAZEM cena brutto 
(suma wierszy od lp. 1 do lp. 3) 

 
 
……………………………… 
 
 

 
 
 
 
 

_____________________ _________________________ _________________________ 
miejscowość, data imię i nazwisko wykonawcy lub podpis wykonawcy lub osoby 

osoby upoważnionej  upoważnionej 
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