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Opis sposobu obliczenia Ceny Kosztorysowej
Wykonawca powinien dokładnie przestudiować wszystko, co zostało zawarte w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia aby przygotować swoją propozycję Ceny Kosztorysowej
(składającej się wraz z Ceną Ryczałtową na Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową), będąc
w pełni świadomym, że Ceny jednostkowe nie będą podlegać zmianom w czasie trwania
Kontraktu.
W Cenach jednostkowych Wykonawca uwzględni wszelkie koszty ponoszone w związku
z wykonaniem prac w zakresie wydobycia obiektów potencjalnie niebezpiecznych, w tym
w szczególności wszelkie koszty sporządzenia wymaganych dokumentów, uzyskania
odpowiednich decyzji czy pozwoleń, wydobycia obiektów i związanych z nimi przestojów
w Robotach, ich magazynowania, transportu i unieszkodliwiania lub utylizacji, w tym koszty
bezpośrednie (robocizny, materiałów, sprzętu i transportu), koszty pośrednie, podatki
zgodnie z obowiązującym prawem, inne podobnego rodzaju obciążenia, koszty organizacji
robót, opłaty za zajęcie pasa drogowego, inne podobnego rodzaju obciążenia, oraz wszelkie
ryzyka i zysk Wykonawcy.
W związku z tym Kalkulację cenową należy odczytywać i interpretować łącznie
z pozostałymi dokumentami wchodzącymi w skład Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, które dotyczą wydobycia obiektów ferromagnetycznych potencjalnie
niebezpiecznych.
Ceny jednostkowe zostaną wyliczone przez Wykonawcę na podstawie jego własnych
kalkulacji wartości poszczególnych elementów zawartych w niniejszej Kalkulacji cenowej.
Wykonawca wyceniając poszczególne pozycje, weźmie pod uwagę postanowienia
Warunków Kontraktu i Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z załącznikami
zawierające opis ciążących na nim zobowiązań, a w Cenie Kosztorysowej zawrze swoje
wynagrodzenie za wykonanie tych prac oraz usunięcie wad i zapewnienie gwarancji jakości,
zgodnie z Kontraktem.
Krótkie opisy pozycji, przedstawione w Kalkulacji cenowej są podane tylko dla celów
identyfikacyjnych i w żaden sposób nie modyfikują czy anulują szczegółowych opisów
zawartych w Warunkach Kontraktu i Programie Funkcjonalno-Użytkowym wraz
z załącznikami.
Niezależnie od ograniczeń, jakie mogą sugerować sformułowania dotyczące
poszczególnych pozycji w Kalkulacji cenowej i wyjaśnienia w niniejszym wstępie,
Wykonawca musi mieć pełną świadomość, że Ceny jednostkowe dotyczą prac
zakończonych całkowicie pod każdym względem i bez jakichkolwiek wad.
Przyjmuje się, że Wykonawca jest w pełni świadom wszystkich wymagań i zobowiązań,
wyrażonych bezpośrednio, czy też sugerowanych, objętych każdą częścią niniejszej
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i że stosownie do nich wycenił wszystkie
pozycje.
Ceny jednostkowe za wykonane, kompletne elementy składające się na Cenę
Kosztorysową, Wykonawca wylicza samodzielnie na podstawie jego własnej kalkulacji
i wpisuje w odpowiednim wierszu w Kalkulacji cenowej w kolumnie z nagłówkiem "Wartość".


Ceny jednostkowe powinny zawierać wszelkie podatki, opłaty celne bądź inne

płatności (z wyłączeniem podatku VAT), które nie zostały określone osobno,


Ceny jednostkowe są stałe i nie będą podlegać zmianom w czasie trwania kontraktu,
za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w Kontrakcie,



wszystkie kwoty (wartości) należy podawać w złotych polskich, z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku,



Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzić żadnych zmian do Kalkulacji cenowej.

Suma wszystkich kwot (wartości) elementów, wycenionych przez Wykonawcę w Kalkulacji
cenowej, będzie stanowić Ceną Kosztorysową netto. Cena Kosztorysowa netto
powiększona o podatek VAT będzie stanowiła Cenę Kosztorysową brutto.

Wydobycie obiektów ferromagnetycznych potencjalnie niebezpiecznych z toru
wodnego Świnoujście-Szczecin, z Kanału Grabowskiego i dalej z podejścia
do Nabrzeża Zbożowego, z podejścia do Portu Morskiego Police, ze skarp
i pasów bezpieczeństwa oraz pozostałych obszarów prowadzenia Robót
Cena
jednostkowa
(netto)

Ilość

Lp.

Nazwa zadania

1

Odsłonięcie i sprawdzenie
obiektów ferromagnetycznych
(nie będących
niebezpiecznymi)
powodujących zaburzenie pola
magnetycznego o wartości
równej lub większej od 5 nT
i o masie większej od 20 kg
i ich wydobycie i zutylizowanie

6500 sztuk

2

Odsłonięcie, zakwalifikowanie
do obiektów niebezpiecznych
o masie nieprzekraczającej
10 kg, wydobycie
i zutylizowanie

500 sztuk

3

Odsłonięcie, zakwalifikowanie
do obiektów niebezpiecznych
o masie równej i większej od
10 kg i nie przekraczającej 50
kg, wydobycie
i zutylizowanie

500 sztuk

4

Odsłonięcie, zakwalifikowanie
do obiektów niebezpiecznych
o masie równej i większej
od 50 kg i nie przekraczającej
250 kg, wydobycie
i zutylizowanie

400 sztuk

5

Odsłonięcie, zakwalifikowanie
do obiektów niebezpiecznych
o masie równej i większej
od 250 kg, wydobycie
i zutylizowanie

100 sztuk

Oczyszczenie z przedmiotów ferromagnetycznych
- suma pozycji 1-5*
*) wartość należy podawać w złotych z dokładnością do jednego grosza

Cena netto

Cena brutto

L. p.

1
2

Nazwa (y)
Wykonawcy (ów)

Nazwisko i imię osoby
(osób) upoważnionej
(ych) do podpisania
oferty w imieniu
Wykonawcy (ów)

Podpis (y) osoby (osób)
upoważnionej (ych) do
podpisania niniejszej oferty
w imieniu Wykonawcy (ów)

Pieczęć (cie)
Wykonawcy (ów)

Miejscowość
i data

