
 
 

Część II – Wzór umowy (WU) 

 

Załącznik nr 1 do Umowy  nr ……………….………….….… 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  KD/NBZ/R/32/2016 

1. Zamawiający: 

Spółka Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, przy ul. Kolejowej 2, 59-220 Legnica, 

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego  pod numerem KRS 0000298575, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 

52 684 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych 

00/100)  opłacony w całości, NIP 691-240-25-76 oraz numer REGON 020674645 

Wykonawca: 

lp. nazwa(y) Wykonawcy(ów) adres(y) Wykonawcy(ów) 

1.   

2.   
 

3.1 PREAMBUŁA DO WYKAZU CEN OPARTYCH NA RYCZAŁCIE 
 

Płatności za wszystkie pozycje robót zostaną dokonane na podstawie ustalonej kwoty ryczałtowej. Opisy 
poszczególnych pozycji podane w wykazie cen ryczałtowych nie powinny być traktowane jako 
ograniczające zobowiązania Wykonawcy wynikające z Umowy na wykonanie robót, które zostały 
wyczerpująco opisane w innych dokumentach. VAT, opłaty i należności celne oraz inne podatki zostaną 
wpłacone w należnej kwocie zgodnie z zapisami prawa polskiego w sprawie VAT, opłat i należności 
celnych oraz innych podatków oraz zgodnie z międzynarodowymi umowami dotyczącymi realizacji 
związanych z wykorzystaniem środków z UE. Niezależnie od ograniczeń jakie mogą sugerować 
sformułowania dotyczące poszczególnych pozycji w wykazie cen ryczałtowych i/lub wyjaśnienia 
w niniejszym wstępie, Wykonawca winien mieć pełną świadomość, że kwoty, które wprowadził 
do wykazu cen ryczałtowych 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 niniejszej Umowy i że stosownie do nich wycenił wszystkie 
pozycje wraz ze wszelkimi opłatami i pozostałe nie wymienione a wymagane oraz ryzyko każdego 
rodzaju, niezbędne do budowy, ukończenia, uruchomienia i konserwacji całości robót zgodnie  z Umową. 
O ile wykaz cen ryczałtowych nie przewiduje innych pozycji, należy przewidzieć odpowiednie rezerwy 
w stawkach i kwotach w poszczególnych wykazach cen ryczałtowych na wszelkie ponoszone koszty 
związane. W cenie ofertowej należy uwzględnić wszelkie elementy, które niezbędne są dla osiągnięcia 
wymaganych parametrów technologiczno - użytkowych, o których mowa w części opisowej 
dokumentacji, nawet jeżeli elementy te nie zostały wymienione w dokumentacji lub wykazie cen 
ryczałtowych. Kwoty bądź stawki wprowadzone przez Wykonawcę w odniesieniu do wszystkich pozycji 
w wykazie cen, muszą odzwierciedlać właściwy związek z kosztem wykonania robót opisanych 
w Umowie. Wszelkie koszty stałe, zyski, koszty ogólne i podobnego rodzaju obciążenia (o ile nie 
wymienione osobno) odnoszące się do niniejszej Umowy jako całości, należy rozdzielić pomiędzy 
wszystkie kwoty podane w wykazie cen ryczałtowych, podczas gdy koszty dotyczące określonych części 
Umowy należy rozciągnąć na te pozycje, których te części dotyczą. W wykazie cen ryczałtowych należy 
podać kwoty i stawki w PLN dla wszystkich pozycji. O ile Wykonawca pominie cenę danej pozycji zakłada 
się, że została ona zawarta w innym miejscu w podanych przez niego kwotach bądź stawkach. Zmiany 
w wykazie cen, jak również dodanie nowych pozycji nie są dozwolone. Kwoty i stawki wpisane do wykazu 
cen ryczałtowych zostaną wykorzystane na  etapie obliczania należnych płatności przejściowych oraz 
po wycenie zmian. 

 
UWAGA: 
Warunki płatności zgodnie ze wzorem umowy. Etapy płatności – po zakończeniu czynności/robót 
wskazanych w danej pozycji zgodnie z Wykazem Cen Opartych na Ryczałcie. 
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L.p. 

(wiersz) 

Etapy 
zapłaty 

Opis jednostka 
wartość 

netto 
I II III IV 

1.  Roboty - w zakresie prace projektowe 

2.  

1)  

Przygotowanie w sposób kompletny wniosku o wydanie decyzji 
lokalizacji celu publicznego lub wniosku o wydanie warunków 
zabudowy i zagospodarowania terenu wraz ze skutecznym złożeniem 
wniosku i uzyskaniem tej decyzji 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zapłaty za tę 
pozycję w przypadku jej nie realizowania. 

ryczałt  

3.  

2)  

Wykonanie kompletnego pod każdym względem projektu 
budowlanego, projektów wykonawczych wszystkich branż oraz 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót  wraz z 
pozostałymi opracowaniami, uzgodnieniami oraz czynnościami 
niezbędnymi do uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na 
budowę wraz z dostarczeniem Zamawiającemu takiej decyzji –łącznie 
określonych w §1 ust. 1 pkt 1) – 3) i 5)umowy  

ryczałt  

4.   
Wartość prac projektowych 

(nie więcej niż 8% Wartości netto wskazanej wierszu nr 20) Σ Etapów 1) – 2) kol. IV   

5.  Roboty - realizacja robót budowlanych 

6.  
3)  

Przygotowanie, utrzymanie, likwidacja zaplecza budowy (50% 
wartości tej pozycji – druga połowa wyceniona w wierszu nr 17) 

ryczałt  

7.  4)  Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne ryczałt  

8.  
5)  

Organizacja ruchu zastępczego  
Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zapłaty za tę 
pozycję w przypadku jej nie realizowania. 

ryczałt 
 

9.  6)  Przebudowa kolidującej infrastruktury ryczałt  

10.  7)  Roboty sieciowe (przyłącza wod-kan, elektroenerg.,itd.) – komplet  ryczałt  

11.  8)  Roboty fundamentowe ryczałt  

12.  9)  Roboty posadzkowe ryczałt  

13.  
10)  

Roboty sieciowe- instalacje i urządzenia i uzbrojenie hali w sposób 
kompletny opisany w OPZ 

ryczałt  

14.  
11)  

Roboty w zakresie budowy i montażu hali budowy wszystkich 
pomieszczeń, stolarką drzwiową i okienną, itd., z zadaszeniem i 
bramami wjazdowymi – kompletny obiekt opisany w OPZ 

ryczałt 
 

15.  12)  Ogrodzenie nieruchomości  ryczałt  

16.  13)  Zagospodarowanie terenu ryczałt  

17.  
14)  

Przygotowanie, utrzymanie, likwidacja zaplecza budowy i 
uporządkowanie terenu budowy (50% wartości z wiersza 6.) 

ryczałt  

18.   Wartość robót budowalnych  
 
 

Σ Etapów 3) - 14)  kol. IV 
19.  

15)  

Przygotowanie w sposób kompletny wniosku o wydanie decyzji o 
pozwoleniu na użytkowanie wraz ze skutecznym złożeniem wniosku i 
uzyskaniem tej decyzji i dostarczeniem jej Zamawiającemu i 
przeszkolenie personelu Zamawiającego i uruchomienie całego 
obiektu budowlanego powstałego zgodnie z umową (minimum 2 % 
Wartości netto wskazanej w wierszu nr 20) 

ryczałt 

 

20.   
 
 

Wartość netto 
Suma wiersz 4. + 18. + 

19.  kol. IV 
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Podpisy(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 imieniu 
Wykonawcy(ów) 

pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

miejscowość 
i data 

1.      

2.      

 


