
Załącznik nr 2 
 

Instrukcja sposobu obliczania ceny ofertowej 
 
dla zadania pt. „Naprawa przepustu w ciągu drogi powiatowej numer 1789Z  w km. 3 + 
286,0  m. Trzebień gmina Dolice” 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie miało charakter ryczałtowy.  
2. Zakres robót ujętych w zamówieniu obejmuje:  

- opracowanie i uzgodnienie tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia terenu robót,  
- oznakowanie i utrzymanie oznakowania oraz zabezpieczenia robót w trakcie trwania 
organizacji ruchu 
- wykonanie robót budowlanych i towarzyszących w zakresie wynikającym z projektu 
wykonawczego, opisie przedmiotu zamówienia, w zakresie adekwatnym do danego 
asortymentu robót 
- wykonanie robót tymczasowych i zabezpieczających teren budowy.   
- wykonanie pomiarów geodezyjnych  
- wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej 
- wykonanie badań i sprawdzeń, w tym laboratoryjnych wynikających ze szczegółowych 
specyfikacji technicznych 
- zakup lub pozyskanie materiałów i ich transport na miejsce budowy 
- pozyskanie i transport sprzętu oraz niezbędnych urządzeń na miejsce budowy oraz po 
wykonaniu robót z miejsca na plac 
- zagospodarowanie we własnym zakresie lub też utylizacja powstałego w wyniku 
prowadzonych robót gruzu, odpadów, urobku zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

3.  Zamawiający wymaga, aby opracować ofertę według poniższych wytycznych: 
1) podstawowy asortyment robót oraz ich zakres został określony w dokumentacji 

wykonawczej;  
2) oferta obejmować winna również wszystkie inne roboty, niezbędne według 

Wykonawcy dla pełnej, kompleksowej realizacji zamówienia, których wycena pokryje 
w pełni żądane od zamawiającego wynagrodzenie ryczałtowe;    

3) stopień uszczegółowienia lub zagregowania wyceny pozostaje w gestii Wykonawcy. 
 
Zamawiający przy określaniu przedmiotu zamówienia dokonał doprecyzowania zapisów do 
rozwiązań ujętych w projekcie wykonawczym:  
 
- urobek pochodzący w wykonania robót ziemnych nie nadający się do wbudowania lub też 
stanowiący nadmiar Wykonawca winien zagospodarować we własnym zakresie zgodnie z 
obowiązującymi przepisami 
- gruz pochodzący z rozbiórki Wykonawca winien zagospodarować we własnym zakresie 
zgodnie z obowiązującymi przepisami  
- drewno i pozostałości po wycince krzewów Wykonawca winien zagospodarować we 
własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami 
- przewód przepustu tj. rura z tworzywa PEHD DN 800 mm jest w posiadaniu Inwestora i 
zostanie przekazany Wykonawcy w dniu przekazania placu budowy. Rura  z tworzywa PEHD 
DN 800 mm  jest składowana na placu zlokalizowanym w miejscowości Chociwel, 
wykonawca sam sobie zapewni załadunek , rozładunek i transport z miejsca składowania na 
plac budowy.   


