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NAZWA ZAMÓWIENIA 
„Modernizacja kolektorów głównych istniejącej kanalizacji sanitarnej w Łasku metodą 
bezwykopową”  

 
ADRES OBIEKTU 
Kanalizacja sanitarna mieści się w granicach gminy Łask. 

 
NAZWY I KODY 
Główny przedmiot  
45 00 0000-0   Roboty budowlane 
 
Dodatkowe przedmioty: 
45 11 1200 – 0  Przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45 20 0000 – 9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 
wodnej 

45 23 2420 – 2  Roboty w zakresie ścieków 
45 23 2440 – 8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania 

ścieków 
45 23 0000 – 8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i 
kolei; wyrównywanie terenu 

45 23 3120 – 6  Roboty w zakresie budowy dróg 
71 32 2000 – 1  Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
79 42 1200 – 0  Usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych  

 
ZAMAWIAJĄCY 
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  
ul. Tylna 9,  
98-100 Łask  

 
DATA OPRACOWANIA 
wrzesień 2015 r. 
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1. PREAMBUŁA 

1.1. Uwagi ogólne 

Należy wycenić oddzielnie każdą pozycję w Przedmiarze Robót (z uwzględnieniem Tabeli 
nr 1 – Pozycje Ogólne) i stosować się do instrukcji dotyczących przeniesienia całkowitych 
sum wyliczonych w poszczególnych Tabelach.  

Przedmiar Robót musi być rozpatrywany łącznie z innymi Dokumentami Kontraktowymi, 
stanowiącymi elementy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a Wykonawca będzie 
zobowiązany do dokładnego zaznajomienia się ze szczegółowymi opisami robót, które maja 
być wykonane oraz sposobami, jakimi mają one być wykonane.  

Ilości ustalone dla każdej pozycji w poszczególnych Tabelach Przedmiaru Robót są ilościami 
szacunkowymi i podane są w celu ujednolicenia podstawy wyceny. Zakres ten nie stanowi 
gwarancji dla Wykonawcy, że ilości przedstawione w Przedmiarze Robót nie będą się różnić 
od ilości rzeczywistych koniecznych do wykonania Kontraktu. Wykonawca powinien ująć w 
wycenie całość prac potrzebnych do wykonania Kontraktu. 

Przy dokonywaniu wyceny poszczególnych pozycji Przedmiaru Robót należy odwołać się do 
wszystkich dokumentów załączonych do Kontraktu, zgodnie z przywołaną w Kontrakcie 
hierarchią ważności. 

Pozycje Przedmiaru Robót, które nie zostaną wycenione przez Oferenta, a są konieczne do 
zrealizowania Kontraktu, nie zostaną zapłacone po ich wykonaniu i uważać się będzie, ze 
zostały ujęte w innych cenach wyszczególnionych w Przedmiarze Robót. 

Podstawą zapłaty będą rzeczywiste ilości wykonanych robót, pomierzone zgodnie z 
Warunkami Kontraktu, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz 
Projektami Wykonawczymi. 

1.2. Wycena 

Ceny wszystkich pozycji Przedmiaru Robót powinny zostać podane w PLN z dokładnością 
do dwóch miejsc po przecinku. 
Ceny i stawki zawarte w Przedmiarze Robót będą całkowitymi wartościami prac opisanych w 
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót i Projektach Wykonawczych. Będą 
one obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem danej pozycji Przedmiaru Robót, w 
tym materiały, robociznę, sprzęt, testowanie i kontrolę jakości, utrzymanie, użytkowanie i 
naprawy całego sprzętu, urządzeń czy narzędzi, montaż, obsługę, ubezpieczenie, zysk, 
roboty tymczasowe i instalacje, które mogą okazać się niezbędne do wykonania danej 
pozycji, oraz zawierać wszelkie ogólne ryzyko, obciążenia i obowiązki wynikające z 
dokumentów kontraktowych. 
 Zakłada się, że koszty ogólne, zyski i odliczenia za wszystkie zobowiązania rozłożone są 
równo na wszystkie stawki jednostkowe. 
Ceny jednostkowe i ceny powinny być wpisywane obok każdej pozycji Przedmiaru Robót. 
Ceny jednostkowe i ceny powinny zawierać wszelkie podatki, opłaty celne bądź płatności, 
które nie zostały określone osobno w Przedmiarze Robót. 
Ceny jednostkowe i ceny należy podawać bez podatku VAT. 
Ceny jednostkowe powinny być stałe i nie powinny podlegać żadnym zmianom w czasie 
trwania Kontraktu.  
Przyjmuje się, że Wykonawca, znając zakres Kontraktu i celu wykonania robót uwzględni w 
cenie wszystkie elementy, których wykonanie jest konieczne do wypełnienia zadania 
objętego tą umową. 
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Uważa się, że cena za prace, których nie przedstawiono w oddzielnych pozycjach 
Przedmiaru Robót, została rozłożona na ceny jednostkowe i ceny wyszczególnione w 
Przedmiarze Robót. 

1.3. Jednostki miary 

Wszystkie jednostki miary stosowane w Przedmiarze Robót są zgodne z Międzynarodowym 
Układem Jednostek Miar SI. 
Skróty użyte w Przedmiarze Robót należy rozumieć w następujący sposób: 
 
m                 będzie oznaczać  metr 
kpl.              będzie oznaczać   komplet 

1.4. Płatności 

Realizacja Płatności będzie odbywała się zgodnie z Warunkami Kontraktu. 
Metoda pomiaru ukończonych robót do zapłaty powinna być zgodna z Warunkami Kontraktu. 
Każda pozycja Przedmiaru Robót, za którą zapłata jest w formie ryczałtu, powinna być 
opłacona po tym jak pozycja ta zostanie zrealizowana i całkowicie zakończona. 
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2. TABELE PRZEDMIARU ROBÓT 

 

 


