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Do wszystkich Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Warunków Zamówienia 

 

 

Dotyczy: zmiana do SIWZ w postępowaniu nr ZP/2/TP/2022 o udzielenie zamówienia publicznego pn. 04470 - 

„Doposażenie przystanków komunikacji miejskiej przy ul. Berenta we Wrocławiu w Tablice Systemu Dynamicznej 
Informacji Przystankowej” 
 
 
Szanowni Państwo,  

 

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.) zmienia SWZ w następujący sposób. 
 
Zmiana nr 8 

Zamawiający publikuje na stronie www.wi.wroc.pl zmieniony załącznik nr 1a – Zestawienie kosztów zadania.  
 

Termin oraz miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.  
Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
W związku ze zmianami na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia ich w treści oferty. 
 
Z poważaniem 

Adam Leńczyk 

Kierownik Działu Przygotowania Inwestycji 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.wi.wroc.pl/


 

 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000285920, 
NIP 897-173-13-83 | REGON 020568529 | Kapitał Zakładowy 8.500.000 PLN wpłacony w całości | Prezes Zarządu: Piotr Paś 

Bank PKO BP S.A. nr konta 18 1020 5226 0000 6202 0416 9686 

 

 

Załącznik nr 1a 
Wzór Zestawienia kosztów zadania  

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  
ZP/2/TP/2022  

  

04470 - „Doposażenie przystanków komunikacji miejskiej przy ul. Berenta we Wrocławiu w Tablice Systemu 
Dynamicznej Informacji Przystankowej” 

1. Zamawiający: 

  Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, w imieniu i na rzecz której działają: Wrocławskie 
Inwestycje Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław   na podstawie 
pełnomocnictwa nr 19/I/Z/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 16.04.2019  

2. Wykonawca: 

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

1.   

2.   

 

3. Zestawienie kosztów zadania 

Płatności za pozycje usług, których podstawą jest rozliczanie ryczałtowe, zostaną dokonane na podstawie ustalonej kwoty 

ryczałtowej, zgodnie z poniższą tabelą . Opisy poszczególnych pozycji podanych w zestawieniu kosztów zadania nie 

powinny być traktowane jako ograniczające zobowiązania Wykonawcy wynikające z Kontraktu na wykonanie usługi, które 

zostały wyczerpująco opisane w innych dokumentach. W przypadku podjęcia decyzji w trakcie realizacji zadania 

o rezygnacji z wykonania wskazanej pozycji, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od płatności za tę 

pozycję. Oznacza to, iż płatności za pozycje ryczałtowe będą realizowane tylko w przypadku ich wykonania. 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 zestawieniu kosztów zadania i/lub wyjaśnienia w niniejszym wstępie, Wykonawca winien mieć 

pełną świadomość, że kwoty, które wprowadził do zestawienia kosztów zadania dotyczą usług 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 niniejszego kontraktu i że stosownie do nich wycenił wszystkie 

pozycje. W związku z powyższym podane kwoty muszą obejmować wszystkie wydatki poboczne i nieprzewidziane, decyzje 

administracyjne wraz z opłatami za nie, inne decyzje i uzgodnienia wraz z opłatami i pozostałe nie wymienione, a 

wymagane oraz ryzyko każdego rodzaju, niezbędne do zaprojektowania, w sposób kompletny pod każdym względem 

całości robót składających się na zadanie inwestycyjne i zgodnie Kontraktem. O ile zestawienie kosztów zadania nie 

przewiduje innych pozycji, należy przewidzieć odpowiednie rezerwy w stawkach i kwotach w poszczególnych kosztach 

zadania na wszelkie ponoszone koszty związane. W cenie ofertowej należy uwzględnić wszelkie elementy, które niezbędne 

są dla osiągnięcia wymaganych parametrów technologiczno-użytkowych, nawet jeżeli elementy te nie zostały wymienione 

w dokumentacji lub zestawieniu kosztów zadania. Kwoty bądź stawki wprowadzone przez Wykonawcę w odniesieniu do 

wszystkich pozycji w zestawieniu cen, muszą odzwierciedlać właściwy związek z kosztem wykonania prac opisanych w 

Kontrakcie. Wszelkie koszty stałe, zyski, koszty ogólne i podobnego rodzaju obciążenia (o ile nie wymienione osobno) 

odnoszące się do niniejszego Kontraktu jako całości, należy rozdzielić pomiędzy wszystkie kwoty podane w zestawieniu 
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kosztów zadania, podczas gdy koszty dotyczące określonych części Kontraktu należy rozciągnąć na te pozycje, których te 

części dotyczą. W zestawieniu kosztów zadania 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 zestawieniu kosztów zadania, jak również dodanie Część I – Instrukcja dla 

Wykonawców (IDW) 04470 - „Doposażenie przystanków komunikacji miejskiej przy ul. Berenta we Wrocławiu w Tablice 

Systemu Dynamicznej Informacji Przystankowej” nowych pozycji nie są dozwolone. Kwoty i stawki wpisane do zestawienia 

zostaną wykorzystane na etapie obliczania należnych płatności przejściowych oraz po wycenie zmian. Zapłata nastąpi 

za faktycznie wykonane prace projektowe. 

 

 

Lp. Opis Płatność Wartość 

1 

Opracowanie pełnego zakresu dokumentacji projektowej oraz 
uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia 
robót lub zaświadczenia o wykonalności decyzji o pozwoleniu 
na budowę 
Wartość pozycji 1 nie może przekroczyć 10 % wartości  
robót budowlanych ujętej w Zestawieniu Kosztów Zadania 
w poz. 2 

ryczałt 
 

2 
Wykonanie robót i uruchomienie w pełnym zakresie 
wszystkich urządzeń 

ryczałt  

3 
Wartość netto dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych 

(suma z poz. 1 + 2) 
  

4 
Wartość podatku VAT dla dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych 

(poz. 3 x stawka podatku VAT)  
  

5 
Wartość Brutto dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych 

(suma pozycji 3 + 4) 
  

6 Stawka podatku VAT [%]  

 

4. 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. 
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