MPK.261.1.2018.AG
Załącznik nr 5 do SIWZ

...................................................
nazwa i adres Wykonawcy

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
do zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektu Domu Mazurkiewiczów w zespole
staromiejskim w celu nadania nowej funkcji edukacyjno-kulturalnej”

dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Infrastruktura
Kultury

Poz.
1.
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3.3.
3.4.
3.5.
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3.7.
3.8.

Wyszczególnienie robót
(grupy robót, rodzaj robót i elementy)
Branża architektoniczno-konstrukcyjna
Roboty przygotowawcze
Roboty ziemne
Mur oporowy ze schodami
Podbicie fundamentów
Roboty murowe
Konserwacja muru
Tynki
Podkład z pospółki i drenaż
Posadzki
Stolarka
Elementy zewnętrzne
Prace remontowe na parterze
RAZEM branża architektoniczno-konstrukcyjna
Branża sanitarna
Instalacja wod-kan
Instalacja centralnego ogrzewania
Kocioł gazowy
Instalacja gazu
RAZEM branża sanitarna
Wentylacja mechaniczna
Instalacja wentylacji
Montaż urządzeń
Montaż kanałów wentylacyjnych i osprzętu
Izolacja termiczna instalacji C i U
Instalacja odprowadzenia skroplin centrala
Prace ogólnobudowlane
Uruchomienia, pomiary
Przeniesienie jednostki zewnętrznej klimatyzatora

Wartość robót
w zł (netto)

3.9.
3.10.
3.11.
3.12.
3.13.
3.14.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.

Demontaż jednostki zewnętrznej
Montaż jednostki zewnętrznej
Dostawa i montaż dodatkowej długości linii freonowej
Podłączenie elektryczne układów regulacji centrali i
nagrzewnicy
Przeniesienie jednostki zewnętrznej klimatyzatora
Razem branża wentylacji mechanicznej
Branża eklektyczna
WLZ
Tablica TE
Trasy kablowe
Instalacja oświetleniowa
Instalacja gniazd wtykowych
Zasilanie urządzeń
Połączenia wyrównawcze
Pomiary
Razem branża elektryczna:
OGÓŁEM (suma w zł netto)
PODATEK VAT ( .......... %)
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT (brutto)

Uwaga!
Dotyczy wypełniania Tabeli elementów scalonych – Załącznik nr 5 do SIWZ:
1. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach tabeli. Nie
może być wpisana cyfra „0“ lub wstawiona kreska. Wartość cen należy podać do dwóch miejsc po przecinku.
2. Wykonawca w kosztach przyjętych do kalkulacji na powyższe prace powinien uwzględnić wszelkie koszty
związane z kosztami ogólnymi przebudowy (np. prace porządkowe, zagospodarowanie placu budowy,
utrzymanie zaplecza i placu budowy, energia elektryczna, zajęcie pasa drogowego ) oraz inne niezbędne do
wykonania zadania np.: koszt zabezpieczenia placu budowy, koszty opracowania i wdrożenia projektu
tymczasowej zmiany organizacji ruchu na czas trwania przebudowy, wygrodzenia, pomiary, składowanie
materiałów, itp.

………………………………………

……………………………………………….

miejscowość, data

podpis osób / osoby upoważnionej

