
 

 ZAŁĄCZNIK  NR 7 

WYKAZ CEN 

 
Nazwa wykonawcy: ....................................................................................................................................... 
Adres wykonawcy: ........................................................................................................................................ 
Numer telefonu: ....................................., numer faks-u................................, e-mail..................................... 

 
 
 

Zestawienie należności Wykonawcy za wykonanie elementów rozliczeniowych 
w ramach realizacji zamówienia 

 
 

 
Lp. Nazwa elementu Wartość netto Cena ryczałtowa 

brutto  
Termin realizacji 

(daty) 
1. Wykonanie inwentaryzacji 

dendrologicznej drzew w obrębie 
dawnego kanału Młynówki 
przewidzianego do odkrycia oraz w 
jego otoczeniu   

   

2. Przeprowadzenie sondażowych badań 
archeologicznych w rejonie 
planowanego wlotu Młynówki do 
Koziego Stawu, w pobliżu reliktu 
bastionu z XVII w. 

   

3. Wykonanie kompleksowej koncepcji 
rewitalizacji Parku z podziałem na etap 
I i etap II wg pfu wraz z uzyskaniem jej 
zatwierdzenia przez Prezydenta Miasta 
i Dolnośląskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków 

   

4. Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji  
inwestycji celu publicznego dla etapu  
I i II 

   

5. Uzyskanie nowego pozwolenia wodno-
prawnego na pobór wody z Kaczawy do 
Młynówki po odkryciu jej koryta oraz 
odprowadzenie wody z Koziego Stawu 
do Kaczawy,Trybuna B  

   

6. Wykonanie mapy do celów 
projektowych w zakresie koniecznym 
do projektu budowlanego I etapu 

   

7. Wykonanie projektu budowlanego i 
wykonawczego dla I etapu z podziałem 
na branże wraz z przedmiarami robót 
opracowanymi wg KNR, z podziałem 
na branże, sporządzenie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia ze względu na specyfikę 
projektowanego obiektu budowlanego, 
do uwzględnienia w planie 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla I 
etapu, sporządzenie specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych dla I etapu,  

   



 

8. Sporządzenie kosztorysu 
inwestorskiego z podziałem na branże 
dla I etapu,  

   

9. Uzyskanie w imieniu Gminy Legnica 
warunków technicznych przyłączenia 
do mediów, usunięcia kolizji dla I 
etapu, 
Uzyskanie wymaganych opinii, 
uzgodnień, sprawdzeń rozwiązań 
projektowych w zakresie wynikającym 
z przepisów prawa, w tym 
zatwierdzony projekt czasowej 
organizacji ruchu drogowego oraz 
zatwierdzony projekt stałej organizacji 
ruchu drogowego dla etapu I,  
Uzyskanie pozwolenia Dolnośląskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków dla I etapu. 

   

10. Uzyskanie pozwolenia na budowę dla I 
etapu. 

   

 ŁĄCZNIE   ------------------------ 
 
 
 
 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(my) własnoręcznym podpisem świadom(mi) 
odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu karnego. 
 

 
       Podpisano     

         .................................................................... 
       (upoważnieni  przedstawiciele Wykonawcę 

    .............................................................. 
             (nazwa, adres)   


