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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 odkrywek fundamentów 

2. Wykonanie badań wilgotności i zasolenia 
ścian piwnic oraz badań geotechnicznych 
gruntu przy budynku w celu                    
określenia warunków gruntowo-wodnych 
oraz rodzaju wody występującej w gruncie 
pod budynkiem (zaskórna, gruntowa), 
dokonanie oceny możliwości obniżenia 
poziomu wody pod budynkiem (np. poprzez 
wykonanie instalacji drenażowej) oraz 
optymalnego sposobu wykonania izolacji 
przeciwwodnych ścian piwnic.

3. Wykonanie zalecanych przez 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
badań lub opracowań poprzedzających         
wykonanie projektu budowlanego,                 
opracowanie programu oraz 
przeprowadzenie wyprzedzających badań 
archeologicznych w rejonie inwestycji,           
jeśli taki obowiązek zostanie narzucony w 
opinii dotyczącej przeprowadzenia prac 
ziemnych wydanej przez                    
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

4. Wykonanie mapy do projektowania.

5. Wykonanie projektu budowlanego z podzia-
łem na branże i z podziałem na etapy I i II.

6.Wykonanie projektu wykonawczego, kosztorysu 
inwestorskiego, szczegółowych specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót, z 
podziałem na branże dla etapu I - 
przebudowa budynku istniejącego na 
Centrum Witelona.

7.Wykonanie projektu wystawy stałej w 
przebudowanym budynku wraz ze 
specyfikacją wyposażenia szczegółowym 
opisem poszczególnych elementów 
wyposażenia w sposób umożliwiający 
dokonanie zamówienia publicznego na 
wyposażenie ( art. 30  Prawa zamówień 
publicznych), wykonanie kosztorysu 
inwestorskiego na wyposażenie. 

8.Wykonanie projektu wykonawczego, kosztorysu 
inwestorskiego, szczegółowych specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót, z 

opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej  dla zadania inwestycyjnego p.n. Przebudowa budynku
dawnego Teatru Letniego w Legnicy dla potrzeb adaptacji obiektu na Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona



podziałem na branże dla etapu II - 
dobudowa portyku i zagospodarowania 
dziedzińca.

9.Wykonanie projektu wystawy stałej w portyku 
wraz ze specyfikacją wyposażenia i  
szczegółowym opisem poszczególnych 
elementów wyposażenia  w sposób 
umożliwiający dokonanie zamówienia 
publicznego na wyposażenie ( art. 30  
Prawa zamówień publicznych),  wykonanie 
kosztorysu inwestorskiego na wyposażenie.

10. Uzyskanie w imieniu Gminy Legnica decyzji 
zezwalającej na wycinkę drzew od 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
uzyskanie w imieniu Gminy Legnica 
warunków technicznych przyłączenia do 
mediów, usunięcia kolizji,
uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień, 
sprawdzeń rozwiązań projektowych w 
zakresie wynikającym z przepisów prawa,  
uzyskanie pozwolenia Dolnośląskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków .

11. Uzyskanie pozwolenia na budowę.

ŁĄCZNIE ------------------------

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

       Podpisano
      ....................................................................

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

     (nazwa, adres)
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