
pieczęć wykonawcy
Załącznik nr 1a

Kwota netto                          
(bez VAT)

Główny zakres robót.
Opis zakresu robót lub pozycja robót w 

ramach zakresu głównego 
PLN

1.  Projektowanie

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - projekt 
procesowy,projekt budowlany,projekty 
wykonawcze,dokumentacja powykonawcza, instrukcje 
technologiczne i stanowiskowe, projekt rozruchu, 
dokumentacja do pozwolenia na użytkowanie.

ryczałt

2. Budynki i Budowle Zakład

BUDYNKI I BUDOWLE ZAKŁAD - Hala sortowni, Hala 
fermentacji, Stabilizacja tlenowa, Hala dojrzewania 
kompostu, Boksy na kompost, Zagospodarowanie 
terenu węzła kogeneracji.

ryczałt

w tym:

2.1.
Przygotowanie terenu pod budow ę - wycinka lasu, 
zagospodarowanie placu budowy.

ryczałt

2.2. Hala sortowni ryczałt

2.3.
Hale fermentacji (przyjecia, ew. reaktorów, 
przygotowania do stab. tlenowej)

ryczałt

2.4. Hala stabilizacji tlenowej ryczałt

3. Budynki i Budowle 
Infrastruktura

BUDYNKI I BUDOWLE INFRASTRUKTURA - Budynek 
adm.-soc, Budynek wagi (portiernia, wiata), Boksy na 
surowce wtórne, Ciągi komunikacyjne i parkingi, 
Ogrodzenie i bramy wjazdowe, Zieleń wysoka i niska.

ryczałt

w tym:

3.1. Budynek administracyjno - socjalny ryczałt

3.2. Budynek wagi (portiernia) ryczałt

3.3. Wiaty magazynowe ryczałt

3.4. Drogi i place wewn ętrzne ryczałt

3.5. Piesze ci ągi komunikacyjne ryczałt

3.6. Parkingi dla samochodów osobowych ryczałt

3.7. Zieleń niska i wysoka ryczałt

3.8. Ogrodzenie i bramy wjazdowe ryczałt

4. Sieci

SIECI - Sieci sanitarne (wod-kan),Kanalizacja 
deszczowa z separatorem,Kanalizacja 
technologiczna,Sieć elektryczna - obszar A, B, 
C,Ciepłociąg z wymiennikownią,Oświetlenie zakładu.

ryczałt

w tym:

4.1. Sieć wodoci ągowa z przył ączem ryczałt

4.2. Sieć kanalizacji sanitarnej z przył ączem ryczałt

4.3. Sieć kanalizcji technologicznej ryczałt

4.4.
Sieć kanalizacji deszczowej "czystej" wraz ze zb. 
deszcz. i przył ączem

ryczałt

4.5.
Sieć kanalizacji deszczowej "brudnej" z układem 
podczyszczania ścieków deszczowych z dróg i 
placów

ryczałt

4.6. Sieć c-o z wymiennikowniami ryczałt

Zestawienie kosztów cz ęściowych składaj ących si ę na kwot ę oferty

L.p.

Wyszczególnienie zakresów robót

Jednostka



4.7. Sieć zasilaj ąca obiekty w energ. elektr. - ziemna NN ryczałt

4.8.
Sieć przesyłowa energ. elektr. SN pomi ędzy 
obszarami

ryczałt

4.9. Oświetlenie terenu zakładu ryczałt

5. Pozostałe obiekty 
budowlane

POZOSTAŁE OBIEKTY BUDOWLANE - Boksy na 
stłuczkę,Modernizacja placu w obszarze B wraz z 
murem oporowym,Demontaż i adaptacja hali w obszarze 
B,Zagospodarowanie obszaru B i C.

ryczałt

w tym:

5.1. Zagospodarowanie terenu kogeneracji - obszar C ryczałt

5.2. Boksy (wiata) na stłuczke szklan ą. ryczałt

5.3.
Węzeł przer. odpad. budowl, rozbud. placu manew. 
wraz z ścian ą opor.

ryczałt

5.4. Demonta ż wyposa żenia istniej ącej sortowni ryczałt

5.5.
Zagospodarowanie terenu przy istniej ącej sortowni - 
obszar B

ryczałt

6. Wyposa żenie sortowni WYPOSAŻENIE SORTOWNI - Technologia sortowania 
odpadów,Paliwa alternatywne.

ryczałt

w tym:

6.1. Sortownia odpadów ryczałt

6.2. Linia produkcji RDF ryczałt

7. Wyposa żenie części 
beztlenowej

WYPOSAŻENIE CZĘŚCI BEZTLENOWEJ - Urządzenie 
technologiczne fermentacji,Zbiornik buforowy,Systemy 
transportujące, pompy, orurowanie,Prasy i wirówka, Linia 
stabilizacji tlenowej. Urządzenia oczyszczania powietrza

ryczałt

w tym:

7.1. Urządzenia technologiczne fermentacji ryczałt

7.2. Linia stabilizacji tlenowej ryczałt

7.3. Urządzenia oczyszczania powietrza ryczałt

8. Wyposa żenie w ęzła 
kogeneracji

WYPOSAŻENIE WĘZŁA KOGENERACJI - Węzeł 
oczyszczania biogazu,Silniki, generatory i odzysk 
ciepła,Węzeł cieplny.

ryczałt

w tym:

8.1. Urządzenia transportu i oczyszczania bogazu ryczałt

8.2. Urządzenia stacji kogeneracji ryczałt

9. Wyposa żenie obiektów 
infrastruktury

WYPOSAŻENIE OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY - 
Wagi samochodowe i myjnia,Podczyszczalnia 
ścieków,Wyposażenie laboratorium.

ryczałt

w tym:

9.1. Podczyszczalnia ścieków technologicznych ryczałt

9.2. Pozostałe obiekty infrastruktury ryczałt

10. Rozruch i próby ko ńcowe Rozruch do osiągnięcia parametrów gwarantowanych ryczałt

11. Płatno ść końcowa
Po podpisaniu świadectwa przekazania, protokołów z 
rozruchu i szkoleń oraz wydaniu pozwolenia na 
użytkowanie

ryczałt

ryczałt

miejscowość i data

CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI:

pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania 
Wykonawcy lub upoważnionej do występowania                        

w jego imieniu


