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FORMULARZ  CENOWY 
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych administrowanych przez ZDP w Miechowie w sezonie zimowym 2017 – 2018 z podziałem na zadania: 
 

Zadanie,  nr 

 

Rodzaj świadczonej 

usługi 

Przewidywany 

zakres 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Razem 

wartość netto 

PLN              

[kol. 2x3] 

Stawka 

VAT 

Warość 

podatku VAT   

[kol. 4x5] 

Razem cena brutto 

PLN                      

[kol. 4+6] 

1  2 3 4 5 6 7 

Zad.1  usługi zimowego utrzymania 

dróg świadczone pługo-piaskarką, 

zestaw Nr1    [piaskarka Schmidt  nr 

inw.743/726/b i pług nr inw. 582-2-

510 -  własność ZDP, nośnik- samochód  

3-osiowy o napędzie 6x4, napędowe 

dwa mosty tylne - własność 

wykonawcy] 

Cena jednostkowa za 

interwencyjne ZUD 

(akcja czynna) o którym 

mowa w pkt 3 SIWZ.*  

 

10 800km 

 

 

………………..zł/km 

    

Cena jednostkowa za 

utrzymanie gotowości 

sprzętu i ludzi do 

świadczenia usług ZUD o 

którym mowa w pkt 3 

SIWZ.** 

 

60 dni 

 

 

………..…..zł/dzień 

Zad.2  usługi zimowego utrzymania 

dróg świadczone pługo-piaskarką,  

zestaw Nr2    [piaskarka typ PP-1 nr 

inw.582-3/505 i pług nr inw. 9150-011 

- własność ZDP, nośnik- samochód  3-

osiowy o napędzie 6x4- napędowe 

dwa mosty tylne - własność 

wykonawcy] 

Cena jednostkowa za 

interwencyjne ZUD 

(akcja czynna) o którym 

mowa w pkt 3 SIWZ.* 

 

10 800km 

 

 

………………..zł/km 

    

Cena jednostkowa za 

utrzymanie gotowości 

sprzętu i ludzi do 

świadczenia usług ZUD o 

którym mowa w pkt 3 

SIWZ.** 

 

60 dni 

 

 

………..…..zł/dzień 

Zad.3  usługi zimowego utrzymania 

dróg świadczone pługo-piaskarką,  

zestaw Nr3    [piaskarka Schmidt  nr 

inw.582-3/531 i pług nr inw. 582-

2/530 - własność ZDP, nośnik- 

samochód  3-osiowy o napędzie 6x4- 

napędowe dwa mosty tylne - własność 

wykonawcy] 

Cena jednostkowa za 

interwencyjne ZUD 

(akcja czynna) o którym 

mowa w pkt 3 SIWZ.* 

 

10 800km 

 

 

………………..zł/km 

    

Cena jednostkowa za 

utrzymanie gotowości 

sprzętu i ludzi do 

świadczenia usług ZUD o 

którym mowa w pkt 3 

SIWZ.** 

 

60 dni 

 

 

………..…..zł/dzień 
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Zad.4  usługi zimowego utrzymania 

dróg świadczone pługo-piaskarką, 

zestaw Nr4    [piaskarka Schmidt  nr 

inw.582-3/504 i pług nr inw. 582-2-529 

-  własność ZDP, nośnik- samochód  3-

osiowy o napędzie 6x4- napędowe 

dwa mosty tylne - własność 

wykonawcy] 

Cena jednostkowa za 

interwencyjne ZUD 

(akcja czynna) o którym 

mowa w pkt 3 SIWZ.* 

 

10 800km 

 

 

………………..zł/km 

    

Cena jednostkowa za 

utrzymanie gotowości 

sprzętu i ludzi do 

świadczenia usług ZUD o 

którym mowa w pkt 3 

SIWZ.** 

 

60 dni 

 

 

………..…..zł/dzień 

Zad.5 usługi zimowego utrzymania 

dróg świadczone pługo-piaskarką,  

zestaw Nr5    [piaskarka Schmidt  nr 

inw. 582-3/506 i pług nr inw. 582-

2/511 -  własność ZDP, nośnik- 

samochód  3-osiowy o napędzie 6x4- 

napędowe dwa mosty tylne - własność 

wykonawcy] 

 

Cena jednostkowa za 

interwencyjne ZUD 

(akcja czynna) o którym 

mowa w pkt 3 SIWZ.* 

 

10 800km 

 

 

………………..zł/km 

    

Cena jednostkowa za 

utrzymanie gotowości 

sprzętu i ludzi do 

świadczenia usług ZUD o 

którym mowa w pkt 3 

SIWZ.** 

 

60 dni 

 

 

………..…..zł/dzień 

Zad.6  usługi dotyczące zimowego 

utrzymania dróg wykonywane 

koparko-ładowarką (załadunek 

materiałów) o poj. łyżki co najmniej 

0,50m3 lub więcej (sprzęt wykonawcy)  

 

Cena jednostkowa za 

interwencyjne ZUD 

(akcja czynna) o którym 

mowa w pkt 3 SIWZ.* 

 

 

300 godz. 

 

 

……………zł/godz. 

    

Cena jednostkowa za 

utrzymanie gotowości 

sprzętu i ludzi do 

świadczenia usług ZUD o 

którym mowa w pkt 3 

SIWZ.** 

 

60 dni 

 

 

………..…..zł/dzień 

Zad.7  transport materiałów do 

zimowego utrzymania dróg ze 

składowiska w Chrustach  

   k.Książa Wielkiego do Miechowa            

17km x 6500T 

Cena jednostkowa za 

interwencyjne ZUD 

(akcja czynna) o którym 

mowa w pkt 3 SIWZ.* 

 

 

110 500 Tkm 

 

 

…………… zł/Tkm 
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UWAGA: 

Cenę brutto wyliczoną w kol.7 należy przenieść do formularza oferty. 

Razem wartość netto w kol.4 – należy podać sumę wartości za świadczenie usług w akcji czynnej  i wartości za utrzymanie gotowości w zud. 

Przyjęte w formularzu cenowym ilości świadczonych usług nie są ilościami wiążącymi strony, są to ilości przewidywane przez Zamawiającego. 
Formularz cenowy posłuży do obliczenia przez Wykonawców ceny oferty brutto tj. maksymalnego wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy. 
Cenę brutto całości zamówienia Zamawiający będzie brał pod uwagę na etapie oceny ofert. 

 

 
Dla zad. 1-5 cena jednostkowa zł/km*  obejmuje koszty świadczenia usługi przy zimowym utrzymaniu dróg przez jedną pługo-piaskarkę na długości 1km (akcja czynna) i 
zawiera: cenę nośnika sprzętu, utrzymanie sprawności eksploatacyjnej do jazdy, w przypadku sprzętu powierzonego przez ZDP (piaskarka, pług)  koszt  oczyszczenia i umycia 
po zakończeniu usługi oraz koszt oczyszczenia kraty. 
Wykonawca ponosi koszt napraw powierzonego mu sprzętu, jeżeli awaria wynikła z nieodpowiedniej obsługi lub uszkodzenie powstało z winy wykonawcy. 
Za szkody poniesione przez osoby trzecie w trakcie wykonywania zadania odpowiada Wykonawca robót, łącznie z roszczeniami odszkodowawczymi. 
cena jednostkowa zł/dzień**  obejmuje koszty utrzymania w gotowości sprzętu i ludzi do świadczenia usług przy zimowym utrzymaniu dróg przez jedną pługo-piaskarkę. 
Wynagrodzenie płacone będzie za dni kalendarzowe w których nie wystąpiła akcja czynna.  
 
Dla zad. 6 cena jednostkowa zł/godz.* obejmuje  koszt 1 godz. rzeczywistej pracy  koparko-ładowarki przy zimowym utrzymaniu dróg, utrzymanie sprawności eksploatacyjnej w 
okresie świadczenia usług. 
Przyjmuje się, że czas akcji czynnej  przy załadunku 1 piaskarki wynosi 10min. 
Za szkody poniesione przez osoby trzecie w trakcie wykonywania zadania odpowiada Wykonawca robót, łącznie z roszczeniami odszkodowawczymi. 
cena jednostkowa zł/dzień**  obejmuje koszty utrzymania w gotowości sprzętu i ludzi do świadczenia usług przy zimowym utrzymaniu dróg przez jedną pługo-piaskarkę. 
Wynagrodzenie płacone będzie za dni kalendarzowe w których nie wystąpiła akcja czynna.  
 
Dla zad. 7  cena jednostkowa zł/Tkm* obejmuje  koszty transportu 1tony materiału do zimowego  
utrzymania dróg na odległość 1km. Do obliczeń przyjmuje się przejechane kilometry z pełnym załadunkiem. Za szkody poniesione przez osoby trzecie w trakcie wykonywania 
zadania odpowiada Wykonawca robót, łącznie z roszczeniami odszkodowawczymi. 

 

 

  


