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OŚ.700.04.2018                       Załącznik nr 13 do Zapytania Ofertowego  

 

FORMULARZ ROZLICZENIOWY 
 

A. Koszty kompletnego pojedynczego systemu oczyszczania ścieków oraz koszty obsługi 

geodezyjnej. 

Lp. Oczyszczalnia PBOŚ 

 

Ilość 

/kpl./ 

lub 

/usł./ 

Cena 

jednostkowa bez 

podatku VAT 

/zł./ 

Cena razem 

bez podatku VAT 

/zł./ kol. 2 x kol. 3 

Cena razem 

z podatkiem VAT 

/zł./ kol. 4 + 

podatek VAT 

 1 2 3 4 5 

1 Oczyszczalnia PBOŚ 5  RLM, Qd śr. 0,75 m3/d 

1.1 Kompletna oczyszczalnia  wraz z 

wyposażeniem rozruchem kompletem badań 

oraz inwentaryzacją geodezyjną i 

zgłoszeniem do eksploatacji zgodnie z 

zapisami  SIWZ 

31    

2 Oczyszczalnia PBOŚ 7 RLM, Qd śr. 1,05 m3/d 

2.1 Kompletna oczyszczalnia  wraz z 

wyposażeniem rozruchem kompletem badań 

oraz inwentaryzacją geodezyjną i 

zgłoszeniem do eksploatacji zgodnie z 

zapisami  SIWZ 

27    

3 Oczyszczalnia PBOŚ 9 RLM, Qd śr. 1,35 m3/d 

3.1 Kompletna oczyszczalnia  wraz z 

wyposażeniem rozruchem kompletem badań 

oraz inwentaryzacją geodezyjną i 

zgłoszeniem do eksploatacji zgodnie z 

zapisami  SIWZ 

4    

4 Oczyszczalnia PBOŚ 14 RLM, Qd śr. 2,10 m3/d 

4.1 Kompletna oczyszczalnia  wraz z 

wyposażeniem rozruchem kompletem badań 

oraz inwentaryzacją geodezyjną i 

zgłoszeniem do eksploatacji zgodnie z 

zapisami  SIWZ 

1    

5 Obsługa geodezyjna 

5.1 PBOŚ: 5  RLM, 7 RLM, 9 RLM, 14  RLM 63    

 Razem (suma wierszy 1.1+2.1+3.1+4.1+5.1) * * 

*do przeniesienia do formularza oferty 

Uwaga ! Należy podać ceny oczyszczalni we wszystkich pozycjach wymienionych w tabeli.  

 

 

B. Dane dot. cen serwisu. 

 

Uwaga: Należy przyjąć jeden nieodpłatny serwis w ciągu roku. Badania ścieków surowych i 

oczyszczonych wszystkich 63 BPOŚ w każdym roku po rozruchu aż do upływu 

zadeklarowanego okresu gwarancji. W przypadku podejrzeń o nieprawidłowe działanie BPOŚ 

Zamawiający może zlecić Wykonawcy dodatkowe badania oczyszczalni w okresach 

pomiędzy badaniami serwisowymi. Koszt badań w przypadku poprawnych wyników ścieków 



2 

oczyszczonych będzie ponoszony przez Zamawiającego w przypadku wyników negatywnych 

koszty badań ponoszone będą przez Wykonawcę. W przypadku nie przystąpienia do 

serwisowania instalacji przez Wykonawcę, Zamawiający zleci wykonanie innemu 

podmiotowi. Działanie przez podmiot trzeci  nie zwalnia jednak Wykonawcy od 

odpowiedzialności za prawidłowość pracy instalacji. 

W przypadku zlecenia serwisu w sytuacji podejrzenia nieprawidłowej pracy oczyszczalni 

i jednocześnie stwierdzenia że instalacja pracuje prawidłowo Wykonawca naliczy koszty 

swoich działań zgodnie z poniższymi stawkami. 
 

Wielkość w RLM 5 7 9 14 

Qd nomin [ m3/d ] 0,75 1,05 1,35 2,10 

Ilość instalacji     

Czas serwisu jednej instalacji     

Ilość osób serwisujących     

Stawka za 1 rbh     

Koszt serwisu jednej instalacji     

Koszty serwisów w danej wielkości instalacji     

Koszty pobytowe     

Koszty dojazdu serwisu     

Koszt ostateczny serwisu na jedną instalację     

 
 

 

..................................                                                                      ................................................................... 
miejscowość i data                                                                                   /podpis osoby, osób uprawnionych do 

                                                        reprezentowania Wykonawcy/ 


