A.9. Podstawa płatności
A.9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatnoŚci jest cena jednośkowaskalkulowan a przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozyi1i kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatnoŚci jest wańośc(kwota) podana
przez Wykonawcę w danej pozycji kosaorySu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniac wszystkie czynności,
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaftowe robÓt będą obejmowaÓ:
- robociznę bezpoŚrednią wraz z lowarzyszącymi kosztam i,

-

_
_
-

wartośćzuŻytych materiałÓW wraz

z

kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków

transportu na teren budowy,
wartośÓ pracy splzętu wraz z towaayszącymi kosztami,
koszty pośrednie,zysk kalkulacyjny i ryzyko,

i

podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie naleŻy wliczać podatku VAT.
A.1 0.

Przepisy związane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r ze zmianamiz dnia ZTmarca 2003r. Prawo Budowlane (tekst ujednoticony
- Dz.U.Nr.207, poz.2016 z dnia 10 maja 2oO3 r. z pożn. zm. Dz.U.O3.so.7łs, oź.u.ol.s.ąź,
Dz.U.01 .129.1439, D2.U.o4.92.881 oraz D2.U.04.93.888 z 'tG kwietnia 2004 r. oraz ost. zm. z 17
czeruca 2005 r. D2.U.05.113.954 z28tipca 2005 r.).

2. Rozpoządzenie Ministra

lnfrastruktury z dnia 2 wześnia 2ao4 r w sprawie szczegÓłowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru iobót ouoowlanych
oraz progra mu fun kcjonalno-uzytkowego.
(Dz.U.2O2 poz.2072 z2OO4 r.)

3. Rozporządzenie Ministra lnfrastruktura z dnia 2 czerwca

2Oo2 r w sprawie dziennika budowy, montaŻu
i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawieraiącngo dane dotyczące bezpieczeńslwa pracy i

ochrony zdrowia.
(D2.U.02.108.953 z 17 tipca 2002 r.)

4. Rozporządzenie Ministra

lnfrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkÓw technicznych,
jakim powinny odpowiadaĆ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2OA2 r. Nr 75, poz. 690. Zmiany. Dz. lJ. z 2AO3 r- Nr 33, poz. Z7O orazDz. U. z ZO04 r. nr
109, po2.1156).

5. Rozpoządzenie Ministra Spraw Wewnętznych iAdmin|stracji z dnia 5 sierpnia'lg98

r

aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobÓw budowlanych
1998 r. Nr'107, poz. 679. Zmiany.. Dz. t). z 2OO2r. Nr 8, poz. t1).

w sprawie
(Dz U. z

6. Rozporządzenie Ministra lnfrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny

7'
8.

pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz.U. z2003' Nr 47, poz. a01).
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montazowych
Normy. według wykazu w specyfikacji technrcznej dla poszczególnych robót.

Wszystkie informacje zawarte w poszczegÓlnych częściach branżowych projektu, niniejszej ST
oraz szczegółowych Specyfikacjach Technicznych dotyczące wskazanych maieriałÓw, wyrobÓw i
urządzeń oraz żrodełich zakupu należy traktować wyłącznie jako dane pomocnicze przy realizacji
inwestycji. Mogą byĆ zastosowane materiały, wyroby i urządzenia inne od wykazanych, lecz ich
parametry iwłaściwości
nie mogą być gorsze od wymienionych w projektacn isr.
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