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 DOA-ZP-III.271.27.2019                                                                                                                                                                                        
Załącznik nr 2a do SIWZ (tekst jednolity na dzie ń 24.05.2019 r.) 

 
„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 4 – Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę Placu Wolności  
wraz z przeniesieniem i konserwacją zdroju oraz zaprojektowaniem małej architektury zabudowy wejścia do Muzeum Kanału „Dętka” – 
Oddziału Muzeum Miasta Łodzi”. 

TABELA  ELEMENTÓW  SCALONYCH 
 

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę Placu Wolności wraz z przeniesieniem i konserwacją zdroju oraz 
zaprojektowaniem małej architektury zabudowy wejścia do Muzeum Kanału „Dętka” – Oddziału Muzeum Miasta Łodzi”. 

 

Poz. ELEMENTY  SCALONE 

Nieprzekraczalny 
udział 

procentowy kosztów 
poszczególnych 

elementów 
w odniesieniu  

do kosztów całego 
zamówienia 

 
 
 

Warto ść 
poszczególny
ch elementów 

netto (PLN) 

 
 
 

Stawka podatku 
VAT 

poszczególnych 
elementów (%) 

 
 

Warto ść 
podatku VAT 

poszczególnych 
elementów 

(PLN) 

Warto ść 
poszczególnych 

elementów 
brutto (PLN) 

Rzeczywisty 
udział 

procentowy 
kosztu 

realizacji 
danego 

elementu (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Prace projektowe ł ącznie (suma poz. 1.1 do 
1.3) 75-90 

   
 % 

1.1. Koncepcja 15 - 20 
   

 % 

1.2 
Projekt Budowlany/Projekty Budowlane 
wraz z ostateczn ą  decyzj ą umo żliwiaj ącą 
rozpocz ęcie robót budowlanych  

35 - 40 
   

 % 

1.3 Projekt Wykonawczy/Projekty Wykonawcze  25 - 30 
   

 % 

2 Nadzór autorski 10-25 
   

 % 

RAZEM  (suma pozycji 1, 2 ) 
   

 100% 
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UWAGA: 
1 Obowiązuje bezwzględny wymóg nieprzekraczania podanych w kolumnie 3 Tabeli elementów scalonych przedziałów procentowych kosztów dla poszczególnych 

elementów scalonych, w odniesieniu do kosztu całego zamówienia podanego w poz. RAZEM, w ko.l 7  TABELI  ELEMENTÓW  SCALONYCH. 
2 Suma rzeczywistych udziałów procentowych kosztu realizacji poszczególnych elementów scalonych zamówienia (kol. 8), przy zachowaniu wymaganych przedziałów 

określonych w  kol. 3, musi wynosić 100%. 
3 W przypadku  niedotrzymania wysokości udziału procentowego określonego w Poz. 1, 1.1 - 1.3.  i  2 w kolumnie 3 - oferta wykonawcy zostanie odrzucona.  
4  Rzeczywisty  wymagany udział procentowy kosztu realizacji danego elementu scalonego podany  w kol. 3 i opisany  w Poz. 1, 1.1 - 1.3 i 2 wylicza się w odniesieniu do 

całkowitego wynagrodzenia za wykonanie  przedmiotu zamówienia, podanego w poz. RAZEM, w kol. 7  TABELI  ELEMENTÓW  SCALONYCH. 
5 Wartość pozycji „RAZEM” musi odpowiadać ściśle kwocie wynagrodzenia ryczałtowego podanego w zał. 2 do SIWZ w  Formularzu oferty pkt 5.2. 
6 Wymagane jest wypełnienie wszystkich wskazanych pozycji tabeli.  
7 Niezałączenie tabeli  elementów  scalonych (Załącznik nr 2a do SIWZ) do oferty, niewypełnienie wszystkich wymaganych pozycji w kolumnach 4-7 w tabeli lub niewłaściwy 

udział % kosztu realizacji  danego elementu scalonego będzie skutkować odrzuceniem oferty z postępowania.  
8 W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę wskazanych pozycji w kolumnie 8 Zamawiający sam wyliczy rzeczywisty % udział kosztu realizacji danego elementu. 

 
 
 
 
 
………………………….                                       …………………..……….…………………………………………… 
Miejscowo ść / Data                                      Podpis  osoby(osób) upowa żnionej(ych) do podpisania 

      niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy 
    kwalifikowanym podpisem elektronicznym  

 


