
TABELA ELEMENTÓW SCALONYCHTABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Cena 
netto

VAT Cena 
brutto

ETAP I

1 Mapa do celów projektowych

2 Dokumentacja geotechniczna

3 Pomiary geodezyjne oraz inwentaryzacja obiektów, urządzeń 
podziemnych i naziemnych na terenie objętym zadaniem 
inwestycyjnym

4 Projekt zagospodarowania terenu

5 Projekt budowlany chodnika

6 Projekt wykonawczy chodnika

7 Projekt budowlany branży elektrycznej – oświetlenie 

8 Projekt wykonawczy branży elektrycznej – oświetlenie 

9 Projekt budowlany dot. usunięcia wszekich kolizji sieci 
projektowanych i istniejących z urządzeniami i obiektami

10 Projekt wykonawczy dot. usunięcia wszekich kolizji sieci 
projektowanych i istniejących z urządzeniami i obiektami

11 Projekt stałej organizacji ruchu 

12 Projekt czasowej organizacji ruchu 

13 Inwentaryzacja drzew i krzewów przewidzianych do wycinki w 
wymaganym zakresie wraz z projektem nasadzeń zastępczych 

14 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – branża 
budowlana

15 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – branża 
elektryczna 

16 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót –  do 
dokumentacji uwzgledniających usunięcie kolizji – według 
branż

17 Przedmiar robót – branża budowlana,

18 Przedmiar robót – branża elektryczna – oświetlenie

19 Przedmiary robót – do dokumentacji uwzględniających 
usunięcie kolizji – według branż

20 Kosztorys inwestorski – branża budowlana,

21 Kosztorys inwestorski – branża elektryczna - oświetlenie

22 Kosztorysy inwestorskie – do dokumentacji uwzględniających 
usunięcie kolizji – według branż

23 Uzyskanie od odpowiednich jednostek opiniujących wszelkich 
niezbędnych warunków technicznych i wytycznych do 
projektowania

24 Uzyskanie wymaganych prawem: opinii, uzgodnień i pozwoleń.

25 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizację inwestycji (jeśli zajdzie taka potrzeba)

26 Raport oddziaływania na środowisko (jeśli zajdzie taka 
potrzeba)



27 Uzyskanie odpowiedniej decyzji właściwego organu 
administracji architektoniczno-budowlanej na realizację 
inwestycji i/lub ewentualne zgłoszenia zamiaru wykonania 
robót budowlanych, których uzyskanie okaże się 
niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu 
umowy dla zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego.

28 Plan BIOZ

29 Harmonogram rzeczowo – terminowo – finansowy

30 Wersja elektroniczna dokumentacji

31 INNE

RAZEM ETAP I

ETAP II

1 Obsługa geodezyjna

2 Roboty budowlane (na podstawie dokumentacji technicznej)

RAZEM ETAP II

RAZEM CAŁOŚĆ (ETAP I i II) 


