
miejscowość…..... data…......

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY wzór 

ZADANIE 21

1 2 3 4 5 … 10 11 … … .. 22

1. miesiąc 
(Wykonawca 

wpisuje daty w 

ujęciu: dd.mm.rrrr - 

dd.mm.rrrr 

począwszy od dnia 

podpisania 

umowy) 2. miesiąc 3. miesiąc … … ...

maksymalnie 

10 miesięcy od 

dnia 

podpisania 

umowy

maksymalnie 22 

miesiące od dnia 

podpisania 

umowy

A

B…

A

w poszczególnych 

komórkach, stanowiących 

jednocześnie określenie 
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ŁĄCZNA WARTOŚĆ WYNAGRODZENIA WYKONAWCY NETTO 0

1 ETAP - Zamawiający wprowadził podział zamówienia na trzy Etapy zgodnie z § 3 Umowy. Terminy wykonania poszczególnych Etapów określa § 8 ust. 2 Umowy. 
2 CZĘŚĆ ZADANIA – niezależny technologicznie zakres, dla którego Wykonawca uzyskuje odrębną ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę (ewentualnego podziału dokonuje Wykonawca).  W przypadku, gdy Wykonawca nie dokonuje podziału na CZĘŚCI ZADANIA, scala wiersze A i B... a w komórce wpisuje słownie: "CAŁOŚĆ ZADANIA" 

Zamawiający wprowadził podział na dwa ELEMENTY realizacji zadania (zwane dalej ELEMENTAMI), gdzie: 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wraz z koncepcją harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 2 miesięcy od dnia podpisania umowy (stosownie do zapisów § 8 ust. 3 Umowy).

w poszczególnych komórkach, stanowiących jednocześnie określenie czasu realizacji, Wykonawca powinien wskazać konkretny zakres wykonywanych robót budowlanych podlegający odbiorowi oraz wartości tego zakresu (np.: Przebudowa instalacji sanitarnej .....wartość: .... PLN

Załącznik nr 4a do SIWZ

 „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Babiego Lata w Katowicach”

Umowa nr ….. z dnia ……
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Roboty przygotowawcze i 

rozbiórkowe oraz roboty 
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data i podpis Kierownika Budowy i Wykonawcy akceptacja Zamawiającego (data i podpis)

UWAGA:   Udostępnienie kolejnego odcinka pasa ruchu drogowego przez Zarządcę drogi będzie realizowane na wniosek Wykonawcy po zakończeniu przez Wykonawcę całkowitego odtworzenia nawierzchni, w tym warstwy ścieralnej, 

potwierdzonego protokołem odbioru wcześniej udostępnionego odcinka drogi, na warunkach Zarządcy Drogi (stosownie do zapisów § 13 ust. 14 Umowy).

Projekt

Uwzględniając podział wartości umowy dla poszczególnych ELEMENTÓW i zaplanowany postęp wykonania poszczególnych ELEMENTÓW, Wykonawca w ramach harmonogramu rzeczowo - finansowego zaproponuje podział dokonywania częściowych płatności za zrealizowanie 2. ELEMENTU, przy 

założeniu, że płatność nie będzie następowała częściej niż raz w miesiącu i wartość faktury nie będzie niższa niż 100 000,00 pln netto . 

Odbiorowi częściowemu będą podlegać poszczególne ELEMENTY wskazane w harmonogramie rzeczowo - finansowym wg ich rzeczowego zaawansowania za wyjątkiem 1. ELEMENTU, który zostanie odebrany po uzyskaniu i przekazaniu Zamawiającemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla 

ZADANIA / wszystkich CZĘŚCI ZADANIA. W przypadku 1. ELEMENTU nie przewiduje się płatności częściowych. 

1. ELEMENT

Projektowanie wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę -  należy rozumieć jako opracowanie i przekazanie Zamawiającemu koncepcji wraz z harmonogramem rzeczowo - finansowym, opracowanie i przekazanie Zamawiajacemu projektu budowlanego i wykonawczego oraz  

uzyskanie i przekazanie Zamawiajacemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę;

2. ELEMENT

Roboty budowlane, tj. wszelkie roboty budowlane wraz ze wszystkimi robotami towarzyszącymi, w tym roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, roboty ziemne, montażowe, odtworzeniowe i porządkowe, itp. - należy rozumieć jako wykonanie robót pomiarowych (tyczenie), wykonanie rozbiórki 

nawierzchni i elementów zagospodarowania terenu, wykonanie wycinki drzew i krzewów itd., jak również wykonanie robót ziemnych oraz montażowych, wszelkich robót związanych z odtworzeniem nawierzchni i zagospodarowaniem terenu, w szczególności przywróceniem terenu robót i terenu 

przyległego do stanu pierwotnego wraz z uzyskaniem pisemnych oświadczeń właścicieli nieruchomości o przywróceniu terenu do stanu pierwotnego oraz z przekazaniem kompletnej dokumentacji rozliczeniowej i powykonawczej 
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