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                           (Wykonawca) 
 
 
 

Harmonogram Rzeczowo-Finansowy 

Przedmiotu zamówienia pn. 
 
Budowa sieci ciepłowniczej wraz z kablem sygnalizacyjnym  przez most i wiadukt w drodze 
obwodowej Miasta Przemyśla, w rejonie ul. Sanowej i ul. Emilii Plater w Przemyślu, wraz  
z opracowaniem projektu wykonawczego uwzględniającego zmianę rurociągów stalowych  
 z izolacją termiczną  z twardej pianki poliuretanowej i płaszcza osłonowego z blachy 
ocynkowanej na rurociągi preizolowane na odcinku spinającym dwa odcinki sieci doziemnej, 
preizolowanej, pomiędzy przyczółkiem Nr 5 a podporą wiaduktu Nr 5.  
 
  
Lp. Etap realizacji umowy Data odbioru Wartość netto 

PLN 
Podatek Vat 
PLN 

Wartość 
brutto PLN 

 

1. Opracowanie i uzgodnienie 
projektu wykonawczego 
uwzględniającego zmianę 
rurociągów stalowych  z izolacją 
termiczną  z twardej pianki 
poliuretanowej i płaszcza 
osłonowego z blachy ocynkowanej 
na rurociągi preizolowane na 
odcinku spinającym dwa odcinki 
sieci doziemnej, preizolowanej, 
pomiędzy przyczółkiem Nr 5 a 
podporą wiaduktu Nr5 

30.04.2021 r.    

2. Budowa odcinka sieci 
ciepłowniczej od komory K1 w 
rejonie ul. E. Plater do komory przy 
ul. Sanowej z wyłączeniem 
odcinków sieci napowietrznej, 
podwieszonych w konstrukcji 
mostu i wiaduktu 

15.07.2021 r.  
 

  

3. Budowa odcinka sieci 
ciepłowniczej podwieszonego do 
konstrukcji mostu i wiaduktu od 
punktu „B” do „M” i od punktu „N” 
do „A” oraz odcinka 
przebiegającego nad terenem PKP 
od punktu „M” do punktu „N” 
 

15.07.2021 r.  
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Razem wartość netto: ……………………………………… 

Podatek vat – 23%: ………………………………………… 

Ogółem wartość brutto: ……………………………………. 

 
 
1. Kwota za  opracowanie projektu wykonawczego uwzględniającego zmianę rurociągów stalowych  

z izolacją termiczną  z twardej pianki poliuretanowej i płaszcza osłonowego z blachy 

ocynkowanej na rurociągi preizolowane na odcinku spinającym dwa odcinki sieci doziemnej, 

preizolowanej, pomiędzy przyczółkiem Nr 5 a podporą wiaduktu Nr5 nie może przekroczyć 

1,5% wartości całego zamówienia. 

2. Kwota za wykonanie  odcinka sieci ciepłowniczej od komory K1 w rejonie ul. E. Plater do komory 

przy ul. Sanowej z wyłączeniem odcinków sieci napowietrznej, podwieszonych w konstrukcji 

mostu i wiaduktu nie może przekroczyć 60% wartości całego zamówienia. 

3. Kwota za wykonanie odcinka sieci ciepłowniczej podwieszonego do konstrukcji mostu i wiaduktu 

od punktu „B” do „M” i od punktu „N” do „A” oraz odcinka przebiegającego nad terenem PKP od 

punktu „M” do punktu „N” nie może przekroczyć 60% wartości całego zamówienia. 

 
 
 
 

…………………………………….... 

Podpis osoby/osób upoważnionej/nych 

do reprezentowania Oferenta 

 

 

………………………………………………….. 

(miejscowość i data) 


