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1
Jaworzy ńska na 
odcinku

1.1
skrzyŜowanie z ul. 

Skarbka do 30.06.2014r.
1.1.1 branŜa drogowa

1.1.2 branŜa elektryczna

1.1.2.1 oświetlenie

1.1.2.2 kolizje z siecią elektroenergetyczną

1.1.3 branŜa sanitarna

1.1.3.1 kanalizacja deszczowa

1.1.3.2 kanalizacja sanitarna

1.1.3.3 sieć wodociągowa

1.1.4 branŜa teletechniczna

1.1.4.1 sieć LEGMAN

1.1.4.2 kanał technologiczny

1.1.5
kolizje (VECTRA, DIALOG, WPEC, gaz 
itp.)

łącznie pkt. 1.1 (zl)

1.2
odcinek od ul. Skarbka 

do ul. Grabskiego

1.2.1 branŜa drogowa

1.2.2 branŜa elektryczna

1.2.2.1 oświetlenie

1.2.2.2 kolizje z siecią elektroenergetyczną

1.2.3 branŜa sanitarna

1.2.3.1 kanalizacja deszczowa

1.2.3.2 kanalizacja sanitarna

1.2.3.3 sieć wodociągowa

1.2.4 branŜa teletechniczna

1.2.4.1 sieć LEGMAN

1.2.4.2 kanał technologiczny

1.2.5
kolizje (VECTRA, DIALOG, WPEC, gaz 
itp.)

łącznie pkt. 1.2 (zl)

1.3

odcinek od ul. 
Grabskiego do ul. 

Handlowej

1.3.1 branŜa drogowa

1.3.2 branŜa elektryczna

1.3.2.1 oświetlenie

1.3.2.2 kolizje z siecią elektroenergetyczną

1.3.3 branŜa sanitarna

1.3.3.1 kanalizacja deszczowa

1.3.3.2 kanalizacja sanitarna

1.3.3.3 sieć wodociągowa

1.3.4 branŜa teletechniczna

1.3.4.1 sieć LEGMAN

1.3.4.2 kanał technologiczny

1.3.5
kolizje (VECTRA, DIALOG, WPEC, gaz 
itp.)

łącznie pkt. (1.3)

termin rozpoczęcia                    
/zakończenia

l.p.

nr telefon/faxu …………………………………………………………………………………. E-mail ……………………………………………………………

1

wartość robót wykonanych w roku (netto zł)wartość robót              
(netto zł)

część do odbioru

Załącznik nr  11 do Rozdziału 2 siwz (załącznik nr 1 do umowy)
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY ROBÓT

Nazwa Wykonawcy …………………………………………………………………………...…………………………………………………………………….
Adres Wykonawcy ………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….

elementy robót



1.4

odcinek od ul. 
Boiskowej do 

Borsuczej

1.4.1 branŜa drogowa

1.4.2 branŜa elektryczna

1.4.2.1 oświetlenie

1.4.2.2 kolizje z siecią elektroenergetyczną

1.4.3 branŜa sanitarna

1.4.3.1 kanalizacja deszczowa

1.4.3.2 kanalizacja sanitarna

1.4.3.3 sieć wodociągowa

1.4.4 branŜa teletechniczna

1.4.4.1 sieć LEGMAN

1.4.4.2 kanał technologiczny

1.4.5
kolizje (VECTRA, DIALOG, WPEC, gaz 
itp.)

łącznie pkt. 1.4 (zł)

2
Jaworzy ńska - 
Grabskiego

2.1.
skrzyŜowanie z ul. 

Grabskiego do 22.12.2014r.
2.1.1 branŜa drogowa

2.1.2 branŜa elektryczna

2.1.2.1 oświetlenie

2.1.2.2 kolizje z siecią elektroenergetyczną

2.1.3 branŜa sanitarna

2.1.3.1 kanalizacja deszczowa

2.1.3.2 kanalizacja sanitarna

2.1.3.3 sieć wodociągowa

2.1.4 branŜa teletechniczna

2.1.4.1 sieć LEGMAN

2.1.4.2 kanał technologiczny

2.1.5
kolizje (VECTRA, DIALOG, WPEC, gaz 
itp.)

łacznie pkt. 2.1 (zł)

2.2

odcinek ul. Grabskiego 
od ul. Jaworzyńskiej 

do ul. Wojska 
Polskiego do 22.12.2014r.

2.2.1 branŜa drogowa

2.2.2 branŜa elektryczna

2.2.2.1 oświetlenie

2.2.2.2 kolizje z siecią elektroenergetyczną

2.2.3 branŜa sanitarna

2.2.3.1 kanalizacja deszczowa

2.2.3.2 kanalizacja sanitarna

2.2.3.3 sieć wodociągowa

2.2.4 branŜa teletechniczna

2.2.4.1 sieć LEGMAN

2.2.4.2 kanał technologiczny

2.2.5
kolizje (VECTRA, DIALOG, WPEC, gaz 
itp.)

łącznie pkt. 2.2 (zł)



3

Jaworzyńska na 
odcinku od ul. 
Handlowej do ul. 
Boiskowej

3.1 branŜa drogowa

3.2 branŜa elektryczna

3.2.1 oświetlenie

3.2.2 kolizje z siecią elektroenergetyczną

3.3 branŜa sanitarna

3.3.1 kanalizacja deszczowa

3.3.2 kanalizacja sanitarna

3.3.3 sieć wodociągowa

3.4 branŜa teletechniczna

3.4.1 sieć LEGMAN

3.4.2 kanał technologiczny

3.5
kolizje (VECTRA, DIALOG, WPEC, gaz 
itp.)

łącznie pkt. 3 (zł )

 netto w latach do 7 481 000zł

ogółem netto

VAT ……………%

Warto ść brutto zł

Roboty budowlane naleŜy realizować w kolejności wskazanej w Harmonogramie rzeczowo-finansowym robót. Zamawiający 
dokona odbiorów częściowych zgodnie z harmonogramem jw.. Zamawiający zastrzega moŜliwość:
a ) urealnienia harmonogramu do moŜliwości finansowych budŜetu Miasta Legnicy w danym roku budŜetowym po Uchwaleniu 
BudŜetu,
b) zmiany kolejności realizacji wskazanej w harmonogramie, 
c) z przyczyn wymienionych w  załączniku nr 2 – warunki zmian w umowie (zał. nr 6 do Instrukcji dla Wykonawców - Rozdział 2 
siwz) – zmiany harmonogramu.

PODPISANO

……………………………………………………………………………………....

upowaŜnieni Przedstawiciele Wykonawcy, adres


