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Poniższy materiał wzorcowy dotyczący wykazów usług ma stanowić pomoc przy zestawieniu opisu 
usług [= wykaz usług], jaki zleceniodawca ma przekazać oferentowi. Jest on oparty na aktualnym stanie 
wiedzy i postępu technicznego.

Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że posługiwanie się tekstami przetargowymi pozwala uzyskać 
generalnie jednoznaczny i wyczerpujący opis wymaganych prac, dzięki czemu można dokonać wylicze-
nia cen w sposób bezpieczny i bez potrzeby wykonywania obszernych prac wstępnych.

Ze względu na specyficzne okoliczności dla konkretnego przypadku, konieczne może być wykonanie 
dodatkowych prac, celem zapewnienia kompleksowego opisu usługi, który zapewni oferentowi jedno-
znaczne określenie zakresu prac i uniknięcie obarczenia ryzykiem nie branym pod uwagę w pierwot-
nie podanych informacjach. Ze względu na szczególne okoliczności konkretnego przypadku konieczne 
może być  wykonanie dodatkowych prac tak, aby zapewnić opis oczekiwanej usługi w sposób na tyle 
całkowity, że oferent może jednoznacznie określić zakres prac i nie zostanie on obarczony ryzykiem,  
którego nie trzeba było brać pod uwagę w oparciu o pierwotnie podane informacje.

Stosowanie tekstów wzorcowych nie zwalnia od odpowiedzialności za własne postępowanie i nie zwal-
nia z podawania pozostałych warunków umownych.

Prawa autorskie zastrzeżone. DAFA 2011.
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PRZEDMOWA DO POLSKIEGO OPRACOWANIA

Projektujecie Państwo? Macie Państwo wątpliwości? Problem na budowie? Szukacie Państwo punktu od-
niesienia? 

Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA, powstałe w 2006 roku, postawiło sobie 
za jeden z głównych celów podniesienie jakości specjalistycznych robót budowlanych poprzez określenie 
standardów wykonania. W tym celu z końcem roku 2007 DAFA rozpoczęła wydawanie publikacji w których  
przekazuje informacje techniczne, przykładowe rozwiązania oraz stan wiedzy w krajach o dłuższej tradycji 
wykorzystywania nowych technologii w budownictwie. Standardy pozwalają wszystkim uczestnikom procesu 
budowlanego: inwestorowi, projektantowi, wykonawcy, inspektorowi nadzoru oraz na końcu użytkownikowi 
na operowanie tymi samymi określeniami i parametrami. 

„Wzorcowe materiały przetargowe” stanowią pomoc przy zestawianiu usług w celu uzyskania jednoznacz-
nego i kompleksowego opisu wymaganych prac przy wykonywaniu ścian ze stalowych blach kasetowych.
Dzięki precyzyjnemu określeniu wymogów, które muszą zostać uwzględnione w materiałach przetargowych, 
publikacja stanowi istotną pomoc w ich przygotowaniu.

Opracowania niemieckiego Stowarzyszenia ds. Przemysłowych Systemów Budowlanych w Lekkim Budow-
nictwie Stalowym IFBS są znane na zachodzie Europy, a w RFN są podstawowym narzędziem w rozstrzyga-
niu sporów, powstałych w trakcie inwestycji pomiędzy stronami. Od momentu powstania IFBS-u w 1966 roku, 
organizacja ta wydała liczne publikacje dotyczące zakresu produkcji, projektowania, montażu, konserwacji 
i użytkowania lekkich metalowych obudów ścian i dachów. Standardy pozwalają wszystkim uczestnikom 
procesu budowlanego: inwestorowi, projektantowi, wykonawcy, inspektorowi nadzoru oraz na końcu użyt-
kownikowi na operowanie tymi samymi określeniami i parametrami. Umożliwia to jednoznaczne definiowanie  
właściwości zamawianych obudów dla obiektów budowlanych. 

Przyjęliśmy generalną zasadę, że opracowania IFBS-u będą tłumaczone możliwie wiernie, mimo, że niektóre 
zawarte informacje (np. odnoszące się do norm i przepisów niemieckich) nie mogą być bezpośrednio wyko-
rzystane w Polsce, niemniej jednak dotyczą tych samych materiałów oraz podobnych rozwiązań konstruk-
cyjnych.

Należy jednak pamiętać, że wytyczne zawarte w tym tłumaczeniu nie zostały zweryfikowane pod kątem 
zgodności z polskimi normami, aprobatami technicznymi i zaleceniami producenta.

Nasze publikacje są opracowaniami skierowanymi m.in. do inżynierów i techników, zajmujących się produk-
cją, montażem oraz odbiorem i eksploatacją lekkich obudów ścian i dachów. Liczymy na  opinie ww. grup na 
temat formy, zakresu dotychczasowych opracowań, a także oczekiwań, jakie powinny one spełniać, aby były 
bardziej przydatne w codziennej pracy.
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1. Wstępne uwagi techniczne

Wykaz usług w związku w wykonaniem dwupowłokowego, ocieplanego, niewentylowanego dachu 
metalowego.

1.1. Informacje ogólne

Przedmiotem przetargu jest dostawa i montaż dwupowłokowej, ocieplanej, niewentylowanej konstrukcji da-
chu metalowego i wszystkie pozostałe usługi, niezbędne do właściwego wykonania prac.

Cechy konstrukcji:
 Płatwiowa konstrukcja dachu

Dolna i górna powłoka biegną równolegle, kierunek naprężenia kalenica – okap, profile dystansowe ułożo-
ne w poprzek do kierunku naprężenia. 

 Bezpłatwiowa konstrukcja dachu
Kierunek naprężenia dolnej powłoki równoległy do okapu; kierunek naprężenia górnej powłoki kalenica  
– okap; profile dystansowe ułożone ukośnie do dolnej powłoki.

Podstawę oferty stanowią umieszczone w załączniku i wyszczególnione poniżej dokumenty*)

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................
 
Dostawy i usługi, które są zdaniem oferenta niezbędne, nie są jednak zawarte w wykazie usług lub są tam 
zawarte tylko częściowo, należy ująć i doręczyć w formie oferty dodatkowej.

Prąd, woda i instalacje sanitarne udostępnione zostaną nieodpłatnie przez inwestora. Na potrzeby maga-
zynowania materiałów budowlanych udostępnione zostanie odpowiednio obszerne składowisko w miejscu 
montażu. 

Cechy szczególne: ............................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

Wejście i wjazd na budowę usytuowane są w ..............................................................................................
Rodzaj i właściwości podłoża pozwalają na wjazd zestawów siodłowych i ciężarówek z przyczepą (40 t) oraz 
dźwigu samochodowego. Plac budowy dostępny jest z ........... stron.

Cechy szczególne i utrudnienia: ........................................................................................................................

W razie pytań w sprawach technicznych i konstrukcyjnych informacji udziela: ..............................................

..............................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................
 
Telefon: .................................................. Faks ....................................................
 

* np. dokumenty przetargowe, rysunki, szkice szczegółowe itd.
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1.2. Ogólne podstawy wymiarowania

W odniesieniu do dachu (np. hali magazynowej i produkcyjnej) .......................................................................

........................................................................................................................................................................... 
z elementami konstrukcyjnymi wykonanymi z blachy stalowej (blachy fałdowe i kasetowe, z rąbkiem stoją-
cym i zaciskowe).

Wymiary budynku: długość:     ..................... m
   szerokość:     ..................... m
   wysokość do okapu:    ..................... m
   wysokość do górnej krawędzi attyki:  ..................... m
   wysokość do kalenicy:   ..................... m

Kształt dachu: dach jednospadowy: ............% .......... ° spadku dachu
  dach dwuspadowy: ............%  .......... ° spadku dachu
  minimalny spadek dachu
  3° (5,2 %) dla konstrukcji bez złączy poprzecznych i otworów w powłoce górnej
  5° (8,8 %) dla konstrukcji ze złączami poprzecznymi i/lub otworami

Konstrukcja nośna dachu:    konstrukcja stalowa (gatunek stali: ................................)
             konstrukcja drewniana
             konstrukcja żelbetowa
      zbrojona kształtownikiem stalowym, gatunek stali S 235 Jxx (wcześniej St 37)
      z wprowadzonym kształtownikiem stalowym płaskim, gatunek stali S 235  
         Jxx (wcześniej St 37) przynajmniej 8 mm grubości, wypełnionym twardą 
        pianką z tworzywa sztucznego, drewna lub podobnego materiału, osadzo-
        nym na równo z górną krawędzią betonu.

Podstawy wymiarowania ściany ze stalowych blach kasetowych
Oddziaływanie obciążeń: śnieg    .................. kN/m²
    górna powłoka   .................. kN/m²
    dolna powłoka   .................. kN/m²
    izolacja   .................. kN/m²
    profile dystansowe  .................. kN/m²
    obciążenia użytkowe  .................. kN/m²
    .......................   .................. kN/m²

  Nagromadzony śnieg:  (np. jako obciążenie trójkątne ze spadkiem 15° lub w postaci  
       „worka śniegowego”)
      osie ........../............   .................. kN/m²

  Obciążenia wiatrowe określone w DIN 1055 część 4:
   zamknięta bryła budynku   otwarta bryła budynku
   wyeksponowane położenie

  Kopuła świetlika:
  1. wymiar .............. m  x  ........... m  ............ kN/sztuka
  2. wymiar .............. m  x  ........... m  ............ kN/sztuka

  Świetlik podłużny:
  1. wymiar .............. m  x  ........... m  ............ kN/m
  2. wymiar .............. m  x  ........... m  ............ kN/m
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  Instalacja odprowadzania dymu i ciepła:
  1. wymiar .............. m  x  ........... m  ............ kN/sztuka
  2. wymiar .............. m  x  ........... m  ............ kN/sztuka

  Wentylator ........................     ............ kN/sztuka
  Inne elementy instalowane na dachu ........................ ............ kN/...........

Szerokości podpór dla dolnej powłoki:
podpora krańcowa:   40 mm   podpora pośrednia:    60 mm
       ..... mm       120 mm
           160 mm
           .......mm

Szerokości podpór dla górnej powłoki:
podpora krańcowa:   40 mm   podpora pośrednia:    60 mm
       ..... mm       120 mm
           160 mm
           .......mm
Rozpiętości i ugięcie:
Dolna powłoka: dźwigar jednoprzęsłowy maks. l = ..........m
   dźwigar wieloprzęsłowy maks. l = ..........m
   dźwigar dwuprzęsłowy  jest dozwolony
        jest niedozwolony
   maks. ugięcie    f = l/300   f = l/150     f = l/....

Górna powłoka: dźwigar jednoprzęsłowy maks. l = ..........m
   dźwigar wieloprzęsłowy maks. l = ..........m
   dźwigar dwuprzęsłowy  jest dozwolony
        jest niedozwolony
   maks. ugięcie    f = l/150     f = l/....

Grubość blachy: Znamionowa grubość blachy tN nie może być mniejsza od następujących wartości:

górna powłoka: tN = .............................................. mm
dolna powłoka : tN = .............................................. mm

Dolna powłoka – Dolna powłoka, tworzywa zgodne z DIN EN 10147, obustronnie, ocynkowane metodą cią-
głą, ciężar naniesionej warstwy Z 275 g/m², dodatkowo należy nałożyć powlekanie ciągłe. 
Wymagania dla ochrony antykorozyjnej uregulowane są w DIN 18807 część 1, Blachy fał-
dowe w budynkach, patrz także „IFBS-Info 1.03”**).

Górna powłoka – Górną powłokę należy zabezpieczyć przed korozją zgodnie z wymogami zawartymi w normie 
DIN 18807 część 1, rozdział 3.3.5 i odnośna tabela 1. Wierzchnią stronę blachy należy wy-
konać w klasie ochrony antykorozyjnej III, spodnią stronę w klasie ochrony antykorozyjnej II.

Przy wyborze systemów ochrony antykorozyjnej należy stosować się do zapisów normy DIN 55928-8, tabela 3. 
Norma ta określa następujące systemy ochrony antykorozyjnej:
– ocynkowanie wykonane metodą ciągłą zgodnie z DIN EN 10147, naniesienie warstwy cynku ok. 275 g/m² 

obustronne, plus powlekanie ciągłe
– nanoszenie powłoki ze stopu cynkowego metodą ciągłą zgodnie z DIN EN 10214, powłoka cynkowo-alu-

miniowa (ZA), naniesienie warstwy ok. 255 g/m² obustronne, plus powlekanie ciągłe

** Wytyczne z zakresu projektowania i wykonania dwupowłokowych, ocieplanych, niewentylowanych dachów metalowych
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– nanoszenie powłoki ze stopu cynkowego metodą ciągłą zgodnie z DIN EN 10215, powłoka aluminiowo-
cynkowa (AZ), naniesienie warstwy ok. 185 g/m² obustronne, bez powlekania ciągłego

Jeśli w górnej powłoce stosowane są blachy aluminiowe, należy stosować się do postanowień dotyczących 
ochrony antykorozyjnej zawartych w normie DIN 18807-9 lub w ogólnym ateście nadzoru budowlanego.

Przy pomocy urzędowego znaku zgodności należy wykazać, że wybrany system ochrony antykorozyjnej 
spełnia wymogi określone w normie DIN 55928-8 i że zagwarantowane jest dotrzymanie właściwości okre-
ślonych dla danego systemu ochrony antykorozyjnej.

Alternatywa: ......................................................................................................................................................

Dla wszystkich pozostałych elementów konstrukcyjnych wykonanych z blachy stalowej, np. obróbki blachar-
skie, zastosowanie znajduje te ta sama ochrona antykorozyjna, co w przypadku górnej bądź dolnej powłoki, 
jeśli w wykazie usług nie stwierdzono inaczej.

1.3. Przepisy techniczne

W celu wykonania prac zastosowanie znajdują postanowienia niniejszego wykazu usług, ogólne przepisy 
techniczne zawarte w znormalizowanych warunkach zlecania i wykonywania robót budowlanych, odnośnych 
normach, o ile dotyczą wykonywanych usług, atesty i dyrektywy nadzoru budowlanego, przepisy urzędowe, 
wytyczne stowarzyszeń i wskazania producentów elementów konstrukcyjnych i tworzyw odnośnie właściwe-
go sposobu zastosowania ich produktów, w ich wersji jednolitej. Zwraca się szczególną uwagę na:

Znormalizowane 
warunki zlecania i 
wykonywania robót 
budowlanych (VOB), 
część C
DIN 18299   
DIN 18338             
DIN 1055 część 3  
DIN 1055 część 4  

DIN 1055 część 5 

DIN EN 1263-1 
DIN EN 10147 

DIN EN 10214 

DIN EN 10215 

DIN 18201  
DIN 18202  
DIN 18203 część 2 
DIN 18807 część 1 

DIN 18807 część 2 

DIN 18807 część 3 

Ogólne techniczne warunki umowne dla robót budowlanych (ATV)

Ogólne regulacje dla robót budowlanych wszelkiego rodzaju
Krycie i uszczelnianie dachów
 Zakładane oddziaływanie obciążeń w budowlach, obciążenia ruchome
Zakładane oddziaływanie obciążeń w budowlach, obciążenia ruchome, obciążenia 
siłą wiatru w budowlach niepodatnych na drgania.
Zakładane oddziaływanie obciążeń w budowlach, obciążenia ruchome, obciążenie 
śniegiem i lodem
Siatki bezpieczeństwa i akcesoria do siatek bezpieczeństwa
Taśma i blacha ze stali konstrukcyjnej ocynkowane ogniowo w sposób ciągły, tech-
niczne warunki dostawy
Taśma i blacha ze stali powlekane ogniowo w sposób ciągły stopem cynk-aluminium 
(ZA), techniczne warunki dostawy
Taśma i blacha ze stali powlekane ogniowo w sposób ciągły stopem aluminium-cynk 
(AZ), techniczne warunki dostawy
Tolerancje w budownictwie, pojęcia, zasady, zastosowanie, badanie
Tolerancje w budynkach; budowle
Tolerancje w budynkach, prefabrykowane części ze stali
Blachy trapezowe w budynkach; stalowe blachy trapezowe; ogólne wymagania; usta-
lenie nośności w drodze obliczeń
Blachy trapezowe w budynkach; stalowe blachy trapezowe; realizacja i analiza prób 
nośności
Blachy trapezowe w budynkach; stalowe blachy trapezowe; obliczenia wytrzymało-
ściowe i ukształtowanie konstrukcyjne
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Przepisy budowlane poszczególnych krajów związkowych

Atest nadzoru budowlanego dla elementów złącznych celem ich zastosowania w konstrukcjach z kształtow-
nikami formowanymi na zimno z blachy stalowej – w szczególności ze stalowymi blachami profilowanymi, nr 
atestu Z-14.1-4

Atest nadzoru budowlanego dla elementów złącznych celem ich zastosowania w konstrukcjach z elementa-
mi sandwiczowymi, nr atestu Z-14.4-407

Przepisy BHP zakładu ubezpieczeń branży budowlanej

Przepisy ogólne BGV A 1 (dotychczas VBG 1)

Roboty budowlane BGV C 22 (dotychczas VBG 37)

Informacja branżowego zakładu ubezpieczeń „Montaż blach profilowanych i płyt z betonu komórkowego” 
BGI 815 (dotychczas ZH 1/166)

Drabiny i schodki BGV D 36 (dotychczas VBG 74)

Wytyczne IFBS dotycząca montażu stalowych blach profilowanych w konstrukcjach dachowych, ściennych 
i stropowych

Wytyczne IFBS dotycząca projektowania i wykonania dwupowłokowych ocieplanych niewentylowanych da-
chów metalowych

Przepisy dotyczące jakości i badania opracowane przez Stowarzyszenie jakości elementów konstrukcyjnych 
wykonanych z blachy stalowej, stowarzyszenie zarejestrowane, [Güte- und Prüfbestimmungen der Gütege-
meinschaft Bauelemente aus Stahlblech e.V.] 
RAL-GZ 617

DIN 18807 część 6 

DIN 18807 część 7 

DIN 18807 część 8 

DIN 18807 część 9 

DIN EN ISO 12944-1 

DIN EN ISO 12944-2 

DIN EN ISO 12944-5 

DIN 55928 część 8 

Wytyczne DAST 016 

Blachy trapezowe w budynkach; aluminiowe blachy trapezowe i ich połączenia; usta-
lenie nośności w drodze obliczeń
Blachy trapezowe w budynkach; aluminiowe blachy trapezowe i ich połączenia; usta-
lenie nośności w drodze prób
Blachy trapezowe w budynkach; aluminiowe blachy trapezowe i ich połączenia; obli-
czenie bezpiecznej nośności i przydatności użytkowej
Blachy trapezowe w budynkach; aluminiowe blachy trapezowe i ich połączenia; za-
stosowanie i konstrukcja
Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów ma-
larskich – Część 1: Ogólne wprowadzenie
Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów ma-
larskich – Część 2: Klasyfikacja środowisk
Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów ma-
larskich – Część 5: Ochronne systemy malarskie
Ochrona antykorozyjna konstrukcji stalowych przy pomocy powłok i warstw ochron-
nych, ochrona antykorozyjna nośnych cienkościennych elementów budowlanych
Wymiarowanie i ukształtowanie konstrukcyjne konstrukcji nośnych wykonanych z 
cienkościennych elementów konstrukcyjnych formowanych na zimno
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Poz. Ilość Przedmiot
Cena za 
jednostkę
zł

Kwota

zł

2. Urządzenia z zakresu techniki bezpieczeństwa
Informacja zakładu ubezpieczeń branży budowlanej „Montaż blach 
profilowanych i płyt z betonu komórkowego” (BGI 815, dotychczas 
ZH 1/166)

2.1. ........ m2 Montaż siatki ochronnej zgodnej z DIN EN 1263-1 „Siatki bez-
pieczeństwa i akcesoria do siatek bezpieczeństwa” stosownie do 
zasad bezpieczeństwa dla „Siatek ochronnych (BGR 179, dotych-
czas ZH 1/560), zamocowanie siatek ochronnych na obecnych na 
budowie zawieszeniach na elementach konstrukcyjnych ze:
 stali
 betonu
 drewna
 ...........

Montaż siatki na wysokości ......... m nad posadzką hali, utrzymanie 
na okres robót przy montażu dachowych blachach fałdowych i na-
stępnie demontaż, na ogólnej powierzchni .......... m².
Po posadzce hali mogą być przemieszczane podnośniki wysięgni-
kowe i jezdne przenośniki pionowe. ................. .............

2.2. ........ m2 Siatka ochronna, jak opisana w pozycji wyżej, montaż jednak 
tylko nad częścią posadzki o powierzchni ok. ............ m², łącznie  
z ...-krotnym przewieszaniem. ................. .............

2.3. ........ m² Siatka ochronna, jak opisana w pozycji wyżej, utrzymanie dłużej 
od pierwotnie uzgodnionego czasu, za każdy rozpoczęty tydzień.

Cena jednostkowa ................. .............

2.4. ........ Sztuki Zabezpieczenie przeciwupadkowe przy otworach da-
chowych ≤ 1,00 m², uniemożliwiające przejście i nieprzesuwne, 
dostawa i montaż na polecenie kierownictwa budowy. ................. .............

2.5. ....... Sztuki Zabezpieczenie przeciwupadkowe przy otworach da-
chowych ≥ 1,00 m², wymiary: ........ m x ............ m, uniemożliwiające 
przejście i nieprzesuwne, dostawa i montaż. ................. ...............

2.6. ....... Sztuki Podpora asekuracyjna z rur stalowych z uchwytem 
oczkowym do podczepienia uprzęży asekuracyjnej, sprawdzo-
na zgodnie z przepisami branżowego zakładu ubezpieczeń, sys-
tem ............ dla .... mm wysokości nad powierzchnią mocowa-
nia, dostawa i montaż zgodnie z instrukcją montażu producenta  
i poleceniami kierownictwa budowy, przynajmniej 2,50 m od krawę-
dzi upadku, na:
 stropach wylewanych na miejscu
 prefabrykowanych elementach betonowych
 konstrukcjach stalowych
 wiązarach drewnianych
 .............................. ................. .............
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2.7. ........ m Lina asekuracyjna, sprawdzona zgodnie z przepisami branżowego 
zakładu ubezpieczeń, dostarczyć jako linę prowadzącą z wplecio-
nymi karabińczykami z instrukcją montażu producenta i przekazać 
kierownictwu budowy. ................. .............

2.8. ........ Sztuki Osobiste wyposażenie ochronne, sprawdzone zgodnie  
z przepisami branżowego zakładu ubezpieczeń, dostarczyć z liną 
zaczepową i przekazać kierownictwu budowy. ................. .............

2.9. ........ Sztuki Skrzynka do przechowywania liny asekuracyjnej i osobiste-
go wyposażenia ochronnego, dostarczyć i przekazać kierownictwu 
budowy. ................. .............

2.10. ........ m Osłona boczna (np. do prac przy krawędzi dachu przy wysokości 
upadku ponad 3,00 m), montaż i demontaż zgodnie z DIN 4420 
„Rusztowania robocze i ochronne” oraz utrzymanie na czas prac 
przy dachowych blachach fałdowych, mocowanie do przyrządów 
obecnych na budowie. ................. .............

2.11. ........ m x tydzień, Osłona boczna jak opisana w pozycji wyżej, za każdy 
rozpoczęty tydzień powyżej pierwotnie uzgodnionego okresu utrzy-
mania osłony. ................. .............

2.12. ....... m System zabezpieczeń bocznych ......................... (np. do prac 
przy krawędzi dachu przy wysokości upadku ponad 3,00 m), montaż 
i demontaż zgodnie z instrukcją montażu i użytkowania producenta 
oraz utrzymanie na czas prac przy dachowych blachach fałdowych; 
mocowanie do przyrządów obecnych na budowie. ................. .............

2.13. ........ m System zabezpieczeń bocznych, jak opisany w pozycji wyżej, za 
każdy rozpoczęty tydzień powyżej pierwotnie uzgodnionego okre-
su utrzymania systemu zabezpieczeń bocznych. ................. .............

2.14. ........ m² Rusztowanie stojące jako rusztowanie ochronne (dla prac na 
dachach z wysokością upadku ponad 3,00 m i z nachyleniem połaci 
dachowej do 20° włącznie), 
 rusztowanie systemowe zgodne z DIN 4420, system ................
 rusztowanie z rur stalowych zgodne z DIN 4420
 rusztowanie drabinowe zgodne z DIN 4420
Rusztowanie z grupy 2 zgodne z DIN 4420

Szerokość deskowania pomostu rusztowania przynajmniej 0,90 m 
z osłoną boczną i zakotwieniem w wytrzymałej:
 poziomej powierzchni podparcia
 powierzchni podparcia nachylonej o ..... stopni
Montaż i demontaż oraz utrzymanie przez okres prac przy dachowych 
blachach trapezowych. Elementy deskowania muszą spełniać wymo-
gi określone w „Zasadach kontroli elementów deskowania w rusz-
towaniach ochronnych i dachowych rusztowaniach ochronnych oraz 
ogrodzeniu zabezpieczającym w rusztowaniach dachowych” (BGG 
927, dotychczas ZH 1/585). Odstęp (różnica wysokości) między 
krawędzią upadku a płaszczyzną asekuracyjną nie może być większy 
niż 2,00 m. Wymiary budynku patrz „Wstępne uwagi techniczne”.
Wysokość powierzchni podparcia rusztowania nad posadzką 
parteru .............. m. ................. .............
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2.15. ........ m² Utrzymanie rusztowania opisanego jak w pozycji powyżej, za 
każdy rozpoczęty tydzień powyżej pierwotnie uzgodnionego okre-
su utrzymania rusztowania. ................. ............

2.16. ........ m Rozbudowa rusztowań roboczych do postaci rusztowań ochron-
nych (dla prac na dachach z wysokością upadku ponad 3,00 m  
i z nachyleniem połaci dachowej do 20° włącznie).

Rozbudowa istniejącego rusztowania roboczego z poz. ............  
na najwyższym podejście do postaci rusztowania ochronne-
go zgodnego z DIN 4420 „Rusztowania robocze i ochronne” po-
przez zamontowanie odpowiednich elementów i rozszerzeń de-
skowania podestów do szerokości przynajmniej 0,90 m oraz 
utrzymanie na okres prac przy dachowych blachach fałdowych,  
a następnie demontaż.

Elementy deskowania muszą spełniać wymogi określone w „Za-
sadach kontroli elementów deskowania w rusztowaniach ochron-
nych i dachowych rusztowaniach ochronnych oraz ogrodzeniu 
zabezpieczającym w rusztowaniach dachowych” (BGG 927, doty-
chczas ZH 1/585). 
Odstęp (różnica wysokości) między krawędzią upadku a płasz-
czyzną asekuracyjną nie może w przypadku rusztowań stojących 
przekraczać 2,00 m. ................. .............

2.17. ........ m Utrzymanie rozbudowanego rusztowania ochronnego, opisanego 
jak w pozycji powyżej, za każdy rozpoczęty tydzień powyżej pierwot-
nie uzgodnionego okresu utrzymania rusztowania ochronnego. ................. .............

2.18. ........ Sztuki Trakty wejściowe na stanowiska pracy na wysokości ...... m 
w postaci:
 wieża schodowa
 podesty rusztowania z zamontowanym wewnątrz wejściem dra-
binowym
 ........................................................
montaż, utrzymanie na czas trwania prac przy dachowych blachach 
fałdowych i demontaż. ................. .............

2.19. ........ Sztuki Trakty wejściowe, jak opisane w pozycji wyżej, za każdy 
rozpoczęty tydzień powyżej pierwotnie uzgodnionego okresu utrzy-
mania traktów wejściowych. ................. .............

3. Dwupowłokowy ocieplany niewentylowany dach metalowy
Dolna i górna powłoka wykonane ze stalowych blach fałdowych, 
akcesoria
Cechy konstrukcyjne:
 płatwiowa konstrukcja dachu
 bezpłatwiowa konstrukcja dachu
„Techniczne uwagi wstępne” stanowią część składową niniejsze-
go przetargu. Określone przepisami urządzenia z zakresu techniki 
bezpieczeństwa przeznaczone do montażu stalowych blach fałdo-
wych są oddzielnie wyszczególnione w wykazie usług „Urządzenia 
z zakresu techniki bezpieczeństwa” i stanowią część niniejszego 
przetargu.
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3.1. ....... m² Dwupowłokowa konstrukcja dachu metalowego, składająca 
się z:

- dolnej powłoki, stalowe blachy fałdowe zgodne z DIN 18807, o 
kontrolowanej jakości
profil:  ...........................................................................
 (lub równoważny pod względem statycznym)

grubość znamionowa blachy: przynajmniej ......... mm
system(-y) statyczny (-e): ................-przęsłowe
rozpiętość (-ści):               ................. m
szerokość podpory: szerokość podpory:  
krańcowej  pośredniej
 40 mm     60 mm  160 mm
 ........mm     120 mm  ............ mm
maks. ugięcie  l/300    l/150   l/............

obciążenie:  q = ................... kN/m²
(szczegóły patrz: „Techniczne uwagi wstępne”)
powlekanie ciągłe:
wierzchnia strona: lakierowanie tylnej strony
   grubość warstwy ≥ 10 µm
spód:   grubość warstwy    15 µm
   kolor: podobna do RAL 9002

- paroizolacji z folii polietylenowej o dużej powierzchni, grubość 
≥ 0,25 mm.
Złącza wzdłużne i poprzeczne należy skleić ze sobą, sąsiednie el-
ementy konstrukcyjne należy odpowiednio dołączyć.

- profili dystansowych z blachy stalowej

ułożenie:  w poprzek do kierunku naprężenia dolnej powłoki 
wykonanej z blach fałdowych 

 ukośnie w stosunku do dolnej powłoki wykonanej  
z blach fałdowych 

Ochrona antykorozyjna: analogicznie jak w przypadku wierzchniej 
strony dolnej powłoki.

przekrój:    ......................mm
ilość gięć:    ......................
grubość znamionowa blachy:             ......................mm
wysokość profilu:   ......................mm

- przekładek termicznych z tworzywa o małej przewodności ciepl-
nej, odpornego na wilgoć i mróz, zamontowane jako warstwa po-
średnia między górną powłoką i profilem dystansowym.

tworzywo: .....................................
wymiary:  grubość ............ mm (min ≥ 3 mm)
  szerokość .......... mm
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3.1.
(cd)

- izolacji cieplnej, izolacja z włókna mineralnego zgodna z DIN 
18165, typ zastosowania  W,  WL
klasa materiału budowlanego A zgodnie z DIN 4102
grupa przewodności cieplnej  040  ..............
grubość montażowa po ściśnięciu: ......... mm
grubość w dostarczanej postaci: ......... mm

- warstwy wstępnego krycia, wodoszczelna i przepuszczająca 
parę, szerokość ok. 3 m., w strefie okapu ułożona na izolacji ciepl-
nej, odprowadzająca wodę do rynny.

- górnej powłoki, stalowe blachy fałdowe zgodne z DIN 18807,  
o kontrolowanej jakości, montowane z górną zakładką złączy 
wzdłużnych na profilach dystansowych.
profil  ...........................................................................
(lub równoważny pod względem statycznym)

grubość znamionowa blachy :.......... mm
system (-y) statyczny (-e): ................-przęsłowe
rozpiętość (-ści):               ............... m

szerokość podpory: szerokość podpory  
krańcowej  pośredniej
 40 mm   60 mm  160 mm
 .........mm   120 mm  ............ mm

maks. ugięcie:    l/150   l/............

obciążenie:  q = ................... kN/m²
(szczegóły patrz „Techniczne uwagi wstępne”)

ochrona antykorozyjna:
wierzchnia strona: 
klasa ochrony antykorozyjnej III
system: ..............................................
kolor: ..................................................

spód:
klasa ochrony antykorozyjnej II
 uszczelnienie złączy wzdłużnych (zalecane do 5% spadku dachu)
 uszczelnienie złączy poprzecznych, podwójne
 mocowanie w dolnej półce

Mocowane w górnej półce z wykorzystaniem sprawdzonej statycz-
nie kaloty.
Z opisanych powyżej elementów należy wykonać na budowie kon-
strukcję dwupowłokowego dachu metalowego uwzględniając przy 
tym zasady techniki wyznaczone przez IFBS. Wszystkie elementy 
złączne, niezbędne ze względu na obliczenia statyczne i wymo-
gi konstrukcyjne oraz posiadające atest nadzoru budowlanego, 
należy wliczyć w cenę.

Dostawa i montaż ................. .............
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3.2. ........ m² Alternatywna dolna powłoka 

Stalowe blachy fałdowe zgodne z DIN 18807, o kontrolowanej jakości.

profil: ...........................
grubość znamionowa blachy: ...................... mm
powlekanie ciągłe
system: ...............................
wierzchnia strona: lakierowanie tylnej strony
grubość warstwy ≥ 10 µm
spód:   grubość warstwy ....... µm
kolor:   ...................................

Dopłata
................. .............

3.3. ........ m² Alternatywna górna powłoka 

Stalowe blachy trapezowe fałdowe zgodne z DIN 18807, o kon-
trolowanej jakości.

profil:     ......................
grubość znamionowa blachy: ......................

ochrona antykorozyjna:
wierzchnia strona: 
klasa ochrony antykorozyjnej III
system:  ..............................................
grubość warstwy:  .........................................µm
kolor:                ..............................................

spód: klasa ochrony antykorozyjnej II

Dopłata
................. .............

3.4. ........ m² Alternatywna paroizolacja 
producent: ............................................

Dopłata ................. .............

3.5. ........ m2 Alternatywna izolacja cieplna 
producent: ......................................
grupa przewodności cieplnej:  040  ..............
grubość montażowa po ściśnięciu: ......... mm
grubość w dostarczanej postaci: ......... mm
Należy uwzględnić ewentualny wpływ na wysokość profilów dy-
stansowych.

Dopłata ................. .............

3.6. ........ m² Alternatywna izolacja cieplna 
izolacja z włókna mineralnego zgodna z DIN 18165
typ zastosowania WD
klasa materiału budowlanego A zgodnie z DIN 4102
grupa przewodności cieplnej 040 
grubość: ......... mm

Dopłata ................. .............



Wzorcowe materiały przetargowe dotyczące wykazów usług związanych z wykonaniem dwupowłokowego dachu metalowego – niewentylowanego

ID 1.06 19

3.7. ........ Weryfikowalne obliczenia statyczne zgodne z DIN 18807 łącznie  
z wyliczeniem statycznym wymianów w strefie otworów dachowych 
i połączeń, w trzech egzemplarzach.

Ryczałt ................. .............

3.8. ........ Plany montażu zgodnie z wymogami normy DIN 18807 i zasadami 
techniki IFBS, w trzech egzemplarzach.

Ryczałt ................. .............

3.9. ........ m2 Wykonanie tarcz usztywniających w strefach połaci dacho-
wej dolnej powłoki zgodnie ze szkicem, stosownie do danych  
o obciążeniach i obliczeń statycznych. 

Dopłata ................. .............

3.10. ........ m Wykonanie odpornego na zginanie złącza (skutecznej pod 
względem statycznym zakładki) dolnej powłoki, zgodnie z oblicze-
niami statycznymi.

Dopłata ................. .............

3.11. ........ m Kształtownik usztywniający swobodne krawędzie wzdłużne dol-
nej powłoki, niezbędna ochrona antykorozyjna jak w przypadku 
dolnej powłoki, dostawa i montaż.
przykrój:    ......................mm
grubość znamionowa blachy:    1,00 mm

Dopłata ................. .............

3.12. ........ m Usztywnienie krawędzi, dwuczęściowe, usztywnienie swo-
bodnych krawędzi wzdłużnych dolnej powłoki, niezbędna ochro-
na antykorozyjna jak w przypadku dolnej powłoki, dostawa  
i montaż.
łączny przykrój:   ......................mm
ilość gięć:    ......................
grubość znamionowa blachy:     1,00 mm

Dopłata ................. .............

3.13. ........ m Dźwigar usztywniający krawędzie, w postaci formowanego 
na zimno kształtownika usztywniającego swobodne krawędzie 
wzdłużne dolnej powłoki, niezbędna ochrona antykorozyjna jak  
w przypadku dolnej powłoki, dostawa i montaż
łączny przykrój:   ......................mm
ilość gięć:    ......................
grubość znamionowa blachy: ......................mm

Dopłata ................. .............

3.14. ........ m Krańcowy profil podporowy górnej powłoki w przypadku ukośnego 
ułożenia profili dystansowych, niezbędna ochrona antykorozyjna 
jak w przypadku dolnej powłoki, dostawa i montaż.

przykrój:              ...................... mm
ilość gięć:              ......................
grubość znamionowa blachy:            ...................... mm

Dopłata
................. .............
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3.15. ........ m Kątownik jako osłona czołowych krawędzi stalowych blach 
fałdowych dolnej powłoki (kątownik zasłaniający folie), niezbędna 
osłona antykorozyjna jak w przypadku dolnej powłoki, dostawa  
i montaż.
przykrój:               ......................mm
grubość znamionowa blachy:             ......................mm

Dopłata ................. .............

3.16. ........ m Obróbka blacharska kalenicy, ochrona antykorozyjna jak w przy-
padku dolnej powłoki, dostawa i montaż na dolnej powłoce.
przykrój:    ......................mm
ilość gięć:    ......................
grubość znamionowa blachy:  ......................mm

Dopłata ................. .............

3.17. ........ m Obróbka blacharska kalenicy, ochrona antykorozyjna i kolor jak 
w przypadku dolnej powłoki, dostawa i montaż do dolnej powłoki 
od jej spodu.
przykrój:    ......................mm
ilość gięć:    ......................
grubość znamionowa blachy:             ......................mm

Dopłata ................. .............

3.18. ........ m Wykonanie kalenicy dachu dwuspadowego, obejmujące obróbkę 
blacharską kalenicy, ochronę antykorozyjną jak w przypadku sta-
lowych blach fałdowych górnej powłoki, oraz obustronnie od góry 
wprowadzone w żebra stalowych blach fałdowych i zamocowane 
listwy wypełnienia profili o grubości 30 mm, wykonane z pianki po-
lietylenowej o zamkniętych komórkach, dostawa i montaż. Dolną 
półkę blachy fałdowej należy na końcu profilu podgiąć do góry.
przykrój (obróbka blacharska kalenicy): ................ mm
ilość gięć:        ................
grubość znamionowa blachy:                 ................ mm
kolor:         .................

Dopłata ................. .............

3.19. ........ m Wyprofilowany gąsior dachu dwuspadowego, ochrona an-
tykorozyjna jak w przypadku stalowych blach fałdowych górnej 
powłoki, po obu stronach kalenicy uszczelniony dwiema taśmami 
uszczelniającymi, szerokość boków ok. 300 mm.
kolor:          .................

Dopłata ................. .............

3.20. ........ m Wykonanie kalenicy dachu jednospadowego, obejmu-
jące obróbkę blacharską kalenicy, ochronę antykorozyj-
ną jak w przypadku stalowych blach fałdowych górnej 
powłoki, oraz od góry wprowadzone w blachy  fałdowe i zamo-
cowane listwy wypełnienia profili o grubości 30 mm, wykonane  
z pianki polietylenowej o zamkniętych komórkach, dostawa i mon-
taż. Dolną półkę blachy fałdowej należy na końcu profilu podgiąć 
do góry.
przykrój (obróbka blacharska kalenicy): ................ mm
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3.20.
(cd)

........ ilość gięć:    ......................
grubość znamionowa blachy:             ..................... mm
kolor:     ......................

Dopłata ................. .............

3.21. ........ m Obróbka blacharska szczytu, jako usztywnienie swobodnych 
wzdłużnych krawędzi górnej powłoki, ochrona antykorozyjna jak  
w przypadku stalowych blach fałdowych górnej powłoki, dostawa  
i montaż.
przykrój (obróbka blacharska kalenicy): ................ mm
ilość gięć:             ................
grubość znamionowa blachy:               1,00 mm
kolor:                 .................

Dopłata ................. .............

3.22. ........ m Obróbka blacharska szczytu, ochrona antykorozyjna jak w przy-
padku stalowych blach fałdowych górnej powłoki, dostawa i montaż.
przykrój:    ....:................ mm
ilość gięć:    .....................
grubość znamionowa blachy:             ....:................ mm
kolor:     .....................

Dopłata ................. .............

3.23. ........ m Połączenie dachu ze ścianą, od strony kalenicy, w poprzek do kie-
runku naprężenia stalowych blach fałdowych górnej powłoki, wyko-
nane z obróbki blacharskiej łączącej dach ze ścianą, ochrona anty-
korozyjna jak w przypadku stalowych blach fałdowych górnej powłoki, 
łącznie z od góry wprowadzonymi w żebra blach fałdowych i zamo-
cowanymi listwami wypełnienia profili o grubości 30 mm, wykonane 
z pianki polietylenowej o zamkniętych komórkach, dostawa i montaż. 
Dolną półkę blachy fałdowej należy na końcu profilu podgiąć do góry.
przykrój:    .................... mm
ilość ćgięć:    ......................
grubość znamionowa blachy:             .................... mm
kolor:     ......................

Dopłata ................. .............

3.24. ........ m Obróbka blacharska na złączu dachu i ściany wzdłuż kierunku 
naprężenia stalowych blach fałdowych górnej powłoki, ochrona 
antykorozyjna jak w przypadku stalowych blach fałdowych górnej 
powłoki, dostawa i montaż. 
przekrój:    ......................mm
ilość gięć:    ......................
grubość znamionowa blachy:             ......................mm

Dopłata ................. .............

3.25. ........ m Obróbka blacharska na złączu dachu i ściany, służąca usztyw-
nieniu krawędzi, ochrona antykorozyjna jak w przypadku stalowych 
blach trapezowych fałdowych górnej powłoki, dostawa i montaż. 
przykrój:    ....:................ mm
ilość gięć:    ......................
grubość znamionowa blachy:                1,00 mm
kolor:     ......................

Dopłata ................. .............
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3.26. ........ m Dopasowanie obróbki blacharskiej na złączu dachu i ściany do 
nachylenia dachu.

Dopłata ................. .............

3.27. ........ m Profil nakładkowy na złączu elementów konstrukcyjnych 
wystających z połaci dachowej, ochrona antykorozyjna jak w przy-
padku stalowych blach fałdowych górnej powłoki, dostawa i montaż 
oraz właściwe uszczelnienie.
przykrój:    .................... mm
ilość gięć:                   .....................
grubość znamionowa blachy:  .................... mm
kolor:     ......................

Dopłata ................. .............

3.28. ........ m Pas nadrynnowy, ochrona antykorozyjna jak w przypadku sta-
lowych blach trapezowych fałdowych górnej powłoki, dostawa i 
montaż.
przykrój:    ....:................ mm
ilość gięć:    ......................
grubość znamionowa blachy:  ....:................ mm
kolor:     ......................

Dopłata ................. .............

3.29. ........ m Profil zatrzymujący obsuwanie się śniegu, ochrona antykoro-
zyjna jak w przypadku stalowych blach fałdowych górnej powłoki, 
dostawa i montaż. 
przykrój:    ......................mm
ilość gięć:    ......................
grubość znamionowa blachy:  ......................mm
kolor:     ......................

Dopłata ................. .............

3.30. ........ m Kratka zatrzymująca obsuwanie się śniegu, łącznie z podpar-
ciem kratki, dostawa i montaż.
tworzywo:    ......................
ochrona antykorozyjna:  ......................
wysokość kratki:   ......................mm

Dopłata ................. .............

3.31. ........ Sztuki Otwór pod ...........................
wymiary: ........................... m x ....................... m
ciężar własny
 kopuła świetlika + wieniec podstawy = ............. kN
 instalacja odprowadzania dymu i ciepła + wieniec podstawy  
                           = ............. kN
 wentylator + wieniec podstawy = ............. kN
....................................................  = ............. kN
Wykonanie łącznie z dostawą i montażem – zgodnie z obliczeniami 
statycznymi – wymianów wzdłużnych wykonanych: 
 z formowanych na zimno kształtowników stalowych, wprowadzo-
nych od góry w żebra stalowych blach fałdowych dolnej powłoki 
i przymocowanych, tworzywo zgodne z DIN EN 10147, ochrona 
antykorozyjna zgodna z DIN 55928 część 8, klasa ochrony anty-
korozyjnej III.
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3.31.
(cd)

........  wymiany wzdłużne obecne w konstrukcji podporowej
 bez wymianów wzdłużnych wymianów poprzecznych:
 z formowanych na zimno kształtowników stalowych, tworzywo 
zgodne z DIN EN 10147, ochrona antykorozyjna zgodna z DIN 
55928 - 8, klasa ochrony antykorozyjnej III
 z bali drewnianych stosownie do DIN 4071-S10 z impregnowa-
niem drewna zgodnie z DIN 68800 część 3
 wymiany poprzeczne obecne w dolnej konstrukcji podporowej

Dopłata ................. .............

3.32. ........ m Wieniec, jako uchwyt dystansowy i podpora dla wieńca podsta-
wy, dostawa i montaż.
wymiary (w świetle): ............. m x .................. m
wykonany z: 
 bali drewnianych stosownie do DIN 4071-S10, z impregnowa-
niem drewna zgodnie z DIN 68800 część 3
przekrój: ................. m  x ................ m
       w jednej warstwie
       w wielu warstwach, na końcach ułożonych naprzemiennie
 formowanych na zimno kształtowników stalowych, ochrona anty-
korozyjna jak w przypadku stalowych blach fałdowych dolnej powłoki.
przykrój:    ............... mm
ilość gięć:    ..............
grubość znamionowa blachy:  ............... mm

Dopłata ................. .............

3.33. ........ Sztuki Rama ofasowania
wymiary (w świetle): ................ m x ..................m
ochrona antykorozyjna jak w przypadku stalowych blach fałdowych 
dolnej powłoki, dostawa i montaż.
przykrój:    ............... mm
ilość gięć:    ..............
grubość znamionowa blachy:  ............... mm

Dopłata ................. .............

3.34. ........ m Wieniec podstawy, ocieplany, z profilowanymi kołnierzami, pasu-
jący do górnej powłoki wykonanej ze stalowych blach  fałdowych, 
wykonany pod:
 kopuły świetlików   producent .......................
 instalację odprowadzania dymu i ciepła                          
                                               producent.......................
 wentylator    producent........................
 wyjście na dach   producent........................

tworzywo:   aluminium
   ........................

powierzchnia:
 wewnątrz podobna do RAL .....................
 zewnątrz podobna do RAL .....................
 naturalne aluminium
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3.34.
(cd)

........ wysokość:  150 mm   300 mm   ...............mm
wielkość znamionowa: ................. m x .................... m
łącznie z elementami złącznymi, dostawa i montaż

Dopłata ................. .............

3.35. ........ Sztuki Wieniec podstawy, wykonany pod przepust kominowy, 
z profilowanymi kołnierzami przyłączowymi, pasujący do gór-
nej powłoki wykonanej ze stalowych blach fałdowych, łącznie  
z obróbką blacharską komina i blachą nakładkową.
wymiary komina: ............. m x ..................... m
 ocieplany
 nieocieplany
wysokość  300 mm  ............... mm

Dopłata ................. .............

3.36. ........ m Profil osłonowy (blacha przesuwna) jako złącze przy prze-
pustach kominowych i rurowych, ochrona korozyjna jak w przy-
padku stalowych blach fałdowych górnej powłoki, dostawa  
i montaż.
przykrój:    ......................mm
ilość gięć:    ......................
grubość znamionowa blachy:             ......................mm
kolor:   

Dopłata ................. .............

3.37. ........ m Wypełniacz profili z pianki polietylenowej o zamkniętych komór-
kach, o grubości 30 mm, pasujący do stalowej blachy fałdowej gór-
nej powłoki, małe żebro profilu
dostawa  wypełniacz profili, pojedyncza sztuka
   listwa wypełnienia profili
montaż  wklejanie na całej powierzchni
   wklejanie punktowe
   bez sklejania

Dopłata ................. .............

3.38. ........ m Wypełniacz profili z pianki polietylenowej o zamkniętych komór-
kach, o grubości 30 mm, pasujący do stalowej blachy fałdowej gór-
nej powłoki, małe żebro profilu.
dostawa  wypełniacz profili, pojedyncza sztuka
   listwa wypełnienia profili
montaż  wklejanie na całej powierzchni
   wklejanie punktowe
   bez sklejania

Dopłata ................. .............

3.39. ........ m Wypełniacz profili z pianki polietylenowej o zamkniętych komór-
kach, o grubości 30 mm, pasujący do stalowej blachy fałdowej dol-
nej powłoki, małe żebro profilu
dostawa:  wypełniacz profili, pojedyncza sztuka
   listwa wypełnienia profili
montaż:  wklejanie na całej powierzchni
   wklejanie punktowe
   bez sklejania

Dopłata ................. .............
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3.40. ........ m Wypełniacz profili z pianki polietylenowej o zamkniętych komór-
kach, o grubości 30 mm, pasujący do stalowej blachy fałdowej dol-
nej powłoki, duże żebro profilu
dostawa:  wypełniacz profili, pojedyncza sztuka
   listwa wypełnienia profili
montaż:  wklejanie na całej powierzchni
   wklejanie punktowe
   bez sklejania

Dopłata ................. .............

3.41. ........ m Wypełniacz profili, niepalny, klasa materiału budowlanego A DIN 
4102-1, grubość 50 mm, pasujący do stalowej blachy fałdowej gór-
nej powłoki, małe żebro profilu
dostawa:  wypełniacz profili, pojedyncza sztuka
montaż:  wklejanie na całej powierzchni
   wklejanie punktowe
   bez sklejania

Dopłata ................. .............

3.42. ........ m Wypełniacz profili, niepalny, klasa materiału budowlanego A DIN 
4102-1, grubość 50 mm, pasujący do stalowej blachy fałdowej gór-
nej powłoki, duże żebro profilu
dostawa:  wypełniacz profili, pojedyncza sztuka
montaż:  wklejanie na całej powierzchni
   wklejanie punktowe
   bez sklejania

Dopłata ................. .............

3.43. ........
m Wypełniacz profili, niepalny, klasa materiału budowlanego A DIN 
4102-1, grubość 50 mm, pasujący do stalowej blachy fałdowej dol-
nej powłoki, małe żebro profilu
dostawa:  wypełniacz profili, pojedyncza sztuka
montaż:  wklejanie na całej powierzchni
   wklejanie punktowe
   bez sklejania

Dopłata
................. .............

3.44. ........ m Wypełniacz profili, niepalny, klasa materiału budowlanego A DIN 
4102-1, grubość 50 mm, pasujący do stalowej blachy fałdowej dol-
nej powłoki, duże żebro profilu.
dostawa:  wypełniacz profili, pojedyncza sztuka
montaż:  wklejanie na całej powierzchni
   wklejanie punktowe
   bez sklejania

Dopłata ................ .............

3.45. ........ m Blacha ząbkowana jako zabezpieczenie i osłona wypełniacza 
profili, pasująca do dużych żeber profili stalowych blach fałdowych 
górnej powłoki, ochrona antykorozyjna i kolor jak w przypadku sta-
lowych blach fałdowych górnej powłoki, dostawa i montaż.

Dopłata ................ .............
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3.46. ........ m Blacha ząbkowana jako zabezpieczenie i osłona wypełniacza 
profili, pasująca do małych żeber profili stalowych blach fałdowych 
górnej powłoki, ochrona antykorozyjna i kolor jak w przypadki stalo-
wych blach fałdowych górnej powłoki, dostawa i montaż.

Dopłata ................ .............

3.47. ........ m Beziskrowe cięcie wzdłużne stalowych blach fałdowych górnej 
powłoki na budowie przy pomocy odpowiednich narzędzi do cięcia.

Dopłata ................ .............

3.48. ........ m Beziskrowe cięcie poprzeczne stalowych blach fałdowych górnej 
powłoki na budowie przy pomocy odpowiednich narzędzi do cięcia.

Dopłata ................ .............

3.49. ........ m Beziskrowe cięcie ukośne stalowych blach fałdowych górnej po-
włoki na budowie przy pomocy odpowiednich narzędzi do cięcia.

Dopłata ................ .............

3.50. ........ m Beziskrowe cięcie wzdłużne stalowych blach fałdowych dolnej 
powłoki na budowie przy pomocy odpowiednich narzędzi do cięcia.

Dopłata ................ .............

3.51. ........ m Beziskrowe cięcie poprzeczne stalowych blach fałdowych dolnej 
powłoki na budowie przy pomocy odpowiednich narzędzi do cięcia.

Dopłata
................ .............

3.52. ........ m Beziskrowe cięcie ukośne stalowych blach fałdowych dolnej po-
włoki na budowie przy pomocy odpowiednich narzędzi do cięcia.

Dopłata
................ .............

3.53. ........ Godziny Praca rozliczana godzinowo. Monter kierujący pracami 
budowlanymi. ................ .............

3.54. ........ Godziny Praca rozliczana godzinowo. Monter kierujący pracami 
budowlanymi. ................ .............

3.55. ........ Godziny Praca rozliczana godzinowo. Pomocnik montera. ................ .............

3.56. ........ Godziny Przerwanie robót na budowie.          
Ryczałt ................ .............
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Poz. Ilość Przedmiot
Cena za 
jednostkę
zł

Kwota

zł

4. Dwupowłokowy ocieplany niewentylowany dach metalowy
Dolna powłoka wykonana ze stalowych blach fałdowych, górna 
powłoka z blach z rąbkiem stojącym, akcesoria 
Cechy konstrukcyjne:
 płatwiowa konstrukcja dachu
 bezpłatwiowa konstrukcja dachu
„Techniczne uwagi wstępne” stanowią część składową niniejszego 
przetargu. Określone przepisami urządzenia z zakresu techniki bez-
pieczeństwa przeznaczone do montażu stalowych blach fałdowych 
są oddzielnie wyszczególnione w wykazie usług „Urządzenia z zakre-
su techniki bezpieczeństwa” i stanowią część niniejszego przetargu.

4.1. ........ m2 Dwupowłokowa konstrukcja dachu metalowego, składająca się z: 
- dolnej powłoki, stalowe blachy fałdowej zgodne z DIN 18807,  
o kontrolowanej jakości
profil  ...........................................................................
  (lub równoważny pod względem statycznym)
grubość znamionowa blachy: przynajmniej ......... mm
system(-y) statyczny(-e): ................-przęsłowe
rozpiętość(-ści):               ................. m
szerokość podpory: szerokość podpory  
krańcowej  pośredniej
 40 mm   60 mm  160 mm
 ........mm   120 mm  ............ mm
maks. ugięcie   l/300    l/150   l/............

obciążenie:  q = ................... kN/m²
(szczegóły patrz „Techniczne uwagi wstępne”)
powlekanie ciągłe:
wierzchnia strona: lakierowanie tylnej strony
   grubość warstwy ≥ 10 µm
spód:   grubość warstwy    15 µm
   barwa: podobna do RAL 9002

- paroizolacji z folii polietylenowej o dużej powierzchni, grubość ≥ 
0,25 mm.
Złącza wzdłużne i poprzeczne należy skleić ze sobą, sąsiednie ele-
menty konstrukcyjne należy odpowiednio dołączyć.

- profili nośnych pod elementy mocujące (klipsy)
 niekonieczne,  klipsy będą montowane bezpośrednio na dolnej 
powłoce
 konieczne

ułożenie:   w poprzek do kierunku naprężenia blach fałdowych 
                     dolnej powłoki
       ukośnie w stosunku do kierunku naprężenia blach  
                     trapezowych dolnej powłoki
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4.1.
(cd)

........ Ochrona antykorozyjna analogiczna jak w przypadku wierzchniej 
strony dolnej powłoki.

przykrój:    ............... mm
ilość gięć:    ..............
grubość znamionowa blachy:  .............. mm
wysokość profilu:   .............. mm

 przekładki termicznej profilu nośnego, wykonanej z tworzywa o 
małej przewodności cieplnej, odpornego na wilgoć i mróz.

tworzywo: ...................................
wymiary: grubość: ................. mm (min ≥ 3 mm)

- izolacji cieplnej, izolacja z włókna mineralnego zgodna z DIN 
18165, typ zastosowania  W,  WL
klasa materiału budowlanego A zgodnie z DIN 4102
grupa przewodności cieplnej  040  ..............
grubość montażowa po ściśnięciu: ......... mm
grubość w dostarczanej postaci:   ........... mm

- górnej powłoki, blacha „z rąbkiem stojącym” z atestem nadzoru 
budowlanego i o kontrolowanej jakości
tworzywo:   ...................................
wysokość profilu:   .............. mm
odstęp między rąbkami:  .............. mm
nazwa: .............................................................
(lub równoważna pod względem statycznym)

grubość znamionowa blachy (przynajmniej)
   ....................... mm

ochrona antykorozyjna:
wierzchnia strona:  klasa ochrony antykorozyjnej III
   system: ......................
   grubość warstwy:  ..... µm
   kolor: ..........................
spód:               klasa ochrony antykorozyjnej II

długość taśmy blachy bez złączy: maks. .............. mm

elementy złączne: klips z kapturkiem termicznym zgodnie z atestem.
Poszczególne pasy pokrycia dachowego należy połączyć ze sobą 
rąbkami.

Z opisanych powyżej elementów należy wykonać na budowie kon-
strukcję dwupowłokowego dachu metalowego, uwzględniając przy 
tym zasady techniki wyznaczone przez IFBS. Wszystkie elementy 
złączne, niezbędne ze względu na obliczenia statyczne i wymogi 
konstrukcyjne oraz posiadające atest nadzoru budowlanego, nale-
ży wliczyć w cenę.

Dostawa i montaż ................ .............
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4.2. ........ m2 Alternatywna dolna powłoka 
Stalowe blachy fałdowe zgodne z DIN 18807, o kontrolowanej jakości

profil: ...........................
grubość znamionowa blachy: ...................... mm
powlekanie ciągłe
system: ...............................
wierzchnia strona: lakierowanie tylnej strony
   grubość warstwy ≥ 10 µm
spód:   grubość warstwy.  ......µm
kolor: ...................................

Dopłata ................ .............

4.3. ........ m² Alternatywna górna powłoka 
Blacha z rąbkiem stojącym, z atestem nadzoru budowlanego,  
o kontrolowanej jakości

tworzywo:   ...................................
wysokość profilu   .............. mm
odstęp między rąbkami:  .............. mm
nazwa: ................................................................
grubość znamionowa blachy  .............. mm
ochrona antykorozyjna:
wierzchnia strona:  klasa ochrony antykorozyjnej III
   system: ...............
   grubość warstwy:  .....µm
   kolor: ...................
spód:               klasa ochrony antykorozyjnej II

długość taśmy blachy bez złączy: maks. .............. mm
elementy złączne: klips z kapturkiem termicznym zgodnie z atestem
Poszczególne pasy pokrycia dachowego należy połączyć ze sobą 
rąbkami.

Dopłata
................ .............

4.4. ........ m2 Alternatywna paroizolacja 
producent: ............................................

Dopłata ................ .............

4.5. ........ m2 Alternatywna izolacja cieplna 
producent: ......................................
grupa przewodności cieplnej  040  ..............
grubość montażowa po ściśnięciu: ......... mm
grubość w dostarczanej postaci:   ........... mm

Dopłata ................ .............

4.6. ........ m2 Alternatywna izolacja cieplna 
izolacja z włókna mineralnego zgodna z DIN 18165
typ zastosowania WD
klasa materiału budowlanego A zgodnie z DIN 4102
grupa przewodności cieplnej 040
grubość: ......... mm

Dopłata ................ .............
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4.7. ........ m2 Weryfikowalne obliczenia statyczne zgodne z DIN 18807 łącznie 
z wyliczeniem statycznym wymianów w strefie otworów dachowych  
i połączeń, w trzech egzemplarzach.

Ryczałt ................ .............

4.8. ........ m2 Plany montażu zgodnie z wymogami normy DIN 18807 i zasada-
mi techniki IFBS, w trzech egzemplarzach.

Ryczałt ................ .............

4.9. ........ m2 Wykonanie tarcz usztywniających w strefach połaci dachowej 
dolnej powłoki zgodnie ze szkicem, stosownie do danych o obciąże-
niach i obliczeń statycznych. 

Dopłata ................ .............

4.10. ........ m2 Wykonanie odpornego na zginanie złącza (skutecznej pod wzglę-
dem statycznym zakładki) dolnej powłoki, zgodnie z obliczeniami 
statycznymi.

Dopłata ................ .............

4.11. ........ Kształtownik usztywniający swobodne krawędzie wzdłużne dolnej 
powłoki, niezbędna ochrona antykorozyjna jak w przypadku dolnej 
powłoki, dostawa i montaż.

przykrój:    ...................... mm
grubość znamionowa blachy:     1,00 mm

Dopłata
................ .............

4.12. ........ m Usztywnienie krawędzi, dwuczęściowe, usztywnienie swobod-
nych krawędzi wzdłużnych dolnej powłoki, niezbędna ochrona an-
tykorozyjna jak w przypadku dolnej powłoki, dostawa i montaż.

łączny przykrój:   ...................... mm
ilość gięć:    ......................
grubość znamionowa blachy:     1,00 mm

Dopłata
................ .............

4.13. ........ m Dźwigar usztywniający krawędzie, w postaci formowanego na 
zimno kształtownika usztywniającego swobodne krawędzie wzdłuż-
ne dolnej powłoki, niezbędna ochrona antykorozyjna jak w przypad-
ku dolnej powłoki, dostawa i montaż.

przykrój:   ...................... mm
ilość gięć:   ......................
grubość znamionowa blachy: ...................... mm

Dopłata
................ .............

4.14. ........ m Krańcowy profil podporowy górnej powłoki w przypadku ukośne-
go ułożenia profili dystansowych, niezbędna ochrona antykorozyj-
na jak w przypadku dolnej powłoki, dostawa i montaż.

przykrój:   ...................... mm
ilość gięć:   ......................
grubość znamionowa blachy: ...................... mm

Dopłata ................ .............
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4.15. ........ m Kątownik jako osłona czołowych krawędzi stalowych blach fał-
dowych dolnej powłoki (kątownik zasłaniający folie), niezbędna 
osłona antykorozyjna jak w przypadku dolnej powłoki, dostawa i 
montaż.
przykrój:    ......................mm
grubość znamionowa blachy:             ......................mm

Dopłata ................ .............

4.16. ........ m Obróbka blacharska kalenicy, ochrona antykorozyjna jak w przy-
padku dolnej powłoki, dostawa i montaż na dolnej powłoce.
przykrój:               ......................mm
ilość gięć:               ......................
grubość znamionowa blachy:             ......................mm

Dopłata ................ .............

4.17. ........ m Obróbka blacharska kalenicy, ochrona antykorozyjna i kolor jak 
w przypadku dolnej powłoki, dostawa i montaż do dolnej powłoki 
od spodu.
przykrój:    ......................mm
ilość gięć:    ......................
grubość znamionowa blachy:  ......................mm

Dopłata ................ .............

4.18. ........ m Obróbka krawędziowa, na którą składają się:

- obustronne dokładne przycięcie blach fałdowych ukośnie do kie-
runku wyprofilowania blach
- obróbka blacharska krawędziowa, ochrona antykorozyjna i kolor 
jak w przypadku dolnej powłoki, mocowanie do wierzchniej strony 
lub spodu blachy fałdowej

przykrój:    ......................mm
ilość gięć:    ......................
grubość znamionowa blachy:             ......................mm

- krańcowy profil podporowy górnej powłoki, równolegle po obu 
stronach krawędzi, ochrona antykorozyjna jak w przypadku dolnej 
powłoki

przykrój:    ......................mm
ilość gięć:    ......................
grubość znamionowa blachy:  ......................mm

- obustronne dokładne przycięcie blach z rąbkiem stojącym, uko-
śnie do kierunku wyprofilowania blach

- obróbka blacharka krawędziowa jako osłona

tworzywo:          jak górna powłoka
przykrój:    ......................mm
ilość gięć:    ......................
grubość znamionowa blachy:  ......................mm
kolor:     ...................
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4.18.
(cd)

........ obustronnie zamocowane listwy zamykające krawężnicę, profile 
podporowe i wypełniacze profili oraz podgięcie do góry blach z rąb-
kiem stojącym na końcach odcinków blach.

Dopłata
................ .............

4.19. ........ m Obróbka krawędziowa, spawana, na którą składają się:

- obustronne dokładne przycięcie blach fałdowych ukośnie do kie-
runku wyprofilowania blach

- obróbka blacharska krawędziowa, ochrona antykorozyjna i kolor 
jak w przypadku dolnej powłoki, mocowanie do wierzchniej strony 
lub spodu blachy trapezowej.

przykrój:    ......................mm
ilość gięć:    ......................
grubość znamionowa blachy:  ......................mm

- krańcowy profil podporowy górnej powłoki, równolegle po obu 
stronach krawędzi, ochrona antykorozyjna jak w przypadku dolnej 
powłoki

przykrój:    .....................mm:
ilość gięć:    ......................
grubość znamionowa blachy:  ......................mm

- obustronne dokładne przycięcie blach z rąbkiem stojącym, uko-
śnie do kierunku wyprofilowania blach
- obróbka blacharska krawędziowa, wykonana z przepołowionych  
i połączonych rąbkami blach o profilu w kształcie rąbków stojących, 
miejscami połączonych wodoszczelnym spawem, po obu stronach 
krawędzi, z górną powłoką dachu (z blachami z rąbkiem stojącym).

Dopłata

................ .............

4.20. ........ m Wykonanie kalenicy dachu dwuspadowego, obejmujące obróbkę 
blacharską kalenicy, obustronnie mocowane listwy zamykające, wy-
pełniacze profili i profile podporowe, dostawa i montaż. 
Blachy profilowane należy na końcach podgiąć do góry 
przykrój:    ......................mm
ilość gięć:    ......................
grubość znamionowa blachy:    ......................mm
powierzchnia: wykonanie jak w przypadku górnej powłoki
listwy zamykające i wypełniacze profili pasujące do górnej powłoki

Dopłata ................ .............

4.21. ........ m Narzut cenowy do pozycji wyżej, z alternatywną powierzchnią:
system:  .................................
grubość warstwy: .................................. µm
kolor:   .................................

Dopłata ................ .............
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4.22. ........ m Wykonanie kalenicy dachu jednospadowego, obejmujące ob-
róbkę blacharską kalenicy, listwę zamykającą, wypełniacze profili  
i profile podporowe, dostawa i montaż. Blachy profilowane należy 
na końcach podgiąć do góry.
przykrój (obróbka blacharska kalenicy) ................ mm
ilość gięć                ................
grubość znamionowa blachy:                         ................ mm
powierzchnia: wykonanie jak w przypadku górnej powłoki
listwy zamykające i wypełniacze profili pasujące do górnej powłoki

Dopłata ................ .............

4.23. ........ m Narzut cenowy do pozycji wyżej, z alternatywną powierzchnią:
system:  ..................................
grubość warstwy: .................................. µm
kolor:              ..................................

Dopłata ................ .............

4.24. ........ m Połączenie dachu jednospadowego ze ścianą, obejmujące ob-
róbkę przyścienną, listwę zamykającą, wypełniacze profili i profil 
dystansowy, dostawa i montaż.
przykrój (obróbka przyścienna): ................. mm
ilość gięć:    .................
grubość znamionowa blachy:  ................. mm
powierzchnia: wykonanie jak w przypadku górnej powłoki
listwa zamykająca i wypełniacz profili pasujące do górnej powłoki

Dopłata ................ .............

4.25. ........ m Narzut cenowy do pozycji wyżej, z alternatywną powierzchnią:
system:  .................................
grubość warstwy: .................................. µm
kolor:   .................................

Dopłata ................ .............

4.26. ........ m Wykonanie szczytu, obejmujące obróbkę blacharską szczytu 
(wiatrownica), górną osłonę wiatrownicy i blachę zaciskową, dosta-
wa i montaż.
przykrój wiatrownicy:   ......................mm
ilość gięć:    ......................
grubość znamionowa blachy:  ......................mm
powierzchnia: wykonanie jak w przypadku górnej powłoki
górna osłona wiatrownicy i blacha zaciskowa pasujące do systemu

Dopłata ................ .............

4.27. ........ m Narzut cenowy do pozycji wyżej, z alternatywną powierzchnią:
system:  .................................
grubość warstwy: .................................. µm
kolor:   .................................

Dopłata ................ .............
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4.28. ........ m Połączenie szczytu ze ścianą, obejmujące obróbkę przyścienną, 
górną osłonę wiatrownicy i blachę zaciskową oraz listwę wiatrowni-
cę, dostawa i montaż.
przykrój obróbki przyściennej:   ..................... mm
ilość gięć:     .....................
grubość znamionowa blachy:   ..................... mm
powierzchnia: wykonanie jak w przypadku górnej powłoki
Górna osłona wiatrownicy, blacha zaciskowa oraz listwa wiatrownica 
pasujące do systemu.

Dopłata ................ .............

4.29. ........ m Narzut cenowy do pozycji wyżej, z alternatywną powierzchnią:
system:  .................................
grubość warstwy: .................................. µm
kolor:   .................................

Dopłata ................ .............

4.30. ........ m Dopasowanie obróbki blacharskiej na złączu dachu i ściany do 
nachylenia dachu.

Dopłata ................ .............

4.31. ........ m Profil nakładkowy na złączach elementów konstrukcyjnych 
wystających z połaci dachowej, dostawa i montaż oraz właściwe 
uszczelnienie.
przykrój:        .................... mm
ilość gięć:                   ....................
grubość znamionowa blachy:      .................... mm
powierzchnia: wykonanie jak w przypadku górnej powłoki

Dopłata ................ .............

4.32. ........ m Pas nadrynnowy, dostawa i montaż.
przykrój:    .................... mm
ilość gięć:    ....................
grubość znamionowa blachy:  .................... mm
powierzchnia: wykonanie jak w przypadku górnej powłoki

Dopłata ................ .............

4.33. ........ m Profil kapinosowy 40/20/2 mm, łącznie ze specjalnym wypełnia-
czem okapu, dostawa i montaż.

Dopłata ................ .............

4.34. ........ m Profil kapinosowy 70/30/2 mm, łącznie ze specjalnym wypełnia-
czem okapu, dostawa i montaż.

Dopłata ................ .............

4.35. ........ m Kratka zatrzymująca obsuwanie się śniegu, łącznie z podpar-
ciem kratki, dostawa i montaż.

.Dopłata ................ .............

4.36. ........ Sztuki Otwór pod ...........................
ciężar własny:
 kopuła świetlika + wieniec podstawy = ............. kN
 instalacja odprowadzania dymu i ciepła + wieniec podstawy  
                                                = ............. kN
 wentylator + wieniec podstawy = ............. kN
  ................................................ = ............. kN
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4.36.
(cd)

Wykonanie, łącznie z dostawą i montażem – zgodnie z obliczenia-
mi statycznymi – 
wymianów wzdłużnych wykonanych
 z formowanych na zimno kształtowników stalowych, wprowadzo-
nych od góry w żebra stalowych blach fałdowych dolnej powłoki 
i przymocowanych, tworzywo zgodne z DIN EN 10147, ochrona 
antykorozyjna zgodna z DIN 55928 część 8, klasa ochrony anty-
korozyjnej III,
 wymiany wzdłużne obecne w konstrukcji podporowej,
 bez wymianów wzdłużnych.

wymianów poprzecznych
 z formowanych na zimno kształtowników stalowych, tworzywo 
zgodne z DIN EN 10147, ochrona antykorozyjna zgodna z DIN 
55928 - 8, klasa ochrony antykorozyjnej III,
 z bali drewnianych stosownie do DIN 4071-S10 z impregnowa-
niem drewna zgodnie z DIN 68800-3
 wymiany poprzeczne obecne w dolnej konstrukcji podporowej.

Dopłata ................
.
............

4.37. ........ Sztuki Wieniec, jako uchwyt dystansowy i podpora dla wieńca pod-
stawy, dostawa i montaż

wykonany z: 

 bali drewnianych stosownie do DIN 4071-S10, z impregnowa-
niem drewna zgodnie z DIN 68800-3
przekrój: ................. m  x ................ m
 w jednej warstwie
 w wielu warstwach, na końcach ułożonych naprzemiennie,
 formowanych na zimno kształtowników stalowych, ochrona an-
tykorozyjna jak w przypadku stalowych blach fałdowych dolnej po-
włoki

przykrój:    ............... mm
ilość gięć:    ..............
grubość znamionowa blachy: .............. mm
powierzchnia: wykonanie jak w przypadku górnej powłoki

Dopłata ................ .............

4.38. ........ Sztuki Rama ofasowania
wymiary (w świetle): ................ m x ..................m

Ochrona antykorozyjna jak w przypadku stalowych blach fałdowych 
dolnej powłoki, dostawa i montaż.

przykrój:    ............... mm
ilość gięć:    ..............
grubość znamionowa blachy:  .............. mm

Dopłata ................ .............
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4.39. ........ Sztuki Wieniec podstawy, ocieplany, 

 z profilowanymi kołnierzami, pasującymi do górnej powłoki, łącz-
nie z listwami zamykającymi od strony okapu, profilami zamykają-
cymi i wypełniaczami kształtu, materiałami uszczelniającymi i ele-
mentami złącznymi,
 z płaskim brzegiem, zespawany miejscowo z górną powłoką 

wykonany pod
 kopuły świetlików,  producent .......................
 instalację odprowadzania dymu i ciepła 
    producent.........................
 wentylator,    producent........................
 wyjście na dach,   producent........................

tworzywo:   aluminium
   ........................

powierzchnia:
 wewnątrz podobna do RAL .....................
 na zewnątrz podobna do RAL .....................
 naturalne aluminium

wysokość:  150 mm   300 mm  
wielkość znamionowa: ................. m x .................... m
dostawa i montaż

Dopłata ................ .............

4.40. ........ Sztuki Wieniec podstawy, wykonany pod przepust kominowy, 

 z profilowanymi kołnierzami, pasujący do górnej powłoki, łącznie 
z listwami zamykającymi od strony okapu, profilami zamykającymi 
i wypełniaczem kształtu, materiałem uszczelniającym i elementami 
złącznymi,
 z płaskim brzegiem, zespawany miejscowo z górną powłoką, 
łącznie z listwą nasadową, dostawa i montaż.

wymiary komina: ............. m x ..................... m
 ocieplany
 nieocieplany

wysokość  300 mm  ............... mm
Dopłata ................ .............

4.41. ........ Sztuki Otwór pod przepust rurowy, Ø mm, wykonanie otworu i zało-
żenie pierścienia uszczelniającego na rurę wykonanego z 
 odpornego na czynniki atmosferyczne materiału, wciśniętego  
w górną powłokę
 aluminium wspawanego w górną powłokę

powierzchnia: ..................................
dostawa i montaż łącznie z elementami złącznymi.

Dopłata ................ .............
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4.42. ........ m Profil osłonowy (blacha przesuwna) jako złącze przy przepu-
stach kominowych i rurowych, dostawa i montaż.
przykrój:    ......................mm
ilość gięć:    ......................
grubość znamionowa blachy: ......................mm
powierzchnia: wykonanie jak w przypadku górnej powłoki

Dopłata ................ .............

4.43. ........ m Wypełniacz profili z pianki polietylenowej o zamkniętych komór-
kach, o grubości 30 mm, pasujący do stalowej blachy fałdowej dol-
nej powłoki, małe żebro profilu.
dostawa:  wypełniacz profili, pojedyncza sztuka
   listwa wypełnienia profili
montaż:  wklejanie na całej powierzchni
   wklejanie punktowe
   bez sklejania

Dopłata ................ .............

4.44. ........ m Wypełniacz profili z pianki polietylenowej o zamkniętych komór-
kach, o grubości 30 mm, pasujący do stalowej blachy fałdowej dol-
nej powłoki, duże żebro profilu.
dostawa:  wypełniacz profili, pojedyncza sztuka
   listwa wypełnienia profili
montaż:  wklejanie na całej powierzchni
   wklejanie punktowe
   bez sklejania

Dopłata ................ .............

4.45. ........ m Wypełniacz profili, niepalny, klasa materiału budowlanego A DIN 
4102-1, grubość 50 mm, pasujący do dolnej powłoki, małe żebro 
profilu.
dostawa:  wypełniacz profili, pojedyncza sztuka
montaż:  wklejanie na całej powierzchni
   wklejanie punktowe
   bez sklejania

Dopłata ................ .............

4.46. ........ m Wypełniacz profili, niepalny, klasa materiału budowlanego A DIN 
4102-1, grubość 50 mm, pasujący do stalowej blachy fałdowej dol-
nej powłoki, duże żebro profilu.
dostawa:  wypełniacz profili, pojedyncza sztuka
montaż:  wklejanie na całej powierzchni
   wklejanie punktowe
   bez sklejania

Dopłata ................ .............

4.47. ........ m Wypełniacz profili z pianki polietylenowej o zamkniętych ko-
mórkach, o grubości 30 mm, pasujący do górnej powłoki, dostawa  
i montaż.

Dopłata ................ .............
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4.48. ........ m Listwa zamykająca jako zabezpieczenie i osłona wypełniaczy 
profili, pasująca do górnej powłoki, dostawa i montaż
Powierzchnia: wykonanie jak w przypadku górnej powłoki.

Dopłata ................ .............

4.49. ........ m Blacha ząbkowana jako zabezpieczenie i osłona wypełniacza 
profili, pasująca do dużych żeber profili stalowych blach fałdowych 
dolnej powłoki, ochrona antykorozyjna i kolor jak w przypadku dol-
nej powłoki, dostawa i montaż.

Dopłata ................ .............

4.50. ........ m Cięcie wzdłużne górnej powłoki na budowie przy pomocy odpo-
wiednich narzędzi do cięcia.

Dopłata ................ .............

4.51. ........ m Cięcie poprzeczne górnej powłoki na budowie przy pomocy od-
powiednich narzędzi do cięcia.

Dopłata ................ .............

4.52. ........ m Cięcie ukośne górnej powłoki na budowie przy pomocy odpo-
wiednich narzędzi do cięcia.

Dopłata ................ .............

4.53. ........ m Beziskrowe cięcie wzdłużne stalowych blach fałdowych dolnej 
powłoki na budowie przy pomocy odpowiednich narzędzi do cięcia.

Dopłata ................ .............

4.54. ........ m Beziskrowe cięcie poprzeczne stalowych blach fałdowych dolnej 
powłoki na budowie przy pomocy odpowiednich narzędzi do cięcia.

Dopłata ................ .............

4.55. ........ m Beziskrowe cięcie ukośne stalowych blach fałdowych dolnej po-
włoki na budowie przy pomocy odpowiednich narzędzi do cięcia.

Dopłata ................ .............

4.56. ........ Godziny Praca rozliczana godzinowo. 
Monter kierujący pracami budowlanymi. ................ .............

4.57. ........ Godziny Praca rozliczana godzinowo. 
Monter specjalista. ................ .............

4.58. ........ Godziny Praca rozliczana godzinowo. 
Pomocnik montera. ................ .............

4.59. ........ Godziny Przerwanie robót na budowie. 
Ryczałt ................ .............
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Poz. Ilość Przedmiot
Cena za 
jednostkę
zł

Kwota

zł

5. Dwupowłokowy ocieplany niewentylowany dach metalowy
Rynny wewnętrzne
W przypadku rynien wewnętrznych należy założyć większe zagro-
żenie dla budynku ze strony spiętrzonej wody. Z tego też względu 
należy przy wymiarowaniu i wykonaniu rynien pamiętać o tym, że 
ich konstrukcja musi spełnić szczególne wymagania. Każdą rynnę 
należy wykonać oddzielnie w sposób rzemieślniczy i zamontować 
zgodnie z zasadami techniki.

Podstawą przetargu jest zrealizowane przez projektanta budynku 
wymiarowanie instalacji odprowadzania wody deszczowej, stosow-
nie do postanowień normy DIN 1986 – Instalacje odwadniające dla 
budynków i działek.
Za podstawę wyliczenia potrzebnego odpływu wody deszczowej,  
w zależności od powierzchni opadów, przyjęto następujące czynniki:
 powierzchnia opadów obsługiwana przez instalację odwadniającą   

A = .................... m²
 obliczeniowe natężenie deszczu (standard) 

rT(n) = ................................ l/ (s ∙ ha)
 obliczeniowe natężenie deszczu (większy standard) 

rT(n) = ................................ l/ (s ∙ ha)
 współczynnik odpływu       ψ = ...................
 odwadnianie wewnętrzne
 przelew awaryjny   ....................... sztuk
 króciec odpływowy   lejkowy
     cylindryczny

5.1. ........ m Rynna skrzynkowa, o ceowym przekroju poprzecznym, dwupow-
łokowa, ocieplana, składająca się z następujących elementów:
- powłoka nośna z blachy stalowej, przylegająca w sposób ciągły 
do dolnej konstrukcji nośnej, klasa ochrony antykorozyjnej jak  
w przypadku stalowych blach fałdowych dolnej powłoki.

szerokość: ................ mm głębokość: ............... mm
przykrój:    ......................mm
ilość gięć:    ......................
grubość znamionowa blachy:  ......................mm
długość jednej sztuki:              ......................mm
kolor:                            ......................

 włókno mineralne jako izolacja cielna, typ zastosowania WD 
zgodnie z DIN 18165
 izolacja cieplna: .......................
grubość materiału izolacyjnego: ....................... mm
- rynna, luzem leżąca na izolacji cieplnej
tworzywo:   blacha cynkowo-tytanowa
   aluminium
   .......................
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5.1.
(cd)

szerokość rynny: .........mm głębokość rynny: .........mm
przykrój:    ......................mm
ilość gięć:    ......................
grubość znamionowa blachy:  ......................mm

Dostawa i montaż ................. .............

5.2. ........ m Rynna skrzynkowa, jednoramienna, dwupowłokowa, ocieplana, 
składająca się z następujących elementów:

- powłoka nośna z blachy stalowej, przylegająca w sposób cią-
gły do dolnej konstrukcji nośnej, klasa ochrony antykorozyjnej jak  
w przypadku stalowych blach fałdowych dolnej powłoki.

szerokość: ................ mm głębokość: ............... mm
przykrój:      ......................mm
ilość gięć:      .....................
grubość znamionowa blachy:   ......................mm
długość jednej sztuki:     ......................mm
kolor:        ......................

izolacja cielna, typ WD zgodnie z DIN 18165
grubość materiału izolacyjnego: ....................... mm

- rynna, luzem leżącą na izolacji cieplnej

tworzywo:   blacha cynkowo-tytanowa
   aluminium
   .......................

szerokość rynny: .........mm głębokość rynny: ........mm
przykrój:    ......................mm
ilość gięć:    ......................
grubość znamionowa blachy: ......................mm

Dostawa i montaż

................. .............

5.3. ....... Sztuki Element dylatacyjny, pasujący do rynny o ceowym prze-
kroju poprzecznym, z wkładką dylatacyjną z kauczuku syntetycz-
nego, odporny na promieniowanie ultrafioletowe i wpływ czynni-
ków atmosferycznych.

Dostawa i montaż ................. ...............
5.4. ....... Sztuki Element dylatacyjny, pasujący do rynny jednoramiennej,  

z wkładką dylatacyjną z kauczuku syntetycznego, odporny na pro-
mieniowanie ultrafioletowe i wpływ czynników atmosferycznych.

Dostawa i montaż ................. ...............

5.5. ....... Sztuki Końcówka rynny, pasująca do rynny o ceowym przekroju 
poprzecznym.

Dostawa i montaż ................. ...............

4.6. ....... Sztuki Końcówka rynny, pasująca do rynny jednoramiennej.
Dostawa i montaż ................. ...............
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5.7. ....... m Obróbka blacharska na złączu z wystającym z dachu elementem 
konstrukcyjnym, ochrona antykorozyjna jak w przypadku górnej po-
włoki pokrycia dachowego
tworzywo:  ..............................................
przykrój:    ......................mm
ilość gięć:    ......................
grubość znamionowa blachy:  ......................mm
kolor:     ......................

Dostawa i montaż ................. .............

5.8. ....... Sztuki Przelew awaryjny, wymiarowanie zgodnie z DIN 1986-1

Dostawa i montaż
................. ...............

5.9. ....... Sztuki Króciec odpływowy z lejkowym wlotem i prostym odpływem. 
tworzywo jak w przypadku rynny dachowej.
wielkość znamionowa odpływu:    Ø.................. mm

Dostawa i montaż ................. ...............

5.10. ....... Sztuki Króciec odpływowy z cylindrycznym wlotem. Tworzywo jak 
w przypadku rynny dachowej.
wielkość znamionowa:                      Ø.................. mm

Dostawa i montaż ................. ...............

5.11. ....... m Okrągła rura spustowa, zgodnie z DIN EN 612, montaż aż do złą-
cza z rurą stojakową, łącznie z mocowaniem do konstrukcji nośnej.
tworzywo:  .............................................
średnica:    ...................... mm
grubość znamionowa blachy: ...................... mm
długość standardowa:  ...................... mm

Dostawa i montaż ................. ...............

5.12. ....... Sztuki Kolanko do okrągłej rury spustowej
tworzywo:  .............................................
średnica:    ...................... mm
grubość znamionowa blachy: ...................... mm

Dostawa i montaż ................. ...............

5.12. ....... Sztuki Okrągła rura spustowa z tworzywa sztucznego (PCW-U), 
zgodnie z DIN EN 12 200 - 1, montaż aż do złącza z rurą stojako-
wą, łącznie z mocowaniem do konstrukcji nośnej.
średnica:    ......................mm

Dostawa i montaż ................. ...............

5.12. ....... Sztuki Kolanko do okrągłej rury spustowej z tworzywa sztucznego 
(PCW-U), zgodnie z DIN EN 12 200-1.
średnica:    ......................mm

Dostawa i montaż ................. ...............
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