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Niniejszy 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 kompleksowy opis wymaganych prac, dzięki czemu można dokonać wylicze-
nia cen w sposób bezpieczny, 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 pierwotnie 
podanych informacjach.  

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

Prawa autorskie zastrzeżone. DAFA 2011.

stan na: 09/2001
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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.
Zaproponowany wzorzec pozwoli na ujednolicenie składanych ofert a tym samym ułatwia ich porównanie  
i wybór.

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 nie-
które zawarte informacje (np. odnoszące się do norm i przepisów niemieckich) nie mogą być bezpośrednio 
wykorzystane w Polsce, niemniej jednak dotyczą tych samych materiałów oraz podobnych rozwiązań kon-
strukcyjnych.

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 ocieplanej ściany ze stalowych blach kasetowych z użyciem 
stalowych blach fałdowych.

1.1. Informacje ogólne

Przedmiotem przetargu jest dostawa i montaż ocieplonych ścian ze stalowych blach kasetowych z wenty-
lowaną od tyłu powłoką zewnętrzną wykonaną ze stalowych blach fałdowych i wszystkie pozostałe usługi, 
niezbędne do właściwego wykonania prac.

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

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

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

Prąd, woda i instalacja sanitarna udostępnione zostaną nieodpłatnie przez inwestora. Na potrzeby maga-
zynowania materiałów budowlanych udostępnione zostanie odpowiednio obszerne składowisko w miejscu 
montażu. W strefie montażu podłoże jest dostatecznie wytrzymałe, poziome i płaskie.

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 ....................................................
 
1.2. Ogólne podstawy wymiarowania

W zakresie pokrycia dachu (np. hali magazynowej i produkcyjnej) ..................................................................

........................................................................................................................................................................... 
elementami konstrukcyjnymi wykonanymi z blachy stalowej (blachy fałdowe i kasetowe).

* np. dokumenty przetargowe, rysunki, szkice szczegółowe itd.



ID 1.11 9

Wzorcowe materiały przetargowe dotyczące wykazów usług związanych z wykonaniem ściany ze stalowych blach kasetowych

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

Podkonstrukcja:   stal
 kształtowniki walcowane na gorąco, gatunek stali S 235 Jxx (wcześniej St 37)
 kształtowniki walcowane na zimno, gatunek stali S 235 Jxx (wcześniej St 37)

    drewno
    żelbet z wprowadzoną do środka szyną mocującą, typ......... (w strefie złącza 
       poprzecznego blach kasetowych należy przewidzieć dwie szyny mocujące)

Podstawy wymiarowania ściany ze stalowych blach kasetowych
Oddziaływanie  wysokość budynku
obciążeń:   0 do 8 m
    8 do 20 m
    20 do 100 m
   obciążenia wiatrowe określone w DIN 1055 część 4
    zamknięta bryła budynku
    otwarta bryła budynku
    wyeksponowane położenie

Szerokość podpory krańcowej:   ≥ 40 mm        szerokość podpory pośredniej    ≥ 100 mm
         ....... mm       ≥ 160 mm
            ≥ 300 mm
            ..........mm

Ugięcie dopuszczalne:   f ≤ l/150       f ≤ l/...........
Rozpiętości / odstępy między rozporami: dźwigar jednoprzęsłowy maks. l = ..........m
      dźwigar dwuprzęsłowy maks. l = ..........m
      dźwigar wieloprzęsłowy maks. l = ..........m
      wspornik   maks. l = ..........m

Znamionowa grubość tN blach profilowanych nie może być mniejsza od następujących wartości:

stalowe blachy kasetowe tN = .............................................. mm
stalowe blachy fałdowe tN = .............................................. mm

Ochrona antykorozyjna:
Ochronę antykorozyjną należy wykonać zgodnie z wymogami zawartymi w normie DIN 18807-1, rozdział 
3.3.5, i z odnośną tabelą 2 (w połączeniu z dyrektywą adaptacyjną dotyczącą budownictwa stalowego).
– ocynkowanie wykonane metodą ciągłą zgodnie z DIN EN 10147, naniesienie warstwy cynku ok. 275 g/m² 

obustronnie, 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 obustronnie, plus powlekanie ciągłe
– nanoszenie powłoki ze stopu cynkowego metodą ciągłą zgodnie z DIN EN 10215, powłoka aluminiowo 

-cynkowa (AZ), naniesienie warstwy ok. 185 g/m² obustronnie, bez powlekania ciągłego
Przy pomocy urzędowego znaku zgodności należy wykazać, że wybrany system ochrony antykorozyjnej 
spełnia wymogi określone w normie DIN 55928-8 oraz że zagwarantowane jest dotrzymanie właściwości 
określonych dla danego systemu ochrony antykorozyjnej.

Alternatywa: ......................................................................................................................................................
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Dla wszystkich pozostałych elementów wykonanych z blachy stalowej, np. obróbki blacharskie, obowiązuje 
ta sama ochrona antykorozyjna, co w przypadku powłoki wewnętrznej bądź zewnętrznej, 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, dyrektywy nadzoru budowlanego, przepisy urzędowe, wytycz-
ne stowarzyszeń i wskazania producentów elementów konstrukcyjnych i tworzyw odnośnie właściwego spo-
sobu zastosowania ich produktów, w ich obowiązującej wersji. Zwraca się szczególną uwagę na:

Znormalizowane warunki zlecania i wykonywania robót budowlanych (VOB), część C
   Ogólne techniczne warunki umowne dla robót budowlanych (ATV)
   DIN 18299 Ogólne regulacje dla robót budowlanych wszelkiego rodzaju
   DIN 18338 Krycie i uszczelnianie dachów
   DIN 18351 Roboty elewacyjne

DIN 1055 część 3 Zakładane oddziaływanie obciążeń w budowlach, obciążenia ruchome

DIN 1055 część 4 Zakładane oddziaływanie obciążeń w budowlach, obciążenia ruchome, obciążenia siłą 
   wiatru w budowlach niepodatnych na drgania

DIN 4420 część 1 Rusztowania robocze i ochronne; ogólne zasady; wymagania z zakresu techniki bez
   pieczeństwa, badania

DIN 4420 część 2 Rusztowania robocze i ochronne; rusztowania drabinowe; wymagania z zakresu tech-
   niki bezpieczeństwa

DIN 4420 część 3 Rusztowania robocze i ochronne; rodzaje konstrukcji rusztowań, z wyjątkiem drabino-
   wych rusztowań systemowych; wymagania z zakresu techniki bezpieczeństwa i typo-
   we wykonania

DIN 4420 część 4 Rusztowania robocze i ochronne wykonane z prefabrykowanych elementów konstruk-
   cyjnych (rusztowania systemowe), tworzywa, elementy konstrukcyjne rusztowań, wy-
   miary, zakładane oddziaływanie obciążeń i wymagania z zakresu techniki bezpieczeń-
   stwa 

DIN 4422 część 1 Pomosty ruchome (Rusztowania ruchome) wykonane z prefabrykowanych elementów 
   konstrukcyjnych; tworzywa, elementy konstrukcyjne rusztowań, wymiary, zakładane 
   oddziaływanie obciążeń i wymagania z zakresu techniki bezpieczeństwa

DIN EN 10147  Taśma i blacha ze stali konstrukcyjnej, ocynkowane ogniowo w sposób ciągły, tech-
   niczne warunki dostawy

DIN EN 10214  Taśma i blacha ze stali powlekanej ogniowo w sposób ciągły stopem cynk-aluminium 
   (ZA), techniczne warunki dostawy

DIN EN 10215  Taśma i blacha ze stali powlekanej ogniowo w sposób ciągły stopem aluminium-cynk 
   (AZ), techniczne warunki dostawy

DIN 18201  Tolerancje w budownictwie, pojęcia, zasady, zastosowanie, badanie
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DIN 18202  Tolerancje w budynkach; budowle

DIN 18203 część 2 Tolerancje w budynkach, prefabrykowane części ze stali

DIN 18807 część 1 Blachy trapezowe w budynkach; stalowe blachy trapezowe; ogólne wymagania; usta-
   lenie nośności w drodze obliczeń

DIN 18807-1/A1 Blachy trapezowe w budynkach; stalowe blachy trapezowe; ogólne wymagania; usta-
   lenie nośności w drodze obliczeń - zmiana A1

DIN 18807 część 2 Blachy trapezowe w budynkach; stalowe blachy trapezowe; realizacja i analiza prób 
   nośności

DIN 18807-2/A1 Blachy trapezowe w budynkach; stalowe blachy trapezowe; realizacja i analiza prób 
   nośności – zmiana A1

DIN 18807 część 3 Blachy trapezowe w budynkach; stalowe blachy trapezowe; obliczenia wytrzymało-
   ściowe i ukształtowanie konstrukcyjne

DIN 18807- 3/A1 Blachy trapezowe w budynkach; stalowe blachy trapezowe; obliczenia wytrzymało-
   ściowe i ukształtowanie konstrukcyjne – zmiana A1

DIN EN ISO 12944-1 Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malar-
   skich – Część 1: Ogólne wprowadzenie

DIN EN ISO 12944-2 Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malar-
   skich – Część 2: Klasyfikacja warunków środowiskowych

DIN EN ISO 12944-5 Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malar-
   skich – Część 5: Ochronne systemy malarskie

DIN 55928 część 8 Ochrona antykorozyjna konstrukcji stalowych przy pomocy powłok i warstw ochron-
   nych, część 8: ochrona antykorozyjna nośnych, cienkościennych elementów budowla-
   nych

Wytyczna DAST 016 Wymiarowanie i konstruowanie elementów konstrukcji nośnych wykonanych z cienko-
   ściennych elementów, formowanych na zimno

Przepisy budowlane poszczególnych krajów

Ogólny atest nadzoru budowlanego dla konstrukcji wykonanych ze stalowych blach kasetowych.

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

Przepisy BHP zakładu ubezpieczeń branży budowlanej

Przepisy BHP
– Przepisy ogólne BGV A1, dotychczas VBG 1
– Roboty budowlane BGV C 22, dotychczas VBG 37
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Informacja branżowego zakładu ubezpieczeń „Montaż blach profilowanych i płyt z betonu komórkowego” 
BGI 815, dotychczas ZH 1/166

Rusztowania
– rusztowania systemowe BGR 166
– rusztowania z rur stalowych BGR 167
– rusztowania na wysuwnicach BGR 168
– rusztowania przejezdne BGR 172
– rusztowania wiszące BGR 174

Drabiny i schodki BGVD 36

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

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
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Poz. Ilość Przedmiot
Cena za 
jednostkę
zł

Kwota

zł

2. Rusztowania robocze i ochronne służące do montażu blach 
profilowanych na powierzchniach ściennych
Przepisy i zasady:
- Informacja zakładu ubezpieczeń branży budowlanej „Montaż 
blach profilowanych i płyt z betonu komórkowego” BGI 815, doty-
chczas ZH 1/166

1.1. ........ Sztuki Rusztowanie przejezdne zgodne z DIN 4422.
Składanie i demontaż oraz utrzymanie na czas prac montażowych. 
Wysokość robocza: .......... m
Podłoże jest dostatecznie wytrzymałe, poziome i płaskie. ................. .............

1.2. ........ Sztuki Rusztowanie wiszące jako rusztowanie robocze.
Rusztowanie systemowe zgodne z DIN 4420
System....................................
Grupa rusztowań 3 zgodnie z DIN 4420
z jednym pomostem roboczym z osłoną boczną.
Dopuszczalne jest przenoszenie dodatkowych obciążeń przez 
podkonstrukcję nośną
Składanie i demontaż oraz utrzymanie w czasie prac montażowych.
Wysokość zawieszenia nad gruntem:  .......... m
Wysokość podwieszenia   .......... m ................. .............

1.3. ........ Sztuki Kosz roboczy stosownie do zasad bezpieczeństwa 
określonych dla poszczególnych podnoszonych środków transpor-
tu osób, według wyboru oferenta.
Dopuszczalne jest przenoszenie dodatkowych obciążeń do pod-
konstrucji nośnej.
Składanie i demontaż oraz utrzymanie na czas prac montażowych.
Wysokość zawieszenia nad gruntem:  .......... m ................. .............

1.4. ........ m² Rusztowanie stojące, wzdłużne, jako rusztowanie robocze
 rusztowanie z rur stalowych zgodne z DIN 4420
 rusztowanie drabinowe zgodne z DIN 4420
 system zgodny z DIN 4420
typ...........................................
Rusztowania z grupy 3 według DIN 4420.
Szerokość deskowania pomostu rusztowania przynajmniej 0,60 m 
z pomostami roboczymi wyposażonymi w osłonę boczną i zako-
twieniem w wytrzymałej
 poziomej powierzchni podparcia
 powierzchni podparcia nachylonej o ..... stopni.
Składanie i demontaż oraz utrzymanie do czterech tygodni ................. .............

1.5. ....... m² x tydzień. Rusztowanie stojące, opisane jak w pozycji wyżej, za 
każdy rozpoczęty tydzień powyżej pierwotnie uzgodnionego okre-
su utrzymania rusztowania.
Okres utrzymania:.................... tygodni ................. ...............
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1.6. ....... Sztuki Pusta wieża rusztowaniowa służąca do usztywnienia rusz-
towania stojącego.
Wysokość: .............. m
Składanie i demontaż oraz utrzymanie do czterech tygodni. ................. .............

1.7. ........ Sztuki Pusta wieża rusztowaniowa służąca do usztywnienia rusz-
towania stojącego, za każdy rozpoczęty tydzień powyżej pierwot-
nie uzgodnionego okresu utrzymania wieży.
Okres utrzymania:.................... tygodni ................. .............

1.8. ........ Sztuki Zabudowa przejazdu
szerokość: .......... m, wysokość: ...............m
jako dodatek do rusztowania stojącego z powyższych pozycji ................. .............

1.9. ........ m Osłona boczna-wewnętrzna barierka zgodnie z DIN 4420
 na wszystkich pomostach rusztowania
 ........sztuk pomostów rusztowania na wysokości
 od ........... m do ............ m
zamontować i utrzymywać do czterech tygodni i zdemontować ................. .............

1.10. ........ m x tydzień. Osłona boczna, opisana jak w pozycji powyżej, za 
każdy rozpoczęty tydzień powyżej pierwotnie uzgodnionego okre-
su utrzymania osłony.
Okres utrzymania:.................... tygodni ................. .............

1.11. ........ m² Osłony rusztowania stojącego
 plandeki
 folie z tworzywa sztucznego wzmocnione tkaniną
 siatka ochronna na rusztowania
 .......................................................................
na wysokości od ................. m    do ................. m
zamocować łącznie ze wszystkimi koniecznymi zakotwieniami, 
utrzymywać do czterech tygodni, a następnie zdjąć. ................. .............

1.12. ....... m² x tydzień. Osłony rusztowania stojącego, opisane jak w pozy-
cji powyżej, za każdy rozpoczęty tydzień powyżej pierwotnie uz-
godnionego okresu utrzymania osłon rusztowania
Okres utrzymania:.................... tygodni ................. .............

1.13. ........ m System zabezpieczeń bocznych.........................
(np. do prac w strefie połaci dachowej przy wysokości upadku ponad 
3,00 m) zamontować i zdemontować zgodnie z instrukcją montażu 
i obsługi producenta i utrzymywać przez okres prac montażowych; 
punkty połączeniowe wykonać na budowie ................. .............

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

1.15. ........ Sztuki Trakty wejściowe na stanowiska pracy na wysokości ...... m 
w postaci
 wieża schodowa
 wysunięte przęsła rusztowania z zamontowanym wewnątrz 
wejściem drabinowym
 ........................................................
montaż, utrzymanie do czterech tygodni i demontaż ................. .............
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1.16. ........ Sztuki x tydzień. Trakty wejściowe, jak opisane w pozycji wyżej, za 
każdy rozpoczęty tydzień powyżej pierwotnie uzgodnionego okre-
su utrzymania traktów wejściowych
Okres utrzymania:.................... tygodni ................. .............

1.17. ........ Weryfikowalne obliczenie statyczne dla rusztowań, z niezbędnymi 
rysunkami wykonawczymi w trzech egzemplarzach.
(obliczenie statycznie jest zawsze konieczne wówczas, gdy różni 
się od wykonania standardowego zgodnie z DIN 4420 lub atestem, 
bądź DIN 4422)
Jedną kopię dokumentacji należy przechowywać na budowie, drugą 
kopię należy przekazać zleceniodawcy przed rozpoczęciem robót.
Rozliczane jako ryczałt ................. .............

3. Ściana ze stalowych blach kasetowych ze stalowymi bla-
chami trapezowymi, ocieplana
„Techniczne uwagi wstępne” są częścią składową niniejszego 
przetargu. Określone przepisami instalacje z zakresu techniki 
bezpieczeństwa wymagane przy montażu ściany wykonanej 
ze stalowych blach kasetowych są oddzielnie ujęte w wykazie 
usług w pozycji „Rusztowania robocze i ochronne do montażu 
blach profilowanych na powierzchniach ściennych” i stanowią 
część składową niniejszego przetargu. ................. .............

2.1. ....... m² Ściana ze stalowych blach kasetowych, składająca się z:
– powłoki wewnętrznej, stalowa blacha kasetowa zgodna z DIN 
18807 lub atestem nadzoru budowlanego, o kontrolowanej jakości.

Wysokość ściany: od .......... m do ................... m

Kierunek ułożenia   poziomy
    pionowy

Podkonstrukcja nośna
 stal, profil ..........................
 drewno
 żelbet z wprowadzoną do środka szyną mocującą, typ .........
(w strefie złącza poprzecznego blach kasetowych należy 
przewidzieć dwie szyny mocujące).

Stalowa blacha kasetowa: ............................................
(lub równoważna pod względem statycznym)

Grubość znamionowa blachy : przynajmniej ......... mm
System(-y) statyczny (-e): ................-przęsłowe
Rozpiętość (-ści):               ................. m

Szerokość podpory: szerokość podpory  
krańcowej  pośredniej
 ≥ 40 mm   ≥ 100 mm  ≥ 160 mm
 ......... m   ≥ 300 mm  ............ mm

maks. ugięcie   ≥ l/150   l/............
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2.1.
(cd)

Obciążenie: patrz „Techniczne uwagi wstępne”

Powlekanie ciągłe:
Od strony pomieszczenia: 
 klasa ochrony antykorozyjnej II
 system: .....................................
 kolor: podobna do RAL 9002

Wewnętrzna strona kasety
 lakierowanie tylnych stron
 grubość warstwy > 10 µm

Stalowe blachy kasetowe należy uszczelnić odpowiednimi 
materiałami na złączach wzdłużnych i poprzecznych celem zabez-
pieczenia przed konwekcją.

– izolacji cieplnej, płyty z włókna mineralnego, niepalne, zgodne 
z DIN 4102
Grupa przewodności cieplnej 040
Grubość izolacji: ................... mm
Należy zagwarantować stabilność ułożenia płyt izolacyjnych.

– przekładek termicznych, między zewnętrzną półką ka-
sety a powłoką zewnętrzną, wykonanych z tworzywa o niskiej 
przewodności cieplnej, odpornego na wilgoć i mróz.
Wymiary:  grubość:.................... mm (min ≥ 3 mm)
  szerokość: ................ mm 

– powłoki zewnętrznej
Stalowa blacha kasetowa zgodna z DIN 18807, o kontrolowanej 
jakości

Kierunek ułożenia: pionowy
Stalowa blacha fałdowa:...........................................
Grubość znamionowa blachy : przynajmniej ......... mm
Powlekanie ciągłe:
Strona zewnętrzna: 
 klasa ochrony antykorozyjnej III
 system: .....................................
 kolor : ......................................

Strona wewnętrzna: 
 klasa ochrony antykorozyjnej II

Opisane elementy konstrukcyjne należy zamontować na budo-pisane elementy konstrukcyjne należy zamontować na budo-
wie z uwzględnieniem zasad techniki wyznaczonych przez IFBS. 
Wszystkie elementy złączne, niezbędne ze względu na obliczenia 
statyczne i wymogi konstrukcyjne oraz posiadające atest nadzoru 
budowlanego, należy wliczyć w cenę.
Rusztowania robocze i ochronne niezbędne do wykonania prac 
montażowych nie są częścią tej pozycji.             

 Dostawa i montaż ................. .............
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2.2. ........ m² Powłoka wewnętrzna jako alternatywa
Blacha kasetowa:.........................................
Znamionowa grubość blachy: ......................... mm
Powlekanie ciągłe:
Od strony pomieszczenia: 
 klasa ochrony antykorozyjnej: ..............
 system: ..................................................
 kolor: ...................................................

Wewnętrzna strona kasety
 klasa ochrony antykorozyjnej: ..............
 system: ..................................................

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

2.3. ........ m² Izolacja cieplna jako alternatywa
Producent:
Grupa przewodności cieplnej:
Grubość izolacji: ........................ mm

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

2.4. ........ m² Powłoka zewnętrzna jako alternatywa
Blacha profilowana:.........................................
Znamionowa grubość blachy: ......................... mm
Powlekanie ciągłe:
Strona zewnętrzna: 
 klasa ochrony antykorozyjnej III
 system: ..................................................
 kolor: ...................................................

Strona wewnętrzna:
 klasa ochrony antykorozyjnej: ..............

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

2.5. ........ m Profile dystansowe przy poziomym układaniu powłoki zewnętrznej 
zgodnie z wymogami statycznymi. Odstęp między profilami dystan-
sowymi zgodnie z atestem lub odrębnym zezwoleniem dla danej 
konstrukcji. Ochrona antykorozyjna jak dla blach kasetowych. Pro-
file dystansowe należy połączyć z każdą przylegającą półką kasety

Przekrój:   ...................... mm
Ilość gięć:   .......................
Grubość znamionowa blachy:...................... mm

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

2.6. ........ m² Poziome ułożenie powłoki zewnętrznej
Dopłata ................. .............

2.7. ........ m Dodatkowe koszty w związku z częścią powierzchni powłoki 
wewnętrznej z długościami blach profilowanych ≤ 2,0 m

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

2.8. ........ m Dodatkowe koszty w związku z częścią powierzchni powłoki 
wewnętrznej z długościami blach profilowanych ≤ 1,0 m

Dopłata ................. .............
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2.9. ........ m Dodatkowe koszty w związku z częścią powierzchni powłoki 
zewnętrznej z długościami blach profilowanych ≤ 2,0 m

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

2.10. ........ m Dodatkowe koszty w związku z częścią powierzchni powłoki 
zewnętrznej z długościami blach profilowanych ≤ 1,0 m

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

2.11. ........ Weryfikowalne obliczenie statyczne zgodnie z DIN 18807, łącznie 
z wyliczeniem dla połączeń blach profilowanych z podkonstrukcją, 
w trzech egzemplarzach.

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

2.12. ........ Plany montażu blach zgodnie z wymogami określonymi w DIN 
18807 część 3 oraz z uwzględnieniem zasad techniki opracowa-
nych przez IFBS, w trzech egzemplarzach

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

2.13. ........ m Wyrównawcze kasety pasowane
Blachy kasetowe dokładnie przycięte w kierunku wzdłużnym  
w górnej krawędzi ściany kasetowej i w strefie otworów, ścięty 
środnik kasety zastąpić profilem wyrównawczym i połączyć nitami 
na całej długości z blachami kasetowymi, łącznie z przycięciem 
płyty izolacyjnej, ścinkami materiału i elementami złącznymi.

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

2.14. ........ m Kątownik cokołowy, ochrona antykorozyjna jak w przypadku sta-
lowych blach kasetowych, dostawa i montaż
Przekrój:   ......................  mm
Grubość znamionowa blachy:......................  mm

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

2.15. ........ m Taśma uszczelniająca między blachą kasetową i cokołem, 
łącznie z zamocowaniem blach kasetowych na cokole.

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

2.16. ........ m Listwa kapinosowa przy cokole, ochrona antykorozyjna jak 
w przypadku stalowych blach trapezowych, dostawa i montaż
Przekrój:   ...................... mm
Ilość gięć:   ..............................
Grubość znamionowa blachy: ...................... mm
Kolor:    ......................

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

2.17. ........ m Obróbka attyki łącznie z listwą stykową, ochrona antykorozyj-
na jak w przypadku stalowych blach fałdowych, dostawa i montaż,  
w widoczny sposób przykręcić do kątownika mocowania attyki

Przekrój:    ......................mm
Ilość gięć:    ......................
Grubość znamionowa blachy: ......................mm
Kolor:     ......................
Zewnętrzna szerokość licowa: ......................mm

Dopłata ................. .............
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2.18. ........ m Kątownik mocowania attyki, ochrona antykorozyjna jak w przy-
padku stalowych blach kasetowych, dostawa i montaż, 
Przekrój:    ......................mm
Grubość znamionowa blachy: ......................mm

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

2.19. ........ m Wewnętrzna okładzina attyki, ochrona antykorozyjna jak w przy-
padku stalowych blach kasetowych, dostawa i montaż
Przekrój:    ......................mm
Grubość znamionowa blachy: ......................mm

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

2.20. ........ m Profil wzmacniający, przejmujący obciążenia wiatrem z attyki, 
dostawa i montaż jako statyczny element konstrukcyjny.
Przekrój:    ......................mm
Grubość znamionowa blachy: ......................mm

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

2.21. ........ m Zewnętrzny profil narożnikowy, ochrona antykorozyjna jak 
w przypadku stalowych blach trapezowych, dostawa i montaż
Przekrój:    ......................mm
Ilość gięć:    ......................
Grubość znamionowa blachy: ......................mm
Kolor:     ......................

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

2.22. ........ m Wewnętrzny profil narożnikowy, ochrona antykorozyjna jak 
w przypadku stalowych blach trapezowych, dostawa i montaż
Przekrój:    ......................mm
Ilość gięć:    ......................
Grubość znamionowa blachy: ......................mm
Kolor:     ......................

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

2.23. ........ m Boczna obróbka blacharska okien, ochrona antykorozyjna jak 
w przypadku stalowych blach trapezowych, dostawa i montaż, plus 
połączenie z profilem parapetowym i profilem nadproża
Przekrój:    ......................mm
Ilość gięć:    ......................
Grubość znamionowa blachy: ......................mm
Kolor:     ......................
Długości pojedynczych 
elementów:                   od ........ mm do ............... mm

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

2.24. ........ m Boczna obróbka blacharska drzwi, ochrona antykorozyjna jak 
w przypadku stalowych blach fałdowych, dostawa i montaż, plus 
połączenie z profilem nadproża
Przekrój:    ......................mm
Ilość gięć:    ......................
Grubość znamionowa blachy: ......................mm
Kolor:     ......................
Długości pojedynczych 
elementów:                    od ........ mm do ............... mm

Dopłata ................. .............
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2.25. ........ m Boczna obróbka blacharska bramy, ochrona antykorozyjna jak 
w przypadku stalowych blach fałdowych, dostawa i montaż, plus 
połączenie z obróbką blacharską nadproża
Przekrój:    ......................mm
Ilość gięć:    ......................
Grubość znamionowa blachy: ......................mm
Kolor:     ......................
Długości pojedynczych 
elementów:                    od ........ mm do ............... mm

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

2.26. ........ m Profil parapetowy, ochrona antykorozyjna jak w przypadku sta-
lowych blach fałdowych, dostawa i montaż, łącznie z bocznymi 
podgięciami
Przekrój:    ......................mm
Ilość gięć:    ......................
Grubość znamionowa blachy: ......................mm
Kolor:     ......................
Długości pojedynczych 
elementów:                    od ........ mm do ............... mm

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

2.27. ........ m Listwa kapinosowa w strefie okien, drzwi i bram, ochrona an-
tykorozyjna jak w przypadku stalowych blach fałdowych, dostawa  
i montaż, łącznie z bocznymi podgięciami
Przekrój:    ......................mm
Ilość gięć:    ......................
Grubość znamionowa blachy: ......................mm
Kolor:     ......................
Długości pojedynczych 
elementów:                    od ........ mm do ............... mm

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

2.28. ........ m Obróbka blacharska nadproży drzwi i okien, ochrona antyko-
rozyjna jak w przypadku stalowych blach fałdowych, dostawa  
i montaż, plus połączenia z bocznymi ościeżami
Przekrój:    ......................mm
Ilość gięć:    ......................
Grubość znamionowa blachy: ......................mm
Kolor:     ......................
Długości pojedynczych 
elementów:                    od ........ mm do ............... mm

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

2.29. ........ m Obróbka blacharska nadproża bramy, ochrona antykorozyjna jak 
w przypadku stalowych blach fałdowych, dostawa i montaż, plus 
połączenia z bocznymi ościeżami
Przekrój:    ......................mm
Ilość zagięć    ......................
Grubość znamionowa blachy: ......................mm
Kolor:     ......................
Długości pojedynczych 
elementów:                    od ........ mm do ............... mm

Dopłata ................. .............
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2.30. ........ m Profil lizenowy, ochrona antykorozyjna jak w przypadku sta-
lowych blach trapezowych, dostawa i montaż
Przekrój:    ......................mm
Ilość gięć:    ......................
Grubość znamionowa blachy: ......................mm
Kolor:     ......................

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

2.31. ........ Sztuki Wykonanie otworu ściennego w powłoce wewnętrznej 
i zewnętrznej
Wymiary: długość .......... m, szerokość: ...........m

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

2.32. ........ m Poziomy profil wymianowy w płaszczyźnie kaset, stosownie do 
wymogów statycznych, klasa ochrony antykorozyjnej II, dostawa  
i montaż
Przekrój:           ...............mm
Ilość gięć:           ..............
Grubość znamionowa blachy (≥ 1,5 mm):...............mm

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

2.33. ........ m Pionowy profil wymianowy w płaszczyźnie kaset, plus połączenie 
górne i dolne, stosownie do wymogów statycznych, klasa ochrony 
antykorozyjnej II, dostawa i montaż
Przekrój:           ...............mm
Ilość gięć:           ..............
Grubość znamionowa blachy (≥1,5 mm): ............. mm

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

2.34. ........ m Ofasowanie blach kasetowych (otwór ścienny), ochrona antyko-
rozyjna jak w przypadku blach kasetowych, dostawa i montaż
Przekrój:    ......................mm
Ilość gięć:    ......................
Grubość znamionowa blachy: ......................mm
Kolor: jak blach kasetowych

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

2.35. ........ m Beziskrowe cięcie wzdłużne stalowych blach fałdowych na bu-
dowie przy pomocy odpowiednich narzędzi do cięcia

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

2.36. ........ m Beziskrowe cięcie wzdłużne stalowych blach kasetowych na bu-
dowie przy pomocy odpowiednich narzędzi do cięcia 

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

2.37. ........ m Beziskrowe cięcie poprzeczne stalowych blach fałdowych na bu-
dowie przy pomocy odpowiednich narzędzi do cięcia 

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

2.38. ........ m Beziskrowe cięcie poprzeczne stalowych blach kasetowych na 
budowie przy pomocy odpowiednich narzędzi do cięcia 

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

2.39. ........ m Beziskrowe cięcie ukośne stalowych blach fałdowych na budo-
wie przy pomocy odpowiednich narzędzi do cięcia 

Dopłata ................. .............
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2.40. ........ m Beziskrowe cięcie ukośne stalowych blach kasetowych na bu-
dowie przy pomocy odpowiednich narzędzi do cięcia 

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

2.41. ........ Godziny Praca rozliczana godzinowo. Brygadzista kierujący praca-
mi budowlanymi. ................. .............

2.42. ........ Godziny Praca rozliczana godzinowo. Montażyści. ................. .............

2.43. ........ Godziny Praca rozliczana godzinowo. Pomocnicy. ................. .............

2.44. ........ Godziny Przerwanie robót na budowie             
Ryczałt ................ .............






