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1. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia  

a) Zamawiający będzie wymagał, aby organizacja robót i jakość ich wykonania były na wysokim poziomie. Zamawiający będzie 

kontrolował w tym zakresie działania Wykonawcy. 

b) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami, normami 

i sztuką budowlaną oraz na warunkach określonych umową, z zachowaniem terminów określonych w harmonogramie rzeczowo-

finansowym.  

c) Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robot.  

d) Jakiegokolwiek błędy spowodowane przez Wykonawcę zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

e) Po wykonaniu określonego na wstępie etapu Wykonawca zobowiązany jest wystąpić do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie 

realizacji dalszych etapów prac. Jakiekolwiek zmiany w harmonogramie rzeczowym będą uzgadniane pomiędzy Zamawiającym,  

a Wykonawcą robót. Wszelkie zmiany zostaną udokumentowane notatką pisemną. 

f) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przed rozpoczęciem prac odpisy decyzji Dozoru Technicznego dopuszczających do 

użytkowania maszyny i urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu oraz dokumentacje techniczno - ruchowe oraz 

instrukcje obsługi na maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy. 

2. Wytyczne prowadzenia robót budowlanych 

a) Przetarg obejmuje: Dostarczenie i montaż konstrukcji stalowej dachu, wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji oraz 

wykonanie pokrycia dachowego Hali Centrum Techniczno – Technologicznego. 

b) Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu wykonywanych prac przed dostępem osób niepowołanych jak również 

prowadzić roboty w sposób nieutrudniający korzystania ze swoich praw przez osoby trzecie. Zabezpieczenie terenu robót musi być 

zgodnie z przepisami BHP.  



c) Przedmiary dołączone do zapytania stanowią pomoc szacunkową. 

d) Energia elektryczna w zakresie Wykonawcy. 

e) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania ustawy Prawo Ochrony Środowiska i Prawo o Odpadach. 

• Wywóz i utylizacja odpadów wytworzonych przez Wykonawcę jest po jego stronie. 

f) Należy odpowiednio zabezpieczyć istniejące na danym obszarze sieci – uzbrojenia terenu i nawierzchni, a ewentualne naprawy 

uszkodzonego elementu będą dokonane na koszt Wykonawcy. 

3. Gwarancja: 

a) Na roboty Wykonawca udzieli gwarancji dobrego wykonania, jednak nie krótszej niż 1 rok. 

b) W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę spowodowanych przez niego usterek, potrzebne naprawy przeprowadzone zostaną 

na jego koszt. 

c) Jeżeli w wyniku działań Wykonawcy powstały jakiekolwiek szkody, które nie są możliwe do naprawienia, Wykonawca wypłaci  

(w terminie 1m-ca) właścicielowi odszkodowanie ustalone na podstawie opinii rzeczoznawcy majątkowego. Koszty sporządzenia 

opinii ponosi Wykonawca. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRZEDMIAR ROBÓT 

 

1. Dostarczenie i montaż konstrukcji stalowej. 
 

 
  

Nr 
Nazwa Jednostka 

miary 
Ilość 

1 

KNR2-05 101-4 Hale typu lekkiego - rygle dachowe 

t 4,20 

'rygle dachowe sztuk 6' 

'obliczenie masy dla jednego rygla dachowego' 'IPE270 długości 7,Om sztuk 2' 
36,10*7,0*2*1,1*1,02*1,018*0,001 'IPE120 długości 6,70m sztuk 1' 10,40*6,70*1,1 *1,02*1,018*0,001 
'słupki z L100x100x10 długości 1,30 sztuk 2' 15,10*1,30*2*1,1*1,02*1,018*0,001 

'dodano masę pozostałych pięciu rygli dachowych' 700*5*0,001 

2 
KNR2-05 104-5 Hale typu średniego - płatwie 

t 4,48 
'płatwie z IPE160 sztuk 12 L=22,78m' 15,80*22,78*12*1,02*1,018*0,001 

3 
KNR2-05 104-3 Hale typu średniego - stężenia dachów 

t 0,34 
'stężenia połaciowe z L80x80x8 L=4,26m sztuk 8' 9,63*4,26*8*1,02*1,018*0,001 

4 

Belka podsuwnicowa 

t 3,04 belka podsuwnicowa z HEA 240 L= 2 x 21,06m + Płaskownik 50x30 L= 2 x 21,06m                                        
42,14mb * 60,3kg = 2541kg + 42,14mb * 11,8kg = 497,25kg 

5 
Krata pomostowa wraz z niezbędnymi mocowaniami 

Kpl. 16,00 
KOZ/34x38/30x3/ L=1050 x B=1000/OC-sztuk 12, KOZ/34x38/30x3/ L=1000 x B=1000/OC-sztuk 4, 

6 
Śruby konieczne do montażu  

kg 1,00* 
* rozliczenie  powykonawcze 

      

2. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej / ocynkowanie ogniowe konstrukcji. 

        

Nr Nazwa 
Jednostka 

miary 
Ilość 

7 
o-o Zabezpieczenie stali poprzez ocynkowanie ogniowe. 

kg 12,06 
(4200+4480+340) 9 020,00 

    
 
 



3. Pokrycie dachu. 

        

Nr Nazwa 
Jednostka 

miary 
Ilość 

8 

KNR2-05 1001-1 Lekka obudowa dachów z blach stalowych fałdowych z ociepleniem montowana metodą 
tradycyjną - dach płaski analogia: Pokrycie dachu z płyty warstwowej gr.10/14cm z wypełnieniem z pianki 
PIR z łącznikami systemowymi m2 341,70 

7,50*22,78*2 

9 
KSNR 2 603-4 Izolacje z płyt pilśniowych, jednowarstwowe analogia: płyta OSB III gr. 1,6mm 

m2 346,26 
7,60*22,78*2 

10 

KNR 2-02 WACETOB 508-2 Pokrycie dachu blachą ocynkowaną - rozstaw rąbka prostopadłego do okapu 
57 cm, blacha gr.60 mm m2 346,26 
7,60*22,78*2 

11 
KNR 2-02 WACETOB 525-2 Rynny z PCV półokrągłe o średnicy 150 mm - rynny dachowe 

m 45,560 
22,78*2 

12 

KNR 2-02 WACETOB 531-4 

m2 22,400 Rury spustowe z polichlorku winylu okrągłe o średnicy 120 mm 

5,60*4 

13 

KNR 2-02 506-1 

m2 59,99 

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm analogia: (Obróbki blacharskie z blachy 

stalowej powlekanej gr. 0,6mm dla dachu) 

pas podrynnowy i nadrynnowy' 

0,20*22,78*2 

0,20*22,78*2 

gąsior' 

0,3*22,78 

czoło dachu' 

0,25*7,60*4 

pas pod rynna' 

0,6*22,78*2 

14 

KNR 2-05 1003-2 

kg 11,38 Lekka obudowa ścian i dachów montowanych metodą tradycyjną - roboty uzupełniające - 

montaż łączników samowiercących po 2 sztuki co 0,3m - ilość szacunkowa 



pas podrynnowy i nadrynnowy' 

0,01*6*22,78*2 

0,01*6*22,78*2 

'gąsior' 

0,01*6*22,78 

'czoło dachu' 

0,01*6*7,60*4 

'pas pod rynna' 

0,01*6*22,78*2 

15 

KNR 2-02 WACETOB 2602-3 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka "Ispo" 
z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki 

m2 6,72 

0,10*(1,0+2,10*2+4,0*6+3,0*10+0,8*10) 6,72 

 


