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Bielsko – Biała, dnia 27.01.2021 roku.

ZESTAWIENIE ROBÓT
ZWIĄZANYCH Z REMONTEM POKRYCIA DACHOWEGO.

1. Demontaż  śniegołapów - 45 mb.
2. Montaż nowych śniegołapów metalowych systemowych -  45 mb
3. Montaż stopnic i ław kominiarskich (dojścia do kominów 9 szt.) -  9 kpl
4. Wymiana obróbek blacharskich na obróbki z blachy  powlekanej 

( m.in. obróbki okapów, gzymsów , pasów nadrynnowych, 
wiatrówek i inne ) - ok. 50 m2

5. Wymiana obróbek blacharskich na obróbki z blachy powlekanej
( m.in. kosze, obróbki kominów,pasy kalenicowe ) -  ok. 50 m2

6. Rozbiórka pokrycia dachowego z blachy trapezowej - ok. 500 m2
7. Rozbiórka łacenia dachu - ok. 500 m2
8. Wymiana poszycia z desek na okapach i w szczytach (podbitka   

na całości z desek gładkich na wpust )                                         - ok. 50 m2
9. Wymiana desek czołowych do montażu obróbek 

blacharskich (wiatrówek ) - ok. 45 mb
10. Wymiana krokwi okapowych w szczytach - ok. 45 mb
11. Wymiana lub wzmocnienie końcówek krokwi i płatwi 

okapowych - ok. 25 szt.
12. Wymiana lub wzmocnienie po zdjęciu pokrycia dachowego

uszkodzonych fragmentów krokwi lub innych elementów 
więźby dachowej - ok. 30 mb

13. Wymiana odcinka uszkodzonej murłaty na strychu - ok. 7 mb
14. Ułożenie membrany paroprzepuszczalnej wstępnego krycia

z przeklejonymi zakładami                                                              - ok. 500 m2
15. Montaż łat i kontrłat - ok. 500 m2
16. Ułożenie blachodachówki -  ok. 500 m2
17. Wymiana rynien na rynny z bl. powlekanej z nowymi hakami  - ok. 55 mb
18. Wymiana rur spustowych na nowe z blachy powlekanej   -  ok. 50 mb 
19. Wywóz materiałów z rozbiórki 
20.Konserwacja okapów,krokwi okapowych,zabudowy szczytów –  1 kpl.
21. Ustawienie rusztowań systemowych   - 1 kpl
22.Wymiana wyłazów dachowych na nowe z blachy powlekanej  - 2 szt.

Załącznik:  
- rzut dachu 

Wycenę robót należy podać dla całości zadania obejmującą cały ww. zakres robót wraz z  
materiałami + wartość podatku VAT w wysokości 8 %.
Wycenę należy podać jako cenę ryczałtową obejmująca cały zakres ww. prac.

W czasie prac należy przewidzieć doraźne  zabezpieczenie  połaci dachowych w ten sposób ,
aby ograniczyć powstanie szkód zalaniowych z opadów deszczowych.

Podane ilości  obmiaru są wielkościami szacunkowymi – zalecane jest   przed złożeniem  
oferty dokonanie pomiarów rzeczywistych.
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OFERTA

Czas wykonania prac             -     ….................................

Gwarancja                                -     ….................................

Wartość  zadania -        ….................................. netto
+ 8 % VAT           …..................................
razem:                  ….................................. brutto

       Informacja o szczegółowym zapisie , który znajduje się w umowie o wykonanie robót.

Wykonawca został poinformowany i przeszkolony , co do wykonywania robót , które w technologii wykonania
przewidują  użycie  ognia  otwartego oraz innych prac stwarzających zagrożenie pożarowe,  że  prace te  należy
zakończyć na co najmniej dwie godziny przed zejściem z placu budowy. Przez ten czas Wykonawca ma obowiązek
zwrócić szczególną uwagę czy nie doszło do zagrożenia pożarowego dozorując przez ten czas plac budowy.

      W ramach prowadzonych robót stwarzających zagrożenie pożarowe Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć
plac budowy w podstawowy sprzęt gaśniczy,  a w przypadku stwierdzenia zaprószenia ognia podjąć podstawowe
czynności  gaśnicze  ,  które  nie  stanowią  zagrożenia  utraty  życia  dla  osób  je  prowadzących  oraz  powinien
niezwłocznie powiadomić Straż Pożarną tel. 998.
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