
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT. 
Termomodernizacja budynku mieszkalnego ul. Polna 30 w Zamosciu. 
Etap I - ocieplenie 9ciany szczytowej wschodniej I Many szczytowej zachodniej 
Inwestor: WspOlnota Mieszkaniowa ,,ul. Polna 30", 22-400 Zamoé 
w imieniu której wystçpuje: Zakiad Gospodarki Lokalowej w Zamociu Spólka Z 0.0. 

ul. PeowiakOw 8, 22-400 ZamoO 
1. Kod I nazwa robot objçtych zamOwieniem 
Kod CPV 45400000-1 Ocieplenie 9cian zewnçtrznych 

CPV 45000000-7 Ocieplenie stropodachu wentylowanego 
CPV 45400000-1 Ocieplenie 9cian zewnçtrznych piwnic 
CPV 45420000-7 Wymiana okien 
CPV 45453000-7 Roboty konieczne zwiqzane z dociepleniem 9cian 
CPV 45442120-4 Malowanie budowli i zakiadanie okladzin ochronnych 
CPV 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowañ 
CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne 

2. Wstçp 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczqce wykonania i 
odbioru robot pn. ,,Termomodernizacja budynku mieszka!nego przy ul. Polna 30 
w Zamociu. 
Charakterystyka budynku: Przedmiotowy budynek jest obiektem calkowicie 
podpiwniczonym. Liczba kiatek schodowych: 3, Liczba kondygnacji nadziemnych: 5 
Budynek zrealizowano w technologii uprzemyslowionej wielkiej plyty WK-70. 
3. Dane ogOlne 
1. Zakres robot objçtych specyfikaejq: 
1. ocieplenie 9cian zewnçtrznych budynku w technologii ,,lekkiej mokrej" 

z zastosowaniem styropianu, I etap - ciany wschodnia i zachodnia 
2. ocieplenie stropodachu wentylowanego —II etap 
3. ocieplenie 9cian zewnçtrznych piwnic 
4. wymiana okien 
5. roboty pozostale (zwiqzane z termomodernizacjq budynku) 
2. OgOlne wymagania dotyczqce robot 
Wykonawca odpowiedzialny jest za ca1oá prowadzenia prac, jakoá robot, zgodnoá 
z projektem budowlanym, niniejszq specyfikacjq oraz innymi poleceniami Zamawiajqcego. 
Specyfikacja techniczna, dokumentacja techniczna oraz inne dokumenty formalno - 
prawne przekazane Wykonawcy przez Zamawiajqcego stanowiq integralnq czçá umowy, 
a wymagania wyszczególnione choéby w jednym z nich sq obowiqzujqce dia Wykonawcy. 
Wykonawea nie moe wykorzystywaá blçdów lub opuszczeñ w dokumentach 
przetargowych, 0 ich wykryciu zobowiqzany do natychmiastowego powiadomienia 
Zamawiajqcego. 
3. Inne obowiqzki wykonawcy 
Wykonawca odpowiedzialny jest za zorganizowanie i zabezpieczenie placu budowy, frontu 
prowadzenia robot, ochrony p.po±. Oraz przepisOw bhp. W czasie prowadzenia prac 
Wykonawca ma obowiqzek stosowaé wszelkie przepisy dotyczqce ochrony grodowiska 
naturalnego. Wszystkie powstale w toku produkcji odpady z materialów budowlanych 
muszq bye gromadzone w miejscu do tego przeznaczonym i zabezpieezenie przed 
rozrzuceniem p0 terenie. 
4. Realizacja robOt 



Zamawiajqcy dopuszcza zastosowanie innego systemu ocieplenia nil podane w 
Proj ekcie Budowlanym pod warunkiem, ie Wykonawca zaoferuje materialy o 
wartoci technicznej We mniejszej jak przedstawiono w projekcie i specyfikacji 

• technicznej. W takim przypadku Wykonawca na etapie skiadania oferty 
zobowiqzany jest poda jaki system zamierza zastosowaé, przedtoyé aktua1n 
Aprobatç techniczn, deklaracjç zgodnoci oraz karty techniczne dotyczqce 
materialów bçdcych skiadnikami systemu. Elementy systemu muszq bye 
wyrónione w klasyfikacjach ogniowych systemu. Brak powyszych danych 
uniemo1iwi ocenc wartoci technicznej systemu a tym samym ocenç oferty. 
Ostateczna ocena wartoci proponowanego systemu nalezy wylqcznie do kompetencji 
Zamawiajqcego. 
5. Ocieplenie Man. 
Na ocieplenie 9cian zewnçtrznych budynku na1ey zastosowaó kieje i masy tynkarskie 
w jednym systemie bezspoinowym. Niedopuszczalne jest kczenie róznych systemów 
ociepleñ. 
1.Przygotowanie podloza. 
Przed przystqpieniem do ocieplenia 9cian na1ey istniejce podloe sprawdzié w zakresie 
stanu technicznego a w szczeg61noci jego przyczepnoci dia warstw idejowych. 
Powierzchniç 9cian oczycié (z kurzu, glonów, 1uszczcej sic struktury itp.) zmywaj4c 
strumieniem wody pod cinieniem i szczotkami). Popckane i odparzone tynki odbié i 
wykonaé dia wyrównania powierzchni - nowe. Powierzclmiç tynku p0 zmyciu i 
wyschniçciu na1ey zagruntowaé plynem antyglonowym. Prace przy ociepleniu naIey 
rozpoczá od zamontowania listwy cokolowej z okapnikiem a w przypadku wystpienia 
znacznych nierównoci ciany mona zastosowaé systemowy profil z siatkq i z 
okapnikiem mocujqc do styropianu przy pomocy kieju do siatki. Siatkç powierzchniow 
na1ey wywinqé pod dolnq bawçd styropianu i zatopié w kieju. 
2. Warstwa termoizolacyjna. 
Plyta styropianowa EPS 70-031 o wspó!czynniku przewodzenia ciepla the wiçcej jak 2. 
0,031 W/m2K, wg normy PN-EN 13163 :2004/AC:2006 gruboci 12cm, plyty frezowane. 
Przed przyklejeniem plyt termoizolacyjnych nalezy na 9cianie poprowadzié linki 
pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych celem obe1enia ewentualnych 
odchyleñ od plaszczyzny dia niezbcdnej korekty przyklejanych plyt. Powierzchniç plyt 
przetrzeé dwustronnie tarkq stalowq celem nadania szorstkiej powierzchni plyty. 
Przygotowanq zaprawç klejqcq nalezy ukladaô na plycie styropianu metodq ,,pasmowo-
punkowq", na obrzeach pasmami o szerokoci 3-6 cm a na pozostalej powierzchni 
,,plackami" o grednicy ok. 8-10 cm. Pasma p0 obwodzie plyty na1ey nakladaé w 
od1eg1oci ok. 3 cm od krawçdzi, tak aby P0 przyklejeniu do podloza zaprawa the 
wyciskala sic poza krawgd2 plyty. Prawidlowo naloona zaprawa klejqca powinna 
pokrywaá mill. 40% powierzchni plyty a gruboó warstwy kieju nie powinna przekraczaé 
10 mm na powierzchni gladkiej (tynku). Nie na1ey uldadaó plyt pokrywajqcych sic 
krawçdzi z krawçdziami naroy i otworów w elewacjach. Przy krawçdziach ociey 
na1ey ukladaé plyty styropianu szerokoci co najmniej 50 cm. Na naroach ociey 
zamocowaó plyty styropianu w jednym formacie z wyciçciem (ksztalt litery L) co 
wyeliminuje mo1iwoé wystçpowania pçkniçO struktury tynku. Nie nalezy u2ywaé plyt 
uszkodzonych. Nierównoci i uskoki powierzchni plyt p0 przyklejeniu do 9ciany nalezy 
zeszlifowaO do uzyskania jednolitej plaszczyzny. Nierównoci na powierzchni 
przyldejonych plyt the powinny byó wiçksze mz do 3 mm. Plyty styropianowe BPS 70-
031 na1ey zabezpieczyá preparatem gruntujCym na bazie klejów cementowych i 
dyspersyjnych dia systemów ociepleñ na styropianie grafitowym. 
3. Lqczniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ociepleñ 9cian zewnçtrznych 
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z warstwq tynku powinny odpowiadaó nastçpujcym wymaganiom; 
- na1ey zastosowaé lqcznik plastykowy z polietylenu (PE-HD) z trzpieniem stalowym 
wkrçcanym ds. Co najnmiej 5,5 mm, ze stali nierdzewnej tub stati ocynkowanej 
gatwaniCzme (nie mniej nit 5um) z zatyczkq termoizolaCyjnq z polistyrenu (Co najmniej 
PS30) zaChowujqCy w1aCiwoci mechaniczne w niskiCh temperaturach, tuteja lcznika 
dnom 8 mm 
- rednica talerzyka mm. 60mm, powierzcbnia chropowata z otworami, zapewniajca 
przyczepnoé zaprawy k1ejcej 
- oraz fyk> 450 N/mim; fuk >700 N/mm2, sila wyrywajqca ze wzgtçdu na 
przemieszczenie 0,25 N, nonoé na wyrwanie Nruc 0,75 kN dia kategorii uytkowej E 
- g1çboko6 zakotwienia w kategoriach u2ytkowych E; w warstwie 9ciany nonej 
ok. 10 cm, (a w tym przypadku dlugoé lcznika wyniesie (215 - 295 mm) 
- od1eg1oé pomiçdzy skrajnymi lqcznikami a krawqdziq budynku powinna wynosié 
Co najmniej 10Cm. 
- Na 9cianach szCzytowyCh posiadqJqcych jut ocieptenie na1ey stosowaé w i1oci 6sztuk 
na 1n12 lqcznik mechaniczny d1ugoci 295 mm przechodzcy przez dwa skrzyowane 
paski siatki z wlókna szklanego (stosowane w systemie) o szerokoci the mniejszej ni 
redniCa talerzyka 1cznika mechanicznego i dIugoci 400 mm kady. Po zakotwieniu 

lqCznika pasy siatki powinny byá przyklej one do styropianu zaprawq ktejC4 stosowanq 
do wykonywania warstwy zbrojqcej systemu. W naroaCh budynku 9cian oslonowych na 
calej wysokoci budynku i do szerokoci mm. 100Cm stosowaé w iloci 6sztuk na 1m2 
hcznik mechaniczny dlugoci 215 mm przechodzcy przez dwa skrzyowane paski siatki 
z wlókna szklanego (stosowane w systemie). 
4. Warstwy kiejowe; 
1. Zaprawa sucha do kiejenia styropianu powinna odpowiadaC nastçpujcym 
wymagamom; 
- gçstoé P0 zarobieniu wod4 1.34 g/crn3 
- konsystencja 8,5 cm 
- strata praenia w temperaturze 450oC 4 % 
- przyczepnoó; a) do betonu; - w stanie powietrzno-suchym> 0,60 MPa 
- p02 dniach w wodzie i 2 h suszenia> 0,40 MPa 
- po 2 dniach w wodzie i 7 h suszenia> 0,60 MPa 
b) do styropianu; - w stanie powietrzno-suchym> 0,11 MPa 
- p02 dniach w wodzie i 2 h suszenia> 0,10 MPa 
- po 2 dniach w wodzie i 7 h suszenia> 0,10 MPa 
Zaprawa kiejowa powinna bye odporna na powstawanie rys skurczowych w warstwie 
o gruboCi do 5 mm. 
PrzyczepnoC powinna odpowiadaC badaniom CO najmniej wedlug ETAG 004. 
2. Klej do zatapiania siatki; 
do wysokoci nadproy okiennych 9cian parteru, wzmoCniony o wytrzymaloci na 
uderzenia 125 J. 
powinien odpowiadae nastepujqCym wymaganiom; 
- gçstoC P0 zarobieniu wodq 1.84 g/cm3 
- konsystencja 8,0 cm 
- strata praenia w temperaturze 450oC 33,8 % 
- zawartoC substancji suchej 80,5 % 
- przyczepnoC; a) do betonu; - w stanie powietrzno-suchym> 0,90 MPa 
- p02 dniach w wodzie i 2 h suszenia> 0,09 MPa 
- po2 dniach w wodzie i 7 h suszenia> 1,10 MPa 
b) do styropianu; - w stanie powietrzno-suchym> 0,12 MPa 
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- po 2 dniach w wodzie i 2 h suszenia> 0,09 MPa 
- p02 dniach w wodzie i 7 h suszenia> 0,13 MPa 
Zaprawa kiejowa powinna byá odpoma na powstawanie rys skurczowych w warstwie 
o gruboci do 8 mm. 
Przyczepnoó do podloza powinna odpowiadaé badaniom co najmniej wedlug ETAG 
4.  
5. Siatka zbrojca. 
Powinna odpowiadaé nastepujcym wymaganiom: 
- masa powierzchniowa minimum 158 g/m2, wymiary oczek w gwietle 3,8 * 3,2 mm, - 
zawartoá popiolu % 78,7 (+1-4) 
- sila zrywajca wzdhi2 osnowy i wtku N/mm> 30 
- wydluenie wzglçdne wzdhi± osnowy i wtku, przy zerwaniu, % 3,5 (+1- 10) 
- rodzaj splotu siatki - raszlowy 
Projektowana siatka powinna odpowiadaé badaniom co najmniej wedlug ETAG 004. 
Na tabliczce znamionowej siatki powinny bye odnotowane nastçpujqce znaki: 
- Nr Aprobaty tecbnicznej, znak B, 
- Numer aprobaty siatki deklarowanej do wbudowania powinien odpowiadaC aprobacie 
technicznej producenta systemu ociepleñ. 
Na 9cianach do wysokoci nadproy okiennych 9cian parteru naIey zastosowaC siatkç 
wzmocnionq o wartoci 335 g/m2 - odpowiadajcq nastçpujcym wymaganiom: 
- masa powierzchniowa minimum 335 g/m2, wymiary oczek w gwietle 4,7 * 5,6 mm, 
- zawartoC popiolu % 80,6 (+1-4) 
- sila zrywajqca wzd1u2 osnowy i wqtku N/mm> 100 
- wydlu.enie wzgledne wzdlut osnowy i wtku, przy zerwaniu, % 5,1 (+1- 10) 
- rodzaj splotu siatki - gazej ski 
Siatkç zbroj4c ,,pancern" zatapiaC bez zakladów poziomo w pierwszej warstwie. 
Nastqpnq warstwç siatki z wlókna szklanego o gramaturze minimum 158 g/m2 zatapiaC 
w kieju z zakiadem minimum 10 cm pionowo w drugiej warstwie. 
Powinna odpowiadaC wymaganiom opisanym w p-cie 6.1. 
Projektowane siatki powinny odpowiadaC badaniom co najnmiej wedlug ETAG 004. 
Na tabliczce znamionowej siatki powinny byC odnotowane nastçpujqce znaki; 
- Nr Aprobaty technicznej, znak B 
- Numer aprobaty siatki deklarowanej do wbudowania powinien odpowiadaC aprobacie 
technicznej producenta systemu ociepleñ. 
Warstwç zbrojqcq wykonuje sic najwczeniej p0 uplywie 24 godzin od montau plyt 
termoizolacyjnych. Po tym czasie na plyty nakiada sic masç klejqcej i natychmiast 
rozklada siatkç zbrojqcq zatapiajqc przy uyciu pacy ze stali nierdzewnej. Siatka zbrojqca 
powinna byC niewidoczna i calkowicie zatopiona w warstwie materialu k1ejcego. 
Nastqpnq warstwç kieju nakiada sic po wyschnicciu pierwszej, co najmniej p0 uplywie 
24 godzin. Nierównoci powierzchni kieju na1ey przetrzeC papierem Aciernym. GruboC 
warstwy zbrojcej p0 stwardnieniu powinna wynosiC minimum 3mm. Celem 
zabezpieczenia przed zwiçkszonymi naprçeniami, powyej i poniej krawçdzi otworów 
na1ey nakleiC pod ktem 450  paski tkaniny z wlókna szklanego o wym. 25*35 cm  
zatapiajqc w kieju do siatki. 
6. Grunt szczepny (preparat gruntuj4cy); 
Powinien odpowiadaC nastçpujqcym wymaganiom; 
- gçstoC 1,4 g/cm3 
- strata praenia; - w temperaturze 4500 C 57,4 % 
900o C 59,3 % 
- zawartoC suchej substancji 55,0 % 
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rodek do gruntowania pod tynki na1ey nakladaé p0 wyschnieciu warstwy zbrojqcej co 
najmniej po 12 godzinach. 
7. Tynk silikonowy - zacierany - o strukturze ,,kasza"z efektem perlenia. Przyjmuje sic 
frakcjç ziama 1,5 mm, 
1.Powinien odpowiadaá nastçpujcym wymaganiom; 
- gçstoé objçtociowa 1,78 g/cm3 
- konsystencja 11,0 cm 
- strata praenia; - w temperaturze 450o C 27,5 % 
9000 C 47,5 % 
- zawartoá suchej substancji 80,7 % 
Na1ey nakladaó p0 zwiqzaniu warstwy szczepnej - po uplywie Co najnmiej 5 godzin. 
2. Na 9cianie budynku od poziomu gruntu do nadprozy okiennych parteru zaprojektowano 
tynk WZmoCniOny o wytrzymaloci na uderzenia 125 J - odpowiadajcy nastçpujcym 
wymaganiom: 
- gçstoó objçtociowa 1,86 g/cnB 
- konsystencja 10,0 cm 
- strata praetha: - w temperaturze 450o C 19,3 % 
900o C 49,9 % 
- zawartoá suchej substancji 87,22 % 
Tynk powinien bye odporny na powstawanie rys skurczowych w warstwie o gruboci do 
8 mm. 
Wykoñczona wyprawq powierzchnia ocieplenia powinna charakteryzowaC sic 
jednorodnogciq i niezmiennociq barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypuk1oci 
i wk1çs1oci stwierdzanymi wzrokowo, przy swietle rozproszonym z odIeg1oci> od 3m. 
CaloC prac wykonywaC - przestrzegajc instrukcji producenta systemu. 
Wykaz czynnoci kontrolnych wykonania ocieplenia. 
1.Przygotowanie pod1oa - polega na sprawdzeniu czy zostalo oczyszczone i zmyte, 
2. Wykonanie wyprawy tynkarskiej - polega na sprawdzeniu ciqg1oci, równoci i nadania 
w1aciwej zgodnej z projektem struktury. 
- odchylenie powierzchni od plaszczyzny nie powinno bye wiçksze ni2 3mm i w liczbie 
nie wiçcej niz 3 na calej d1ugoci faty kontrolnej (lata d1ugoci 2m), 
- odchylenia krawçdzi od kierunku pionowego nie powinno bye wiçksze ni2 2mm na 1 m 
i the wiçcej ni2 30mm na calej wysokoci budynku, 
- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawçdzi zewnçtrznych na calej 
wysokoci kondygnacji - 10mm, 
Realizacjç robot na1ey prowadziC na podstawie instrukcji okre1onych w kartach 
technicznych wyrobOw, aprobatach i rekomendacjach. 
,,Z1oony system izolacji ciepinej z wyprawami tynkarskimi" do mocowania na fasadach 
budynków powinien odpowiadaC warunkom okre1onym w ETAG nr 004 
3. Ocena wyghdu zewnçtrznego - polega na wizualnej ocenie wykoñczonej powierzchni 
ocieplenia. 
6. Ocieplenie stropodachu wentylowanego 
Ocieplenie stropodachu gruboci 13cm wykonaC granulatem welny mineralnej metod 
wdmuchiwania. Wspólczynnik przewodzenia ciepla welny nie wiçkszy ni2 X. = 
0,042W/nl2K 
7. Ocieplenie 9cian piwnic 
Ocieplenie 9cian zewnçtrznych piwnic styropianem EPS 70-031 gruboci 12cm o 
wspOlczynniku przewodzenia ciepla X. = 0,031 W/m2K, 
Jako wyprawç na cokole budynku zastosowaC tynk mozaikowy - przyjmuje sic frakcjç 
ziarna 1,5 mm. 



8. Obróbki blacharskie. 
Obróbki blacharskie wykonaé z blachy powlekanej. 
Obróbki blacharskie naley zamontowaé w sposób stabilny i zapewniajqcy 

• 	odprowadzenie wody poza powierzchniç elewacji. Naley je tak uksztaltowaé, aby ich 
• krawqd2 oddalona byla od docelowej powierzchni elewacji min. 4 cm. 

Pod obróbki blacharskie (podokienniki) p0 wykonaniu ocieplenia zastosowaé warstwç 
wyrównujqcq z masy klejowej nadajqc odpowiedni spadek. 
Podokienniki naley wykonaá o jednolitej dlugoci (bez polqczeñ). 
Podokienniki naley zamontowaé pod dolnq czçá ocienicy kadego nowego okna. 
Podokienniki za1oy6 najpóniej przed wykonaniem warstwy zbrojcej, w sposób 
zapewniajqcy we wszystkich fazach prac nale2ytq ochronç powierzchni 9cian w otworach 
okiennych przed wodami opadowymi. Boczne krawçdzie obrObki wysokoci 2-2,5 cm 
(podokienniki) powinny bye wy1oone na pierwszq warstwe kieju. Nastçpnie wykonaC 
odciçcie kieju od obróbki blacharskiej w celu pozostawienia tzw. ,,okapnika" gruboci ok. 
3mm. 
9. Stolarka okienna. 
Przedmiotowe zagadnienie dotyczy wymiany okien drewnianych na okna z pcv. 
Wymiana starych olden na okna nowe z PCV (U=1,3W/m2K). 
Przyjmuje sic nastçpujqce zalo±enia do wykonania i montau okien. 
1.profile pcv, gruboC zewnçtrznej 9cianki 2,7 mm, wzmocnienie profilu powinno bye 
zamontowane w §rodkowej komorze, gruboC 9cianki 1,5 mm 
2. ,,skrzydlo", gruboC zewnçtrznej 9cianki 2,7 milimetra, wzmocnienie profilu powinno 
bye zamontowane w grodkowej komorze ocienicy, gmboe 9cianki 1,5 mm, 
3. ramy okienne w kolorze bialym, piçciokomorowe stabilizatory profilu, bez olowiu i 
kadmu, 
4. uszczelki powinny byC wykonane z wymienialnego elastomeru termoplastycznego, 
lczone w naroach okien pod ktem prostym, 
5. okna piwniczne powinny otwieraC sic uchylnie, 
7. w kadym oknie piwnicznym naley zamontowaC aparaty napowietrzajc o przeplywie 
powietrza co najmniej 25 M3 godz. Koszt aparatów uwzglçdnie w cenie olden. 
8. w kadym oknie montowanym w mieszkaniu naley zamontowaC aparaty 
napowietrzajce o przeplywie powietrza co najnmiej 25 m3 godz. Koszt aparatów 
uwzglçdnie w cenie okien. 
Obmiar otworu okiennego powinien bye wykonany w taki sposób aby ocienica okna w 
otworze byla osadzona z tolerancj4 maksymalnie do 12 mm w murze p0 obwodzie okna. 
Nie naley montowaC okien w tynku. 
Podokiennik powinien byC dopasowany do kazdego otworu okna i nie krótszy od 
rzeczywistej dlugoci otworu. Podokiennik przy oknie balkonowym poza krawçd 9ciany 
powinien wystawaC lie wiçcej jak 1.5 —2 cm lqcznie z ostonq z tworzywa. 
Podoldennild do pod1oa ,,przykleie" na piankç mrozoodpomq. 
W przypadku klczenia  obróbek blacharskich, polqczenia na1ey wykonae Co najmniej na 
pojedynczy rqbek 1eqcy uszczelniony wewnçtrznie mrozoodpornq masq si1ikonow (co 
naley wykonaC kadorazowo przed polqczeniem obróbek). 
Przy kadym oknie balkonowym - na obie krawçdzie obrObki blacharskiej na1ey 
zamontowaC oslony z tworzywa i spiC wkrçtami celem uniemoliwienia przesuniçcia 
sic oslony. 
Koszt oslon z tworzywa na1ey doliczyC do wartoci obróbek blacharskich. 
10. Zadaszenie wejé do kiatek schodowych 



Daszki wejciowe wyremontowaá poprzez wykonanie nowego zadaszenia trojspadowego 
nad wejciami do kiatek schodowych z blachy stalowej trapezowej oraz montaz rynien, 
rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej gruboci 0,55mm 0 100mm. 
11. Demontaz i montaz instalacji odgromowej 
Na budynku na1ey wykonaó demonta2 i ponowny monta2 instalacji odgromowej. 
Roboty wykonaé zgodnie z Polsk4 Normq PN-IEC 61021-1:2001 Ap: 1:2002 dotyczcq 
ochrony odgromowej obiektów budowlanych. Nowe przewody na 9cianach prowadziá w 
rurkach winidurowych, zastosowaó na kadym pionie dwie puszki polqczeñ kontrolnych 
- polczenie z plaskownikiem uziemiajqcym i instalacjq odgromowq dachu. Instalacja 
odgromowa przed zakryciem podlega odbiorowi i dokonaniu pomiarów. 
12. Roboty glusarskie. 
Przed wykonaniem ocieplenia 9cian na balkonach i w loggiach na1ey przystpié do 
wykonania podlo±y. Po wykonaniu prac naprawczych plyt balkonów i loggii tj. 
zabezpieczeniu zbrojenia, u1oethu warstw wyrównawczych - p0 obwodzie 9cian i 
krawçdzi plyt na1ey zaloyé tamç uszcze1niajc, wykonaniu warstwç izolacyjnej oraz 
zamontowaniu profihi aluminiowych. Ostatniq fazq jest u1oethe nawierzchni z plytek i 
cokolików z gresu. 
Balustrady na balkonach: 
Elementy metalowe opalié ze starej farby olejnej i oczycié papierem gciemym. 
Nie zwlekajqc balustradç na1ey zabezpieczyé farbq antykorozyjnq. 
Po zamontowaniu pomalowaá nawierzchniowymi farbami olejnymi. 
Balustrady na1ey zamontowaó przed kiejeniem styropianu do 9cian w loggiach. 
13. Opaska przy budynku 
Opaska z betonowej kostki brukowej powinna bye ukiadana na powierzchni terenu p0 
wykonaniu ocieplenia 9cian piwnic. Nastçpnie p0 wyprofilowaniu podsypki cementowo - 
piaskowej z ok. 2 % spadkiem od budynku mona przystpiC do ukiadania nawierzchni z 
betonowej kostki brukowej. Podsypka powinna bye zwi1ona wodq i zagçszczona 
mechanicznie. Struktura kostki betonowej powinna bye zwarta, bez rys, pekniçC, plam i 
ubytków. Opisane wymagania dotyczqce kostki betonowej na1e4 potwierdziC 
odpowiedniq aprobat. Po u1oeniu kostki, szczeliny wypelniC suchym piaskiem, a 
nastçpnie zamieC i przystqpiC do ubijania nawierzchni stosujc lekkie wibratory plytowe 
z oslonq z tworzywa sztucznego. Kostka gruboci 4 cm powinna byC ostatecznie uloona 
ok. 1,5 cm ponad krawçd± obrzea p0 ubiciu. 
Prawidlowe wykonanie nawierzcbni z betonowych kostek brukowych polega na; 
- sprawdzeniu nawierzchni p0 ubiciu, 
- sprawdzeniu wypelnienia spoin piaskiem. 
14. Inne ustalenia. 
Opisane roboty realizowane bqdq z rusztowafi. Wykonawca jest zobowiqzany przed 
przystpieniem do robot na wysokoci do przeszkolenia pracowników z przestrzegania 
przepisów bhp i p.poz. Rusztowanie powinno bye ustawione przy budynku zgodnie z 
instrukcjq montau, charakterystykq technicznq i potwierdzone zapisem na tabliczce 
informacyjnej o prawid1owoci wykonania robot. Rusztowanie na1ey ustawiaC na 
podkladach drewnianych impregnowanych o wymiarach co najmniej; szerokoci 27-30 
cm, gruboci 5 -7cm i dlugoci wiekszej o 50 cm od szerokoci ramy stojaka. Pierwszy 
rzd ram nalezy ustawie na podstawkach grubowych celem regulacji poziomu 
rusztowania. Rusztowanie przy budynku na1ey ustawiC zgodnie z normq co najnmiej 
PN-781M-47900-02. Materialy nie odpowiadajce wymaganiom zostanq przez 
Wykonawce wywiezione z terenu budowy. 
15. Kontrola jakoci robot. 
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Odpowiedzia1noé za jakoá prowadzonych robot w pelni ponosi Wykonawca. W celu 
zapewnienia qdanej jakoci prac, Zamawiajcy bedzie podczas trwania robot prowadzil 
bietqcq kontrole. Do prowadzenia kontroli upowaniony jest prowadzcy Inspektor 

• 	Nadzoru oraz inni wskazani przez Zamawiajcego pracownicy. 
16. Dokumenty budowy. 
Podstawowymi dokumentami budowy sq: 
- Projekt budowlany, 
- Pozwolenie na budowç, zgloszenie robot, 
- Dziennik budowy, 
- Protokóly odbiorów czçciowych i koñcowych, 
- Certyfikaty i dopuszczenia dotyczce jakoki wbudowanych materialOw, 
- Notatki i uzgodnienia spisane na budowie przez przedstawicieli stron. 
17. Odbiory robot. 
Rodzaje odbiorów: 
1. Odbiór robot zanikajcych polega na finalnej ocenie i1oci i jakoci wykonanych robot, 
zastosowanych materialów, prawidlowoki wykonania. OdbiorOw czeciowych dokonuje 
na wniosek Wykonawcy Inspektor Nadzoru dokonujc w Dzienniku budowy 
odpowiednich wpisów. Odbiorowi podlegaj4 roboty ulegajqce zakryciu. W przypadku 
stwierdzenia odstepstw od przyjçtych wymagañ decyzje odnonie dalszego postçpowania 
podejmuje Zamawiaj cy. 
2. Odbiór czçciowy moze bye wprowadzony do procedur budowy przez Zamawiajqcego. 
Przeprowadzony zostanie wg zasad jak dia odbioru koñcowego. 
- odbiOr koñcowy polega na finalnej ocenie caloci wykonanych prac w odniesieniu do ich 
jakoci, i1oci i wartoci. Calkowita gotowoC do odbioru koñcowego powinna bye 
stwierdzona przez Kierownika budowy wpisem do Dziennika budowy i potwierdzona 
przez Inspektora nadzoru. Odbioru koñcowego dokonuje komisja wyznaczona przez 
Zamawiajcego. Podczas odbioru komisja zapoznaje sic z przebiegiem realizacji robot, 
ustaleniami podjçtymi podczas odbiorów czçciowych i koñcowych oraz oceniajakoC 
wykonanych prac. W przypadku wystqpienia dajqcych sic usunC usterek i niedorObek 
komisja przerywa odbiór, zaleca usuniçcie nieprawidlowoci i wyznacza nowy termin 
odbioru. W przypadku stwierdzenia przez komisjç, ze jakoC robot nieznacznie odbiega 
od wymagañ zaloonych w dokumentacji i specyfikacji technicznej, komisja dokonuje 
adekwatnych potrqceñ. Stwierdzenie raqcych uchybieñ ze strony Wykonawcy odnonie 
przebiegu i jakoci wykonanych prac, komisja mote odmOwiO odbioru zrealizowanego 
przedsiçwziçcia i 2qda6 od Wykonawcy powtórnej realizacji. Podstawowym dokumentem 
z przeprowadzenia odbioru jest koñcowy protokól odbioru robot sporzdzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiajqcego. 
Do odbioru koñcowego Wykonawca przygotuje: 
- Dziennik budowy, 
- Deklaracje zgodnoci, certyfikaty jakoci i dopuszczenia do stosowania dotyczce 
wbudowanych materialów. 
OdbiOr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiqzanych z usuwaniem 
stwierdzonych podczas odbioru i zaistnialych w okresie gwarancji wad i usterek. 
18. Rozliczenie robOt. 
Obmiar robot bçdzie okre1aC faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z 
Dokumentacjq Proj ektowq i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robOt 
dokonuje Wykonawca p0 powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych 
robOt. Wyniki obmiaru bqdq wpisane do rejestru obmiarów. Jakikoiwiek b1d lub 
przeoczenie (opuszczenie) w i1ociach podanych w glepym kosztorysie lub gdzie indziej w 
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiqzku ukoñczenia 
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- 	wszystkich robot. Blçdne dane zostanq poprawione wg instrukcji przez Inspektora 

	

• 	 nadzoru na pimie. Ponadto zasady rozliczenia robot zostanq ustalone w umowie o 
wykonanie prac. 

	

• 	 19. Gwarancje. 
Zamawiajqcy ustala okres gwarancji na 60 miesiçcy od daty podpisania protokólu odbioru 
robOt. 
Uwaga; 
W okresie gwarancji Wykonawca zobowiqzany jest przeprowadzié na koszt wiasny 
badanie wykonanego przez siebie ocieplenia za pomocq kamery termowizyjnej - 
podczas pierwszego sezonu zimowego od zakoñczenia robot. 
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