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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

TERMOMODERNIZACJI  SIEDZIBY PROKURATURY

 REJONOWEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ, 

UL. WYSZYŃSKIEGO 2

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem termomodernizacji
budynku Prokuratury Rejonowej  ul. Wyszyńskiego 2 w Dąbrowie Tarnowskiej .

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i
mające na celu wykonanie termomodernizacji budynku w Dąbrowie Tarnowskiej
 ul. Wyszyńskiego 2
W zakresie zamierzenia inwestycyjnego znajduje się:
izolacja ścian podłużnych: płyta styropianowa EPS 70-040 FASADA grubość 14 cm ,
- izolacja ścian szczytowych: płyta styropianowa EPS 70-040 FASADA grubość 11 cm,
- izolacja ścian piwnic: płyta styropianowa Austrotherm EPS FASADA PREMIUM,
 grubość 11cm o łącznej powierzchni 497,7 m2 wraz z wykonaniem siatki oraz wyprawy 
 z masy tynkarskiej silikonowej.
- wymianastolarki okiennej na systemową z PCV trzyszybową wraz z wymianą
  podokienników wewnętrznych i zewnętrznych
- wymiana drzwi zewnętrznych trzyszybowych aluminiowych.
- ocieplenie stropodachu styropapą z pokryciem papą termozgrzewalną,
- roboty uzupełniające i towarzyszące związane z pracami termomodernizacyjnymi.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich 
normach i wytycznych oraz instrukcji ITB.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót ich zgodność z Polskimi
Normami Budowlanymi , bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy,
oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i z zaleceniami inwestora.

1.5.1. Wykaz dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje we własnym
zakresie:
a) Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót
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b) Projekt organizacji i harmonogram robót
- kolejność wykonywania robót
- zakres i metoda przeprowadzenia prób i badań
- zestawienie koniecznych badań w trakcie wykonywania robót
- zestawienie koniecznych badań powykonawczych
c) Projekt zaplecza technicznego budowy
d) Dokumentacją wykonawczą i powykonawczą i inwentaryzacją geodezyjną
powykonawczą robót opracowaną na aktualnym planie sytuacyjno-wysokościowym

1.5.2. Zgodność z Dokumentacją Projektową i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz wszystkie dodatkowe dokumenty przedłożone
Wykonawcy przez Inwestora stanowią część Kontraktu. Wymagania określone w
jednym dokumencie, który stanowi część Kontraktu, są dla Wykonawcy tak samo
obowiązujące, jak gdyby były zawarte w całej dokumentacji.
Wykonawca nie może czerpać korzyści z tytułu błędów lub przeoczeń znajdujących
się w dokumentacji i w przypadku ich odkrycia winien natychmiast o tym powiadomi
Inspektora Nadzoru, który zadecyduje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub
poprawek.
Wszystkie materiały oraz wykonanie robót powinny być zgodnie z Dokumentacją
Projektową i SST.
Należy stosować się do wymagań projektowych zawartych w Dokumentacji
Projektowej oraz SST. Odstępstwa od tych wymagań są możliwe pod warunkiem, że
znajdują się one w ramach określonych poziomów dopuszczalności. Parametry
materiałów oraz wykonania Robót powinny być jednolite i zgodne z wymaganiami
SST.
Jeżeli materiały oraz wykonanie robót nie w pełni odpowiadają wymaganiom
Dokumentacji Projektowej i SST, obniżając tym samym jakość Robót, Wykonawca
na własny koszt wymieni tego rodzaju materiał oraz wykona niezbędne poprawki.

1.5.3. Bezpieczeństwo Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za organizację Budowy. Wykonawca ponosi
odpowiedzialność za utrzymanie publicznego ruchu drogowego przez czas trwania
Robót do dnia ich zakończenia oraz końcowego odbioru.
Przed rozpoczęciem Robót wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru projekt organizacji ruchu drogowego oraz zabezpieczenia Robót w czasie
ich realizacji uzgodniony z właściwymi organami zarządzania i nadzoru nad ruchem
drogowym.
Przez cały okres trwania Robót Wykonawca zapewni dobrą widoczność tym
ogrodzeniom oraz znakom, dla których jest to niezbędne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, ogrodzenia oraz urządzenia do wykonania zabezpieczeń muszą być 
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Rozpoczęcie Robót zostanie ogłoszone przez Wykonawcę publicznie i w sposób
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru, oraz za pośrednictwem zamontowanych w
miejscach i w ilości określonej przez Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych o
treści przez niego zatwierdzonej. Wykonawca pozostawi tablice informacyjne przez
cały okres trwania Robót.
Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć Budowę na czas trwania Robót do dnia ich
zakończenia i końcowego odbioru.
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Ze względu na specyfikę obiektu, wykonawca dostarczy, zamontuje i utrzyma
urządzenia służące wykonaniu tymczasowych zabezpieczeń takie jak : ogrodzenia,
poręcze, światła, urządzenia sygnalizacyjne, znaki ostrzegawcze, straż oraz inne
rodzaje wykonania zabezpieczenia Robót, zapewnienia wygody publicznej, etc.

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania Budowy i
wykonywania robót Wykonawca będzie:
a) utrzymywał teren budowy w należytym porządku i czystości
b) podejmował wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na i wokół terenu budowy
oraz będzie unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej
i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w
następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na :
a) lokalizację magazynów, składowisk i dróg dojazdowych
b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem pomieszczeń szpitalnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
- możliwości powstania pożaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca
będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone
do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe
promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonymi odpowiednimi
przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego
oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po ich zakończeniu
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego
odpowiednie przepisy Inwestor powinien otrzymać zgodę na użycie materiałów od
właściwych organów administracji państwowej.

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia
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podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz
będących właścicielami urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Inwestora w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń na czas trwania
budowy.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową
dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia
instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora
Nadzoru o zamiarze rozpoczęcia robót.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urządzeń Wykonawca
bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie
z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu
napraw.
Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego działania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Inwestora.
Personel odpowiedzialny za wykonanie robót w pobliżu istniejących urządzeń
podziemnych będzie pamiętał o wymogu powiadomienia operatorów istniejących
urządzeń podziemnych o zamiarze prowadzenia robót w ich pobliżu, jak również o
opłaconym nadzorze przedstawicieli operatorów tych urządzeń.

1.5.8. Organizacja ruchu
Koszt organizacji ruchu obejmuje:
a) opracowanie oraz uzgodnienie z inwestorem Projektu Organizacji Ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
Nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót;
b) ustawienie tymczasowego oznakowania zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu .
Koszt utrzymania organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 
pionowych, poziomych, barier i świateł
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego i wewnątrz obiektu.
Koszt likwidacji organizacji ruchu obejmuje:
a) usunięcie wybudowanych materiałów i oznakowań
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

1.5.9. Zabezpieczenie Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robót, wszystkich materiałów i
urządzeń wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania Budowy do daty odbioru.
Wykonawca odpowiada za utrzymanie robót do chwili odbioru. Każdy odcinek
robót powinien być utrzymany w zadowalający pod względem technicznym sposób
przez cały czas trwania robót, aż do momentu odbioru Inspektora Nadzoru może
zarządzić wstrzymanie robót i podjąć wszelkie działania jakie uzna za niezbędne
jeżeli Wykonawca nie dostosuje się w ciągu 24 godzin do jego poleceń dotyczących
należytej dbałości o stan robót i ich zabezpieczenia.

1.5.10. Zgodność z prawem i innymi przepisami
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować w czasie wykonywania robót
wszystkie przepisy administracji państwowej i regionalnej, a także inne ustawowe
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regulacje i wytyczne dotyczące robót.
Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i zobowiązuje się zastosować do
wszystkich prawnych wymagań dotyczących używania opatentowanych urządzeń i
wykorzystywania opatentowanych metod oraz zobowiązuje się na bieżąco informować
Inspektora Nadzoru o podejmowanych przez siebie działaniach poprzez przedstawienie
mu kopii pozwoleń i właściwych dokumentów.

1.5.11. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są normy lub przepisy, które spełniać mają
materiały, wyposażenie, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane
roboty będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powołanych norm i przepisów, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej.
W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do
konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie
normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane
normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Różnice między powołanymi normami lub
przepisami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez
Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru, co najmniej 7 dni przed datą
oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru. W
przypadku kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie
zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania Wykonawca
zastosuje się do norm powołanych w dokumentach.

2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z
wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej i instrukcji ITB.
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki
określone w:
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z
2003 r., Nr 207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami),
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z
2004 r., Nr 92, poz. 881),
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności ( Dz. U. z
2002 r., Nr 166, poz. 1360, z późniejszymi zmianami).
Na wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu
budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na
podstawie tych ustaw.
Wykonawca usunie z Terenu Budowy lub umieści w miejscu wskazanym
przez Inspektora Nadzoru materiały, które nie odpowiadają wymaganiom
Specyfikacji Technicznej. Jeżeli Inspektor Nadzoru wyrazi zgodę na
wykorzystanie tego rodzaju materiałów do robót innych aniżeli tych, do
wykonania których były pierwotnie wyznaczone, koszt użycia materiałów do
tej części robót będzie odpowiednio przez niego zweryfikowany.
Każda część robót wykonana przy użyciu materiałów, które nie zostały
sprawdzone przez Inspektora Nadzoru lub przez niego zatwierdzone, będzie
realizowana na własne ryzyko Wykonawcy.
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Wykonawca powinien mieć świadomość, że wykonana w ten sposób część
robót może nie zostać zaakceptowana, a należne z nią płatności wstrzymane.
- Przechowywanie i składowanie materiałów:
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy
będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane
w obrębie Terenu Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
- Wariantowe stosowanie materiałów:
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidują
możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co
najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony
bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.2. Wymagania szczegółowe
2.2.1. Masy klejące - wymagania techniczne
Zawartość suchej substancji /%/ - różnica nie większa niż 10% od wartości podanej przez 
producenta
Straty /%/ - różnica nie większa niż 10% od wartości podanej przez producenta
Konsystencja /cm/ - 10 +- 1
Przyczepność do betonu /kPa/
- w warunkach laboratoryjnych min. 300
- po 24 h w wodzie min 200
- po 5 cyklach cieplno-wilg. min 300
Przyczepność do styropianu /kPa/
- w warunkach laboratoryjnych min. 100
- po 24 h w wodzie min 100
- po 5 cyklach cieplno-wilg. min 100
Odporność na rysy /mm/ min. 5
Min. grubość warstwy zbrojonej - całkowite i dokładne przykrycie i zatopienie siatki 
zbrojącej.

2.2.2. Płyty styropianowe - wymagania techniczne
Do robót ociepleniowych należy stosować płyty styropianowe według PN-B-
20130:1999, odmiany 15 lub 20, rodzaju FS ( samogasnące ).
Powinny spełniać, poza normą, dodatkowe wymagania:
- wymiary powierzchni – nie więcej niż 60 cm x 120 cm;
- powierzchnia płyt – szorstka po krojeniu z bloków, płaska lub profilowana;
- krawędzie – ostre, bez wyszczerbów, proste lub profilowane;
- sezonowanie – od 2 do 6 tygodni w zależności od
technologii produkcji; przy zachowaniu wymaganej według normy stabilizacji wymiarów 
± 1,0%.

2.2.3. Siatka zbrojona - wymagania techniczne
Rodzaj splotu – uniemożliwiający przesuwanie się oczek siatki;
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Impregnacja powierzchni – polimerowa, zapewniająca odporność na działanie środowiska 
alkaicznego;
Wymiary dostawcze – szerokość – nie mniej niż 100 cm,
– długość – nie mniej niż 50 cm;
Wymiary oczek – nie mniej niż 3 mm;
Masa powierzchniowa – nie mniej niż 160 g/m³
Strata w temperaturze 625 ºC – 10 – 25 % masy;
Siła zrywająca (wzdłuż osnowy i wątku) dla próbek:
a) przechowywanych w warunkach laboratoryjnych – nie mniej niż 1500 N
b) przetrzymywanych w wodzie destylowanej – nie mniej niż 1200 N
c) przetrzymywanych w roztworze wodnym NaOH – nie mniej niż 600 N
d) przetrzymywanych w wodnym roztworze cementowym – nie mniej niż 600 N;
Wydłużenie względne (wzdłuż osnowy i wątku) dla próbek:
a) przechowywanych w warunkach laboratoryjnych – nie więcej niż 3,5% (przy sile 1500 N)
b) przetrzymywanych w wodzie destylowanej – nie więcej niż 3,5% (przy sile 1200 N)
c) przetrzymywanych w roztworze wodnym NaOH – nie więcej niż 3,5% (przy sile 600 N)
d) przetrzymywanych w wodnym roztworze cement– nie więcej niż 3,5% (przy sile 600 N);

2.2.4. Masy i zaprawy tynkarskie - wymagania techniczne
Postać – ciekła masa gotowa do użycia lub sucha mieszanka do zarobienia wodą;
Wygląd zewnętrzny – jednorodna masa po zmieszaniu 
Zawartość suchej substancji, % - dla mas tynkarskich – różnica nie większa niż ± 5 % od 
wartości podanej przez producenta
Straty – różnica nie większa niż ± 10 % od wartości podanej przez producenta;
Konsystencja, cm – 10 ± 1
Odporność na rysy, mm – brak rys w grubości równej dwukrotnej grubości zalecanej lub w 
grubości wynikającej z technologii nakładania.
Minimalna grubość warstwy wyprawy – 1,5 mm

2.2.5. Układ ociepleniowy - wymagania techniczne
Opór cieplny, (m2 · K)/W – nie mniej niż 4 dla ścian i 4,5 dla stropu ostatniej kondygnacji
Wodochłonność, g/m2, w badaniu na próbkach:
- po 10 h zanurzenia w wodzie – nie więcej niż 600
- po 24 h zanurzenia w wodzie – nie więcej niż 1000
Mrozoodporność – próbki po badaniu nie powinny wykazywać zmiany
Odporność na starzenie – próbki po badaniu nie powinny wykazywać zmian barwy 
wyprawy;
Przyczepność międzywarstwowa, kPa, w badaniu na próbkach:
- w stanie powietrzno-suchym – nie mniej niż 100,
- poddanych cyklom mrozoodporności – nie mniej niż 100;
Funkcjonalność – po badaniu nie powinny wystąpić rysy ani zawilgocenie spodniej strony 
wyprawy;
Odporność na uderzenie, J, w badaniu na próbkach:
- w stanie powietrzno-suchym – nie mniej niż 1 (dla wypraw mineralnych)
- nie mniej niż 3 (dla wypraw pozostałych)
- poddanych cyklom starzeniowym – nie mniej niż 1 (dla wypraw mineralnych)
- nie mniej niż 3 (dla wypraw pozostałych);
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Opór dyfuzyjny względny dla warstwy wierzchniej (warstwa zbrojona + wyprawa tynkarska), 
m – nie więcej niż 2

3. SPRZĘT
Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych 
stosowanych materiałów.
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP

4. TRANSPORT
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i 
spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.
Materiały izolacyjne należy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki 
sposób, aby zabezpieczyć opakowania przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonania robót:
5.1.1.Wykonanie robót powinno być zgodne z dokumentacją projektową, SST, kartami 
technicznymi stosowanych materiałów, normami oraz warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót.
5.1.2. Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą
wykonywane roboty związane z wykonaniem termoizolacji.
5.1.3. Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robót powinna mieścić się w
granicach od + 5 do + 25 stopni Celsjusza i być o 3 stopnie wyższa od temperatury punktu 
rosy.
Wilgotność względna powietrza w czasie wykonywania robót powinna być nie większa niż 
85 %.

5.2. Zakres wykonywania robót
5.2.1. Roboty przygotowawcze:
Uzupełnienie i zbicie odparzonego tynku ścian zewnętrznych i cokołu; zabezpieczenie lub 
częściowy demontaż opasek przyściennych z płytek chodnikowych. Demontaż orynnowania
i inst. odgromowej.

5.2.2. Docieplenie ścian:
- oczyszczenie istniejących powierzchni elewacji przez zmycie wodą pod cienieniem, 
usunięcie łuszczącego się podłoża i innych widocznych ubytków w tynku;
- wzmocnienie i zagruntowanie tynku zewnętrznego ścian;
- obłożenie ścian warstwą izolacji termicznej z płyt styropianowych grubości 14cm;
- wykonanie warstw podkładu wraz z gruntowaniem, osiatkowaniem;
- wykonanie warstwy tynku cienkowarstwowego mineralnego zgodnie z kolorystyką podaną 
w projekcie budowlanym.
- wymiana obróbek blacharskich, parapetów okiennych z blachy stalowej ocynkowanej na 
blachą stalową powlekaną
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5.2.3. Docieplenie stropów:
- wykonanie otworów nadmuchowych w płycie korytkowej stropodachu
- docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją warstwy granulowanej wełny mineralnej o 
grubości 19 cm;
- uzupełnienie płyty korytkowej w miejscach wykonanych otworów nadmuchowych oraz 
wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej.

5.2.4. Wykonanie stolarki okiennej:
- wymiana wskazanej przez Inwestora drewnianej stolarki okiennej na stolarkę PCV w 
kolorze białym, o profilu pięciokomorowym, ościeżnice o zamkniętym profilu 
wzmacniającym, skrzydła z okuciami obwiedniowymi i blokadą uchyłu; Okna z PCV należy 
wyposażyć w nawiewniki higrosterowalne, mikrowentylację oraz listwę pod parapetową, 
okna rozwieralne i rozwieralno-uchylne

5.2.5. Wykonanie drzwi zewnętrznych:
- wymiana ślusarki stalowej drzwi zewnętrznych i stolarki drzwiowej zewnętrznej na 
aluminiową

6. KONTROLA JAKOŚCI
Kontrola robót obejmuje:
- stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta,
- sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami producenta
materiału,
- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,
- kontroli prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania 
powierzchni pod względem równości, braku plam i zabrudzeń.
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika
Budowy.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową podstawową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej termoizolacji 
zgodnie z dokumentacją projektową i obmiarem w terenie.
Ilość robót określa się na podstawie projektu i kosztorysu z uwzględnieniem zmian
wprowadzonych przez inwestora.

8. ODBIÓR ROBÓT
Podłoże oraz każda nanoszona warstwa powinna być odebrana przez Inspektora.
Przystąpienie do kolejnych etapów robót może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego 
wpisu przez Inspektora do Dziennika Budowy.
Wykonanie izolacji uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową,
niniejszą SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywołanych normach 
lub w punktach 2,5 i 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne.
Przedmiotem odbioru będą poszczególne fazy robót:
- przygotowanie podłoża ściennego
- zamocowanie płyt termoizolacyjnych
- wykonanie warstwy zbrojonej

10



- wykonanie wyprawy tynkarskiej
- wykonanie obróbek blacharskich
Poszczególne fazy robót zanikających powinny być odebrane przez kierownika
budowy i inspektora nadzoru i wpisane do dziennika budowy
Przy odbiorze końcowym ocenie poddane będą następujące elementy ocieplenia:
- równość  powierzchni wg wymagań normowych jak dla III kat. Tynków zewnętrznych
- jednolitość faktury
- jednolitość koloru
- prawidłowość wykonania wszystkich szczegółów ociepleń
Wykonane ocieplenie powinno być jednolite, bez spękań, rys, pofalowań, zagłębień 
ubytków oraz widocznych połączeń pomiędzy poszczególnymi fragmentami wypraw 
 w wypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości i usterek , wykonawca
robót jest zobowiązany do ich usunięcia.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest umowa zawarta pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą na wykonanie
zakresu robót budowlanych zgodnie z projektem, w której określa Si kwotę i terminy 
płatności.
Elementem niezbędnym do wystawienia faktury jest protokół odbioru robót wykonanej 
termoizolacji, zgodnie z dokumentacją projektową, obmiarem robót, atestem Producenta 
termoizolacji i oceni jakościowo na podstawie wyników pomiarów i badań oraz 
wymaganiami określonymi w pkt 8 SST.
Cena jednostkowa obejmuje:
- prace przygotowawcze,
- dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót,
- opracowania „Projektu organizacji robót” wraz z harmonogramem,
- montaż i demontaż ewentualnych rusztowań,
- montaż i demontaż ewentualnych namiotów,
- przygotowanie i oczyszczenie podłoża,
- przygotowanie materiałów do wykonania termoizolacji,
- wykonanie warstwy gruntującej,
- przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych SST lub zleconych przez  
Inspektora,
- gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań,
- oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót.
Cena jednostkowa zawiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Podstawy prawne:
Dz.U.04.19.177 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004r. , Prawo zamówień publicznych
Dz.U.04.18.172 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24
stycznia 2004r. , w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego
Dz.U.04.130.1389 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 18
MAJA 2004r. , w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym
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Dz.U.03.207.2016 USTAWA z dnia 7 lipca 1994r., Prawo budowlane /tekst jednolity/.
Dz.U.04.93.888 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004r., o zmianie ustawy – Prawo budowlane.
Dz.U.02.75.690 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia
2002r., w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie.
Dz.U.03.33.270 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 13 lutego
2003r., zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Dz.U.04.109.1155 i 1156 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 7
kwietnia 2004r., zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Dz.U.04.92.881 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004r., o wyrobach budowlanych
Dz.U.98.107.679 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I
ADMINISTRACJI z dnia 5 sierpnia 1998r., w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych.
Dz.U.02.209.1780 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2
grudnia 2002r., w sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych 
do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany.
Dz.U.98.113.728 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I
ADMINISTRACJI z dnia 31 lipca 1998r., w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru
deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Dz.U.98.99.637 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I
ADMINISTRACJI z dnia 24 lipca 1998r., w sprawie określenia wykazu wyrobów
budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagał podstawowych oraz
wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej.

Dz.U.02.209.1779 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 grudnia
2002r., w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich
oznaczania znakowaniem CE.
Dz.U.03.139.1323 USTAWA z dnia 12 czerwca 2003r., o terminach zapłaty w transakcjach
handlowych.
Dz.U.03.120.1128 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23
czerwca 2003r., w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, do użytkowania których można
przystąpić  po przeprowadzeniu przez właściwy organ obowiązkowej kontroli
Dz.U.02.108.953 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26
czerwca 2002r., w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.
Dz.U.03.120.1126 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23
czerwca 2003r., w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Dz.U.03.120.1134 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca
2003r., w sprawie książki obiektu budowlanego
Dz.U.01.138.1554 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 19
listopada 2001r., w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest
wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.
Dz.U.03.120.1133 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca
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2003r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
Dz.U.02.169.1386 USTAWA z dnia 12 września 2002r., o normalizacji.
M.P.03.46.693 OBWIESZCZENIE PREZESA POLSKIEGO KOMITETU
NORMALIZACYJNEGO z dnia 29 lipca 2003r., w sprawie wykazu norm
zharmonizowanych
Dz.U.03.169.1650 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z
dnia 26 września 1997r., w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
/tekst jednolity/
Dz.U.03.47.401 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego
2003r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych
Dz.U.96.62.285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z
dnia 28 maja 1996r., w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy.
Dz.U.01.118.1263 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20
wrze�nia2001r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy eksploatacji maszyn i innych
urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.
Dz.U.02.147.1229 USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991r., o ochronie przeciwpożarowej. /tekst
jednolity/
Dz.U.03.121.1137 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I
ADMINISTRACJI z dnia 16 czerwca 2003r., w sprawie uzgadniania projektu budowlanego
pod względem ochrony przeciwpożarowej
Dz.U.03.121.1138 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I
ADMINISTRACJI z dnia 16 czerwca 2003r., w sprawie ochrony przeciwpożarowej
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
Dz.U.03.121.1139 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I
ADMINISTRACJI z dnia 16 czerwca 2003r., w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w
wodę oraz dróg pożarowych
10.2. Normy:
PN-EN ISO 10077-1 właściwości cieplne okien, drzwi żaluzji. Obliczanie współczynnika
przenikania ciepła
PN-EN ISO 10211-1 Mostki cieplne w budynkach. Strumień cieplny i temperatura
powierzchni. Ogólne metody obliczania
PN-EN ISO 10077-2 Mostki cieplne w budynkach. Strumień cieplny i temperatura
powierzchni. Liniowe mostki cieplne
PN-EN ISO 13370 właściwości  cieplne budynków. Wymiana ciepła przez grunt. Metody
obliczania
PN-EN ISO 13789 właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat przez przenikanie
PN-EN ISO 14683 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła.
Metody uproszczone i wartości orientacyjne
PN-B-02151-3 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność
akustyczna elementów budowlanych. Wymagania
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania przy odbiorze
PN-ISO 1512 Farby i lakiery. Pobieranie próbek produktów w postaci płynu i pasty
PN-75/B-10121 BN-76/8860-01-03 Podwieszanie elementów do ścian lub innych
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elementów konstr.
PN-B-23111 Płyty z wełny mineralnej do izolacji cieplnych
PN-92/N-01255 Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa
PN-92/N-01256–02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja
PN-92/N-01256-03 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy
PN-N-01256-5 Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i
drogach pożarowych
PN-93/B-02869 Badania odporności ogniowej. Przewody wentylacyjne
PN-93/B-02862/Az1 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania nie palności
materiałów budowlanych
PN-B-02851-1 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej
elementów budynku. Wymagania ogólne i klasyfikacja
PN-B-02852 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Obliczanie gęstości obciążenia
ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru
PN-90/B-02867/Az1 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez ściany
PN-B-02872 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badań odporności dachów na
ogień zewnętrzny
PN-B-02873 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych
PN-B-02874 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia palności
materiałów budowlanych
PN-89/B-02856 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania właściwości
dymotwórczych materiałów
PN-88/B-02855 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania wydzielania
toksycznych produktów rozkładu i spalania materiałów

10.3. Inne dokumenty:
PN-84/S-Inne dokumenty:
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych tom I
- Budownictwo ogólne
Wytyczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych w okresie obniżonych
temperatur. ITB Warszawa 1988
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