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Sp*cyfi kacja techn iczna

1, Część oqolłł
1,1. Pnsdmiot STWiOR

Frr*cmictem ninieiszej so*cyikac.ji lechniczneiwyk*r':allia iadbloru rcbot iSTWi0R)sąwvmagania ogclłe

łloiyczące wyk*nanla i cdbioru :'c'bol .,v zvłraiku z wykonanłen Tęrmomodetnieac.li *udynku Publicznej Szkcły

Pcdsta',,lowe1'ł Xl'*atce

1 2. Zakres stosołvania sTwioR

$petytikac;a łech*iczna wyi'cnanla l cdblcru lgbal jest sioscwana j*łc clckuli:enl ;rze |arg01łi

r konlrktcwy przy rlecaniu , re aiizacj! rcbcr ,.vyrnienicnych w *il*kcje i.'1.

1,3' Zakres robct objęiych sTWioR

Ustalenia zawarie 'lł nlnrejsze; specyfikac;r cbe;rnuja. wyrnagania ogoine wscolne dla rcbot cb1eivci:

scecyfikacjamr technicznyrłi 'łyt'onania ; ccibioru robot i rosztorysem ccisanyrl ponadio pcsrzez'

. {.żló^'ri€ r0bót'
45J j0c0* . tłbłty rłzbiclłłwł
j{5453ł0C - iccoiv rerf;cfilo'.l,,ę : ićnr,łar:vtn*
45321łC0 _ Terncmodernizac1a sc:eł zev;nęizn'lc:
.i5J2i0C0 - ilolac1a ciepiła
452614i* - llolowanie cacnu4526i21* _ tĄiykony'ł;anie pckryc dachc*ycn
,15'12112S - rrstaio',vanie iramug i ram ckien*y{il z iwsryyw szi,Jcrnych
/'ą/i ]i'l'" - lnstalcwanie drzl,vl alurniniowvch*JĘ4 | l 

'a 
_

'.1 
(l|./j1łn loboiv rr'alarskieYJYtć lUV _

i541000ł - Tynkowa,':le
r5a4?1'?0 - Roboty Ludowtane
'' \.4 ii }{ i' 1' ' łcbot7 budclviane ,ł;ykonczenrowe pczcstałeĘJ+JUv\lv _

:::,::.*' 
technic:na jesi d*kumentem pomocniczym przy reaiizacjl ł cdbioz* robcl J zakresle i(tory

vvsjr 
' 
tw.is

a} *cieplsnie ścieł zewnętnnych budynku

b} T:lmcrłcierłlzacia cachu wrae z;egc irze budowa.

ci izęśricłva vłYniana słCIiarki *iciennęj l drzwlcwe1

d) Ęg*oci sinsdÓW zswn€lrznych 
j->_

e} iłvkołanie opaskl ; kosiki Łrukor,vej wak*ł budyni<Ów .

in:;łesiyłia reaii:ołvana będzle zgodnie;e zgłcszenien w $iarasiwie Powi*towyfi 'łv Rłdsfijju.

ł.0bqwlazki InweEiotą

" Przskazanie *lacu b*dol*ry * ln'ł;*stcl rrzekaze plac lu*e,łły ,.v rał*sci l*b czsś{'O'#c i łl łeas;e

;lzłcj si3,'vicnyfi lre€u vVvkłnalv:e zaakcepicł,łanyrn przeŻ lnwestora'



3' Za kre.s p rac. i od p*.tlłi *d z i a l n ośc i Wy [q na}ycJ

Wy ko łla w ca W' p - 
xLYJtr'?ii:$l -r-il::: 

* o * - tym czas o w e

' łaeJgcłe piacu bud*'ły, ;abezpi*czEnle i oznakcwałlie zgc*ni* e rivylłcg**':i piaiva bud*wie*cEo

Wyk*naw*a łcngsl pełi:ą odpowiedzrainośc ua uirzyrłanle piłcu budc'",iy, *d momellu przęje.le Ćc

cd5ralu l'cicclveg*. ''l'l mj*ł'* p*sięlu r*bgl, plac budowy }łwinien byc rcną!ko\{a*y' usl;wang

rbędne małerlały, spn*i i ;ał;eczyszcl**ia

* Zcrganlał'łlanie ierelu budcwy

ł 7ł}--pznleczpłił rJłsla,r;v necicv;' źJwwź?lv

* *rhrona śrorJcwisi.a r'a pia€ł budovly i poze iego cbr'eben pc\jvinna polecac na zabe:piecI*niecn

crze C

-" -^*:^^-.,----^-.rj ćolJlęu(/;a..;,'ilfi gleby lrzed s:!..oclivlymi :łbs{ancjami, a ,sJ sl$uegolncsci; pł]iweri oielrr

*hem!kaliami

bi zanieczyszczei:leIT FCWrĘ|ę6 gazaml i oyłami

lj moeitr,vcścra. 3cwsianla pcŹaru

* Fgłna odi:ciryi*dzialn*sc za cpiskę nad wyk*nywanymi rsbolamr ma{eriałanl $i'az slizei€m

ailajriu.jącyr* się ła glacu budowy iod prŹrję{ia pi*cu d* ldbtcru łlnco'łlsgo icbÓtj

* *cpołrilełlziainłs* r; v;szelkje ełjszczgl:ia i .'lszy.łclzęnia włas*osci płbllczne; I pry,.łłir*j

" Zapey'lni*nle ;atrudni0nym na budawi* plec*vłnikom łdn*rvied;:iego Z3piecza $ccjallC-Sar:iiai|;$i. rl€

dłpusiceac 0c prac'l rl warurlrach |.ieŁ'€IaieczllCh , 52196111.'ych aie zcr,ł,łłia

" *rlv*adzellę lcbol'łł iaki sposcb, aby zapeu;nlc clągłv l:'icn lieSZY{h i moriiw:e sc minin:um łglańczvc

crak co]a;dłJ cł sasiedi'rc1 buł1,vnxcrv

" Pralvicłotłe 5znakowanle wv'iazcoyl ' łvjazc'ci,l na budor,v€

" Zor$a*irowanie łielbed*ycl'l prob, badań r odbior*vl *ra; ew*ł]i*alnegł uaupełnienił łJ*kumefftarn'

odbrorczł1 cla rakresu rcbot ob1ęiych unową

4,. iVlateriąiy

i.!ełe'lel}' Sioscwa{:r do wykony''gania l*bol p*winny był lg*cine z obawia'zującyn:i nsrmani pcsladac
a-\

cclpowiednie s{*sly j slrliadectłva iopuszczenta dc użycia' oraz akcepłacje lnwesicra :.

Pr'złchowyv''ła*ie iskladowani* nateriało,,i1J - w spcsÓb zapevlnlalący icn ,'t-łasciiva" jakcśc ; prrYcjatnosc

Xn rłiątuu :JUut.

Skiadalre małe rlałćvr 13.ls assiiyi'reniu z zachovla*lern wyffcgctłd belplccl*nsi'r-,*

ł *n*zi;lvi*l':iem pcb lałla ;"eplereni*tYwnych prcoe t<.



$. Materiały po*}odzą9.F llq3biórki
Gluz belolc,1','' s:kio, drewn0 i'łłcr:ywe sriL;czne i in*e ebedn* Zamawiającgmu met:r,aiy *

l#'vkełałłca iv'yvłieeie *a'tłysypisk* śniecj i:a 1i6571 '1ł|asny

S, Warunki realiracji

Ploncwane robct.v budowlane są * ootqlszechnio znanych slandaidach. -jakaśc robot wyk*nywanyrh szczegÓły

techn*iog;cln* cra! lolerancie ,łyrntar*';łe po!v|n*y *yc zgodne z normami. Apra*atv i*chniłzłe poszczegc:ny':l

z*słałvcłv wyrłb*vł da wyk*nywa;:ia dacieplen scien z*wrrętanyth d*pusz:ząa.o''owadzenłe lcbol zwiąaanvci:

: nakł*daniern i rł;iąza*iem zap|głvy kiejqcej oraz iyniłotv przy te*tp€ratu{?e oisczenła *d +5o* cc +25.C lstłlels

nożlivł*ś; prłtvaczeriia rcbct r,.l innycn viar'.:nkacŁ temp*ratuicwyłh' jezeli a*rabata technicrna na *any zasiaw

'lt''llcbÓ'ł tc dopuszcz:

Niedcpi"lsrrealne jesl prowad:enie robst ,ri ceasie opador,,l alnosferycznycn, w czasir siinegc '*riatru. pai;

nasrzanyci porJlerćc,1n|ach eiewac;i oraz 1ez:il zapc,,viadany iesi spacek lemperatury ponize; 0.C łł Clac,';

uu!!-'i il

i. bprzgt

$ij:':ł| si*ss'ł;an;l dr łyncnywan,a l0br}t p$'łillen $Y{argnt*}rJec ;akcsc tobci ckreslona '* c*lt:-rn*n1a*il

3rł1eklcwe : pii i ,'!arijcXech iechnrcenycl r S.T

7_J. Rusetłwęłli3

. Przygoiowania i zasada prowadzenia prac.

Budowa r ei(sploaiacja rusztowan

KaŹd* rlsztowanie powir^lno posiadac dokilmentację lachniczna. 0okurnentac1e slanowt iastrukcja moniaŻu

j e kspioatacji r*sztowania *pracofłefia pmee prc'ducc*ta rus:taw*nia li.lb pĘekt technicany spcnąizony dla

knnk r*i nełrł lr:ypad ku nie*bjeieg* ;łsirukcją.

Sporzączona przer prcd***nta i;łslri.ikcja mciltażl.t i *kspl*alacji ruszlcłvani* *cvł!nna

,ł-,"a 
^'ą-l,'-^ą;+" 

';'; ! ;.;lJL,ULęi ;Ls

.\
- sYslęn ruszict'leria ilamcwe rodułovle lł.lb inne]. 

.

-^|."^^ ^ł^..^'.-.._i^

' rj cni l s :Ćza; t e c bc iaze nle ; z,/tx crłle 3orn0sic,'l.i lrbcczyc l
- dalusecealns ',,lysckcscl rusetcivania' dia ktcry*h łi* m* ko*jełanoścl wykołłnił lrojektu

iorhntr;nołe



" cicprrszl:ain* pa|clr _tl aiii"j' 
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kl*rym *!tspi*atac;a riiszlc*arie jesi nci'i'!va *eł wykonania dodati:owegc

:lo1ek:; iechniczrełc

:rntńĘ mnl::i'. '.łzr'lł',i ^l,^^j^_---;; ,'-^J-^'ł łr^aarą+'' ^:^^^'^.^^_JUvJuv l!łlw}ii\'rń5iJlud|cL]jJlad.'\iaYl'|''l{J!,'UłlUiJiU'iUr}3vv.
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.'^-''-'| *^^.-ł', : l^*^^}^i'' -.'^-i^,.,^^:_'a'dlul 
^l 

:llul'lc1{u lucillul ;|cću jUir'LU}Ydiiid.

^^-r^i. ';iJUlUU llitii rldL.i.

ssecvfikacja elerxentcv/ s'lst?rEo'#ycn

!''ZÓl prctcKciu cdblcru

lasady fisntaŻil. ekspiceiacj; i d*t**nlaz'; l'l"Jsz:Owelia.

Jezeii schęnai rus*sv1janie p*krl'lt;a sję Ż* sci:effa|srn zaniese'l3nyn1 łv insti'.łkrji m*łiazu i eisplcata*;i

Y{ydai:gj s.?eŻ prc{filCsnia, fia$y dc czyrtenta z rusŻt0'''Janiefi iypolł,fym. Wysiarcay w{*cy wyko*ac 5Zkic*

jezeii siaika {onsi|uKcYlna iuszto'łanie nle lc,{ryTia s|g z z3rnlgszarcryn; w lIslauicji schemetamr lub dc



/ J^^.._*^_^J^^ 
^L^:_:^^;_ ^^*^^.:',. : l'^^Ar'',l,^:: rl t^'|^..J^^;Ą

5 cate pa*kałania rusai*ll*lia d';'*zylkł*anie,

6 rporrosc UZl,i|-łd

: tgrr",n/ {cle iny:r raegiadoir ;'Jszic'iyan;e

P.* pzckalan!i; ruszlcvłan:a dc użyiko,,vania ,ekspicaiacja pcwinna sio odbyv;ac lgodnie ls stsscl'vna i;:st:'uit;ją.

vV łrai<clł eksaiołiacjt lusztovłanie psdiega pneEladcm' Fnegiaily carjztenne powinny byc Jckon;lwane prŻłt

cscby użylNującs rusai$lvałie. |j. crac*wnikcrv pracłjących *a rusuił'łlaniu. Pxegił! ;ocz:enny pa1*ga łe

spra'łclzen;u' l;v'
'!' rusztotła*ię nie cozn#c usrkodz*n iub odkształceń.

i. jes| łrawidławc aak*twione'

-t. pns'xody efekiryrane sądobree izcic'*vans inie siykaja si* r. kcnslrukcja raszi*wania,

,1' sier ccwierzchni 3Cffosiow rcbcczych i kcr.rl;nrkac'.l;lyth ,*st vłła3Civ.lv

P*egiady ceka*cv;e p*v,/il:!ly *yc wykonywa*s i$ '1ł łjni. Pavłi*ien je prz*pr*vladeac kcłserła{+l iliszttwall.

r,-:ajsi*l lub ki*rcY/nik budo*y' Celem cnryiedu dskadowego jesi sprawdzenłe czy lł całej kcnsirukc;i

lusztcv;ar:ił ni* ma lmian, kiĆr3 młgą społuodow*c irieb*:pieczeńsłrgł pay *ksplcatacji rusriowania

Dzegiady cora:ne neięzy pę3prowaclzac po siinyn'l lvięine opadach etmcsieryczriycn łraz ,3ziatar:iu irnyci:

cey*nikow. siwarza;apych aagrcŹ*ni* r}le b*zpieceeństv;a wykcna*ia plac i ir pr:*nąlnch rcbccrycŁ dluzseycł

nir ]t *ni' Mcga bvc rcwl_'rise e*rza'dzone'x kazdyn l*lmłnie #rzea łr$an nade*tu bLldcwłaneg,:' Czy;rncśc:

slravdraiłee sa pcdci:nę l;k l'ł przegiadz]g c*dzienr:y.t i dekłc!*wym. Pn*5tątl powinie* byc doł*nyv**';

3re: }:iero'uvnike bud*r";y iuŁ l*ła *prałvni*sa cscba DcslzeŻone usieth; po\ijlnny b;lc us*nieie pc każd1,*

_-'' ^* sitlienien do prcły*. la *lyŁ*na*łe *neglądx ct1pcw:ed:ia1*y jesi kierownik buco'.,;,'iJll.13gićlu;]t ill.cł p}4y}ld}J'c!''Ę:i' U!' iJidi'v 4ć !Ttl\lJ! tćil;1Ę': JlćcV'ci'Ju JuiJUWjćl-iźi.lll;y jtrb; Ą'c

łtjynik; raąiael*.'t cekado*ych . **deie*łych i dcl*z*ych płvłin*v byc aapisan* l,J cziełnikil bucłgy l3ztz

lscby dokonuJące pnegiadclv

5.pł zi1toszer:iu zakoncłęni* uzytkowania rusetovuanra, pned łjełr':onia;ern' naie;y cokcnac konircli .usztowerla

; spcnatlz;c nrclckoł przsi<aZenla rusztcvlania da dernontazu.

5- denrcntaŹ rusai*vłani* nalezy vrykonac według zasad zawer'tycll lv inslr*kgji dernoniazu i"U5zi*Y'1anił i łwa$

vłynik*iapv*h r kontro|i slanu tec!':nicznegr iuszlowania ci*kołianej pa*d denonrażem'

7 ka;{i*Iaa*wc pc c*r*nniazu rusztowania nalezy dokonac ceny stłnu techr,cznego v;szvstklct'': glefienłorv

' jSŻ:C,.i'ar ; a ; s }crzfijzic rr*l:k*ł poksnti'olnv

:+

Frz*pisy *ł'lF prey pracach na rusŻlr}vaiiiach'

Prlerl*y '3tP dciy*rape ś|acy rra vłyscknści 0{aŻ fia lusalcweniach akięśja ft*zpcŻadzslłę i|'.,jittisil:

ił^lii"*silu,<turY : łjnia s luiegc 2303 r '# sp|awle be:pie*zeństvłe i hrgi*Lty pra*y połlczos x'yk*nvwanl* l*bci

3*dłitJer'iri i}: U. z 2t!-t l |'1l 47'F*z d$J }- 
p3|315ylowa- zasada. jesi ż*.wYk*n*r,,lca sreeci pl'tysiaprenle"'l ic

!ł,ll.oł ł |ran,a +;s:*!klcn r3clĆ: budo'iłlanych jesl Z0bowiĄ.Zery '3lraaclń'ec ::'|Sii'L|{C}8 cęZiieaznegr :c'



-.'..l-A^'...,^-i^'' żĄ-ńĄ;"'
Y',yr.łj lvsJ*jlld; ała,lęl1,.,łiic z łia pla{c$Jnlko'ł.1 'nv 3'krasl€ lYytcly{łvanvch cnez nrcr rcbci Roaporzą*aeni* .

tlpl'o.ł;adza naste*ljjaa* *r:e!isY BiiP,ldnośrie dc'iuszicwan l ruchori:yłh

płdesio',łł lobcr:vch |,ja l.:szrc'łanlu iub iuchonvn pcdeści* loboc;yn pswl*na byc *ni*szcZclł ia5l,Ce

^.-^:,^.^-^.

- wyk**a,,vłe mcniczu lus;iłwaria iub rucŁ*megł pociesiu lob*czegc z pcdarien im!*nie i ne:'wisł<a aibc naz'.vY

Cl'az ni-jrne!"u le]9'łnU

"copusaclalne cbciąŹsnla ;]onasio',v r sonsirukc.ii rilsets'*'Jania lub ruch*nego podsstu rob*czegc.

8. Transpofi

*ostawa - s€$icci:*dsn cieżarcwyi^ł na piacu budcwy'

lrrbor sl*dkow 3a*spłr':il' ?JYmesa akcrpiłCji lnwestora (aŹdoraz*w* pcwil':i:v pcsiadac lripc'uvrtdn e

'llyp*sażs*ie slogcv*ni* do pr:e'ł*lcl'l*go ładunkr:. stosujac s:ę do cgranrczeń obeia'aeń osi poiazdCIw'

9. Wvkonanie robot

Pized rźystąpjeni*r,'l dc prac ocieplenl**lych *alezy pn*prcwariaił x*ntrłl* prygot*wenił do prac

,,...1,^a^..,^r.,^htvy\u{:duvLiILl i.

KcniroJa poivrnna poieg;,c r;;

ó^'Ą.",'-^^;,,',:;ył1sQĘrl' jJpral'Ął;en eklpy ''vvkonaivc:s; {n:. ct crecy la *vsckosc:acn' dc wykcnyuan:e iłLo{_ )iJ}ś}Yu:?illl ll.,' |v'i\vl!g!9!4'j !'|!. uJ 
'lq'-/ 

'iG ijaJvnwavicvll'

*crepie*isr+yrn j;

,--.ą.',i-*a,,,- J|;l€syvścl'i* :tłmpiel*łŚ*: zgsławil rarŻę{:i j masEyn siużacych óc łrał tvyk*na'*c:y*h, ]

- sprawiz**iu waa*ości cdbioru .Łlsz{owan roboczych,

*\1 - splaivdzentu wyposaz*nia ekipy w wylnagane śrndki 8HP.

K*niroia wykonania xszcaeg*lnych elemęntcw systernu, jak i całegc sysiemu naiezy co wykonavł*1

a) DociepleŁie.ścianzewnetrznvch ;

Fn*c przyst*pienien c,: daci*plenia należy skonłlolc:łac podłoŹe. P*l*ge ic na sprawdzeniu powieacnni

. i"c\YĘcscl podłoża iiJ ramacn kcnlrcit pcdioza należy wyxonac prooy crzyklejenla płyl rzciacyjnych dc pctjlo:a

'l.!' łe:li lslgsnrecie wymagan"vch peramelrcw izo{acy'inych scian Ze',łJnęiffnycl: zgpt*;ektov;anc ccciepien;*

łych śclan *d pcaicxu lel*nu dc pazianu dathu' ilcciepie*ie naięry'wyrcnac płyiaryt zs sivrcsianu szczelnr*.

'}łjarjgnjg siiał :łlro:e!ic'.łllanł x t**hnołłgii .iekkiej - m*rlej"' 'łJersivlę ł:*l*cji l*rnlcznej l+iar:oii: iYaisi'Ja

si7rat:aii 3lu5tscl 1'] C:r' łl:Jf:J izo}ac.vlne :rzykiela sie :asamlcd dołLrdo gary Kie; na}e:;_ iarosjc :e 0łVii l,j

spi]s0ij iai*c*ny sn*z producen:olv sysiłn1c+i Clągłe rrłflcSZeni3 rnai**ałow ła całą powiłałhnię piYi ft*ie

bvc sios*,;.;ane iy1kł ** tol,l*ych pc,dł*Źach.,nv pcz*slełych pnypacikach naiezv nakłacac łla{griał lretł*ą

'pasms*+_ płnŁtcw*'' ; zaclorł;*nier nin 1*?'i pc,łlierzłhni skie;enia prry systerach z '*.cl\o''r'la*i*łł p}yt iub

n;r': 6s'ą'l :kiejenła prY il?*C*Wa*iu płyl b*r kołk*',va*j*'



Nierowłcścl i uskcki clez caią pavł!*zcir":ie nalea'v reszi]|cyrec do uryska*ia l*'ł;rei ałasz|ryzn)l

Kgłkcl'Janig systen'lil powinno byc realiz*v;ana p* stwerdnieniu kl*ju m*{ując*$CI płyty, iecz nje wcz*śni*j n;z

^,lzar1ttnłrr,,,iprn 24 godzln )c hołkcwanłauŻyvłasle dycii i l'lio*ywa sziuczneE0 ł lioscl ci ,l do 8 sztim: Jeeeiiu 4vv lPr t .re'

rcznikovł mechanicznvłh ilaeba orz*orł'uvadzic lloby r:*śnosłi łecaliito',n"'^..^a^ś .^ó| a}!itli:łł 1vłl ll}CCQlrrłły plzy uŻyłit; iącenikovł mechanicznyłh ilaeba pt*prł'uvadzic 
1

t'c ';siaieniu wa:":cśCl siły nielbednej do wyrłłania iącrnikor,v mccujacy*i izol*cje naleŹy spcrzadric : le;

ceycncści pratckoł za'*i*ra;acy sakic lokalizacj: punktÓw poł"niarcwycii łrłz dane p*miaru i cois badanra

z rgdanieri pararnetrc'ri uzyisgc uną.dzenla.

ccreptenie cścrezy s{lenn7cjl i drzwioviyci': wykonaĆ styrcplanen"l grubości 3 cm. $iyk wyxońc:anego

' oscieza cklennego Z osclezn;ca_ okienna rowinien byc wykonany łł srcsÓb szlzeiny ł eiastyczn'v Do uszcze;illen

ł*g* lyru połaczsł: lżywan* są *ianki' laśnly icu pree'^le crax listlvy z młlsriełain r$zpreznyin.

jak* d*delk,3w* w:m*fnienie povli*rcirni ścian nłieay zasioso'ivac dluga xarstlvę siaiici z lvlozy',ła

sZ:i.Jcznegc ra całe; '.łlvsck:ścl scrar fundanłenlc'.vycn cc qornegc paziomu cklen kcnd'lgnacil peĘerU

Ż*włet|Ż'*t' *JłrS|?Yę w.vkci:czenla sianłłlt qł**kc"valsiwavly t.v*Ł. Nei*mlasl xarsi'ag w'vŁonlaeł!o,xe.

>ąlr,-,!ó'lr; ł::nę1yj łian{c,o?,?rslivc#,l tyn{ kemycak*tly * cdrclvi**ni*j kalłryslyce ; -:liarłięnlu 1 .l "irnJUrU|Utl )łgl

D?',vrenchn:e pcd t,inkienł l'ii*eralnyn lax l karilycekoivy;^n ralezy :acrUnlclvec"

Oi:rÓhkl biaclarskie **rapetow pro;ektuje się a blachy slaiowe; *cynkovrenej grub. C,50 rnil po,,,łiexane1

pcliesllgm. Obrobki biachalskie pclolinnv byc n:cntoviane po '*ykonaniu izoiaeji clepinej' * *rz** '.:kładanien:

vlarSlvjv zbrcjne; w spcscb zapevlniajacy ,lłe wszystkich fazach prac naleZi*ta. cchrcne jolvleĘcnnl sc;any ]r:3c

',vccjan:i opadcwymi r spiywalącymi. Roboty bjacharsk;e winnii *ył lak wykłnane, aby *wer:tual::ą ruri';y Łla*Ł.v

spcvrorj*wane wjatrłm t :-'rapręzeniamrt*mp*raturcvJymł lle pncn*siły sie na tynk i warsłvlę zbrcia*a..

31aci"rarka pcd*xl*r:i:a * palapsry zewnetrzne- tlinnv byc n*nio'wan* z* spadlie* aapewnia!ącyn odłiyvł

wody lni* nniej :lii Ż%j

Pztd pnvsiłp1eniem cc projektowanych robol ioci*pieniolr;}cn . r6!ę7y;

- zdti"ncniowac istnre;ące',,i cl,rębie sclan *i:rcbki blacharsrie i5araceiy lljr} s!usls}łlle przełvccv ccgtcłorłe]

ecjemonic'łec star6 i t35367;c noYJa stoiarkę ck,enną

liY przy,laii<u si'v,łle|cZPnła rys r pęknrec sclan neiezy nzed pi'zyxiejenlem s(y|3pranLl zlikivicouiał ięklrecja

0c0Ęez lczr.ułie ł'łY pgłn ien re Za$ralvą remeniouia_

Prz'ł rvyx'onywaniu cc:eplen|e neieZ'/ ivykonai nowe cbrobkl biacharskle r biachy płas(l3l 0liibosai ł i rlm

0laz earncnto\#ac nowy sysiem crynncwania w kolorystyce uzgocnione i z ;ntłestcre,m







Ż. do wy*ełnie*la spłin ',v *awisj'zchli na lcds7cc* cefienicwo * piaskov;*j

- za*rawe aeme*{swc - *łeskc'łła ? . 4 spełni*jatą cdpatviecnle ''vymagania

}o *bram*wania n*v,lierzcl':niz kcsigk łal*zy stcso'fuac

^ łŁrzeŻe bei*n*,łe vlg sN-'*;*?75-*3jc4 |7l lub ; betł:ł

*l'tbrfpraso'uvał:ego rcsiada1ąl:eg* eprc'bale tech ntczna.

- p*dsypke {e$]*ntsw$ * piaskową'

J0. D*humentv budowv

W irakcle leaiizac}l 'Jmgwy rYykonawca rest zoocwieiałV prc'łaciz:c pr:achornlvtiac r zabezpleczyc

nasięp,Jlace cołunen|y budcwy

- lrsiok0łl' przekazenra ler*nu buccwy

- ploi*koły : nalad i łsialel:

- p$lsksiy o*bior*rł ;'qb';t

- *ak,i'łrł*nty labcraioryjne ,ldzlennjki labsrat*ryjne' alesiy maierialc*,, ceiyf;Raly aprcbat}' |echn,crłg

0Ścl l lvyntki i]adan \l'VVk'natvca grcnaczic bęczre rv iorrnie uzgccntcnęl : lnwes,icl.emcekiara*je egoi*ości l wyniki badan';Vyk

*cŁumelty t* sia*t,,#lą zaia.cz*iki dc cdbroru lobol *Vinny byc .lccstepr:łcne ne k*zce żył;e*i*

i*wgslcra.

- rcrłspondenc1a na bucowie

- rŚ'$adcaania' :ezwołelle inne usiałenia

u famt?ri iin;yn:x'i 3aC3n pgvJlnn'; i,1c prO'+ładz3n9 ne *dpowredcicr {0rrnł:larzacn lcdpisy'ł;ełyc:,przg:

,.łveslciń i lli yk*nalvce

n coirum*nly bucolvv beda ozechcwywane ;:a lei"enie budcwy'-ł miejsc* cd*owiędnir labezri*clonvrn

Zaglnięci* ;akieg*łolr,vi*k z dqkumento'ł br;dovly ssowsduje j*go natychmjaslowe Ódt#oizsni* v; i*rnie

grzsw;dzianej pia'rrein.
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16. $bmiar robol

lbnrial lclcl ac:e3a na 'łyirczeniu r zesta'łienil fak:yc:nre r'vykonanych robct i '''lluccwarvc:

materlaic'*. Obgiar obeinu'ę lobcły zavlarte y.' kłnirakcie crar lobsty ccdatk*'łł* Ro*oiy sa. pcdant ;v

,ednosi{ach zgodnyr;h z kcsz:crysem

łbnr*l p*wil':ien byi 'łlvk*nany w SposĆb 1*dncznaczny i zrazumiały, dia r*boi zanikającyci:

paeorc',tadza się łv czasl* ich wyxany'lłałra' cla lobcl zaxrvwan'lcn - :rZec icl zakryc;e m

17, Podstawfi płatności

Wynagrcrii*nie * zg*dnie z zatie ńą urnłwą między inwesicrein i wykonaulca

18' P**pisv złviąea**
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Cclowiasac bu:yrkl :ch Usy:''lc;van;e. i ]z'r-t 2łłŻ nr 15 *o:. łlCl,

_ s'*;parrąciz*l'll* ii,{inislra lnk**lnrki*ry; rj*l* 'l3 iuiegc ?**3 r' emi*niejape Iszpclządz:nl;

'ł; i$ta'łłie ł.;alr;i:Ęsw l*ci':nrł;ryr:h, j*kirr pov;i*ny #pc*lracias budyłki ; i* ilsy1us?'/aPl* i }e tj ?*|3 nr 33 pł; 27ti,
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,7 .jcac'/j:eda* bildvt].l: I ii Js',':uo'ń/alie {Dz U 20C4 łl 1*$ cce 1:5s)
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'.ł.tt-+n'v:*ani* iłB*l budcwiglycl i}e * Xr 47 z tj::;ł i* ł:*r*a Żss3 l.. płz. **]j'
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ii':e;łil,:Źal1:u'::::1--. 
in*iri': ob1$rlĆ,łi li:dc'*vl:.*y*h i ler.€ls,;.l iDr. jj i:r 12i pcz 1 i.1ii :

Si''iraceciłc lT3 ł: 33rl9s - lvlelod: Jełke ']cc:epienta śaa* Ze''v'lęirunIci'i tucytkłł;
i--:^^:: .^-*l^--^. ., ^--^^--!-^l r.,i-,.,i^-

i|]s1l,J!{ti€ ; jĘ 
',}i 

{.Ji$J - vVył,vłzn* sics*lłania slyrcpiału jek* izłłacir {*rrnice:l*j w pr:*gr*dałh }vrj*wlanycir'

'1! ' .,4 
- '1Ąaą^ 

^'^i-_^* ';.J,' ] - jJ"ćL - ;,-i::v',ł cler;n3 0uc'ł'łÓt; 'A';rnag?nła ' ciiilzęnla'

}|ł.35 ia-iśał;1 - łobłiy i'łllkg'łłg Zerrsivy *Uao}via*ę'

f \i i", :_1i 1ił . ::cci.l :],l]i1j ''.g :Vili: ;'..lvłle' 'iJy$Jsanl3 , bacałla rlz'/ acb|ł:i;'

1{



Fr.!-65 is"1*1ł]1 ' lvrkl sz}ac|a;]:g' T"ł,{re$łilja i Łrł*efiia pny **i::łiax.

Płj'*]it * it345 . Rcbcit biłci:a|si.ie bicOlviara' r blałhy slel*vł*t łcYl':tł.''jecs; iyn{c'ł;ei łlyłłagaria baćer:ra

lfcl"nrcene przt cCb:crze .

S:ta:goiclve przepisl z zakissu we|uni(:r,' BH} prŻi.oLoi8cn:ozlitlrkol'łych - Roznorzadzł;n'e iv]inis|ra 3utjłwrjcl,ł:

lPn*iłysit: *lat Bur' zdłia 2*.*3'7? -}z' ł. i.ir 13 pc;. s3 e**źni*!s;'"łniemianani,

PN_lSo 3443-1 '994:cieranl;a +J 3u00vjrlcli,łi8 Fods'"łwo,łls Z3saĆy cceny i okleŚienta

pN_{s* 34't3-4:J9*4 iclcr*łc;* w lł"tdctłt ic&vi*. r.ieic*}: *te,.ridyvania *d{:lryisk m*nlaż*wych l łeial*ria icieranl.;

p$-lsĆ ;1{"13-3'19t{ T*ie:arcia iv luiolvn:ciw'e Szetcgi ,#arisśCi slcsłYjfine ** iv.vznaczania tcleiarci:'
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