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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

„Termomodernizacja budynków”- zakres rzeczowy 

I.    OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT: 

WYMIANA BLACH OSŁONOWYCH NA ELEWACJI ZACHODNIEJ: 

 
• Rozbiórka obróbek blacharskich i wykonanie nowych z blachy powlekanej  CESAR 

PUR 55 μm + folia, kolor biały lub szaro-biały ( np BALEXMETAL  
lub METALKOMP). 

• Wykonanie czyszczenia konstrukcji i ram okien oraz konstrukcji hali pod płytami                 
z wykorzystaniem narzędzia z napędem mechanicznym. 

• Wykonanie warstwy podkładowej na oczyszczonych powierzchniach oraz nowych 
elementach mocowania blach farbą podkładową chlorokauczukową  np.TEMASIL 
90 oraz dwukrotnej warstwy farbą nawierzchniową chlorokauczukową 
np.Temachlor 40. 

• Montaż elementów mocowania blach osłonowych z ceownika 50x50x3 
• Wymiana izolacji z wełny mineralnej gr. 10 cm, 
• Rozbiórka zewnętrznej warstwy z płyt trapezowych i wykonanie nowego pokrycia                 

z blach tarpezowych gr.0.50 PUR 55μm, kolor biały lub szaro-
biały,profil BPO – profil optyczny. 

• Ustawienie i demontaż rusztowań. 
 

• Podstawowe parametry określające wielkość i zakres robót  
- wg.  załączonego przedmiaru robót  

 

WYMIANA ZADASZENIA ESTAKADY TECHNOLOGICZNEJ: 

 
• Rozbiórka zewnętrznej warstwy z płyt trapezowych i wykonanie nowego pokrycia                 

z blach tarpezowych gr.0.50 PUR 55μm, kolor biały lub szaro-
biały,profil BPO – profil optyczny. 

• Wykonanie czyszczenia konstrukcji estakady pod płytami z wykorzystaniem 
narzędzia z napędem mechanicznym. 

• Wykonanie warstwy podkładowej na oczyszczonych powierzchniach oraz nowych 
elementach mocowania blach farbą podkładową chlorokauczukową  np.TEMASIL 
90 oraz dwukrotnej warstwy farbą nawierzchniową chlorokauczukową 
np.Temachlor 40. 

• Podstawowe parametry określające wielkość i zakres robót  
- wg.  załączonego przedmiaru robót  

 
 

WYMIANA BLACH OSŁONOWYCH NA ELEWACJI POŁUDNIOWEJ  (rejon suszni): 

 
• Rozbiórka obróbek blacharskich i wykonanie nowych z blachy powlekanej  

CESAR PUR 55 μm + folia, kolor biały lub szaro-biały 
• Wykonanie czyszczenia konstrukcji i ram okien oraz konstrukcji hali pod płytami                 



z wykorzystaniem narzędzia z napędem mechanicznym. 
• Wykonanie warstwy podkładowej na oczyszczonych powierzchniach oraz nowych 

elementach mocowania blach farbą podkładową chlorokauczukową   
np.TEMASIL 90 oraz dwukrotnej warstwy farbą nawierzchniową chlorokauczukową 
np.Temachlor 40. 

• Montaż elementów mocowania blach osłonowych z ceownika 50x50x3 
 

• Rozbiórka zewnętrznej warstwy z płyt trapezowych i wykonanie nowego pokrycia              
z blach warstwowych (np BALEXMETAL lub METALKOMP ):  

• o układzie pionowym płyt  
• rdzeń z wełny mineralnej gr. 15 cm,  
• blachy z powłoką odporną na agresywne środowisko solne np. z obustronna 

powłoka  PUR 55μm, 
• połączenia z ukrytym łącznikiem, 
• kolor biały, lub szaro-biały 
• profil M (mikroprofilowane), 

 
• Ustawienie i demontaż rusztowań. 

 
• Rozebranie i montaż nowych okien pcv. Współczynni przenikania dla okna  

nie gorszy niż 1,1 W/(m2 * K) .Okna wyposażone w nawiewnik  łącznie 12 szt, profil 
pięciokomorowy.( 12 otwieralnych , 12 FIX) 

 
• Wymiana fragmentu obróbki blacharskiej i pasa płyt trapezowych w rejonie dachu 

nad warsztatem. 
 

• Podstawowe parametry określające wielkość i zakres robót  
- wg.  załączonego przedmiaru robót  

 

UWAGI: 

1. Wszystkie materiały (zgodnie z zakresem rzeczowym) i narzędzia potrzebne do wykonania 

i montażu  przedmiotu umowy dostarcza Wykonawca. Do wykonania przedmiotu umowy 

materiały dostarczane przez Wykonawcę muszą być wyłącznie nowe, odporne na działanie 

środowiska zasolenia (NaCl) zgodnie z PN-EN ISO 12944-2  

w kategorii C5, z atestami, bez wad i mające odpowiednie aprobaty i dopuszczenia 

wymagane na rynku unijnym dla zastosowanych materiałów, oraz dokumenty gwarancyjne 

producentów materiałów.  

2. Wykonawca wykona wszystkie operacje związane z transportem przedmiotu umowy  

do miejsca  jego zabudowy na swój koszt. 

3. Montaż przedmiotu umowy na stanowisku pracy zgodnie z uzgodnionym z Zamawiającym 

harmonogramem uwzględniającym potrzeby ruchowe zakładu. 

4. Zdemontowane elementy stalowe zostaną przekazane Zamawiającemu, zużyta wełna 

mineralna zostanie zutylizowana na koszt Wykonawcy a Wykonawca dostarczy 

zamawiającemu dokumenty przekazania odpadu do utylizacji . 

5. Wykonawca dochowa wszelkiej staranności przy prefabrykacji i montażu elementów 

elewacji i wykona wszystkie wymagane przez producenta zastosowanych materiałów 

operacje technologiczne wpływające na  jakość wykonanych prac ich trwałość.  



  

Warunkiem złożenia oferty jest wykonanie wizji lokalnej w miejscu wykonania 

termomodernizacji w Czerwionce – Leszczynach ul. Młyńska 24 w godzinach od 600 - 1400 

 tel:519 725273. 

Dopuszcza się składanie ofert częściowych 

 

II. Cena:  

  Oferent przedstawi zryczałtowany koszt wykonania poszczególnych części zadania 

termomodernizacji zakresu objętego termomodernizacją 

III. Gwarancje: 

Oferent powinien przedstawić szczegółowe warunki gwarancji na wykonane prace.  

Okres gwarancji nie może być krótszy niż 5 lat. 


