
ROYAL  M. Witkowski & A. Cielecki, Sp. J. 43-300 Bielsko-Biała, ul. Piastowska nr 1

tel./fax. 033 810 06 70          email: biuro@royal-bielsko.pl www.royal-bielsko.pl

Bielsko – Biała, dnia …......................... roku.

SPECYFIKACJA ROBÓT
związanych z remontem ocieplenia na ścianie szczytowej

UL. GŁĘBOKA 14

1. Ustawienie rusztowań – 120,00 m2
2. Zdjęcie zdegradowanej warstwy wyprawy elewacyjnej na całej ścianie – 107,00 m2
3. Zakołkowanie istniejącej siatki na całej ścianie w ilości 6 kołków metalowych/m2
4. Wykonanie „zastrzyków” z pianki montażowej do klejenia styropianu pod istniejącą

warstwę styropianu na powierzchni ściany - 107,00 m2
5. Wyrównanie  nierówności  powierzchni  ściany  po  zdjęciu  wyprawy  elewacyjnej,

kołkowaniu i wykonaniu „zastrzyków” z pianki  na powierzchni ściany – 107,00 m2
6. Zmycie, odgrzybienie i zagruntowanie całej powierzchni ściany – 107,00 m2
7. Nałożenie nowej warstwy siatki na kleju – 107,00 m2
8. Nałożenie wierzchniej szlichty z kleju z przygotowaniem powierzchni pod ułożenie

wyprawy elewacyjnej  - 107,00 m2
9. Zagruntowanie ściany jw. - 107,00 m2
10. Nałożenie wyprawy elewacyjnej silikatowej , uziarnienie 1,5 mm – 107,00 m2
11. Zdjęcie  warstwy  docieplenia  z  płyt  styropianowych  wraz  z  siatką  na  cokole

do wys. 1,00 m na całej szerokości ściany – 11,00 m2
12. Zdjęcie  starej  warstwy  zaprawy  klejowej  ze  ściany  po  demontażu  płyt

styropianowych na powierzchni cokołu – 11,00 m2
13. Zmycie , odgrzybienie i zagruntowanie ściany na cokole – 11,00 m2
14. Ułożenie  na  cokole  nowego  ocieplenia  z  płyt  styropianowych  gr.  14,00  cm  tak,

aby zlikwidować uskok na elewacji  - 11,00 m2 
15. Ułożenie podwójnej siatki na kleju na wysokość 2,00 m – 22,40 m2
16. Ułożenie wyprawy elewacyjnej silikatowej uziarnienie 1,5 mm na cokole – 11,00 m2
17. Wywóz i utylizacja odpadów .
18. Demontaż  odcinka  zwodu  pionowego  odgromowego  biegnącego  na  zewnątrz

elewacji – 6,00 mb
19. Montaż  nowego odcinka zwodu odgromowego w osłonie  z rury PCV ze schowaniem

pod ocieplenie  i połączeniem z istniejącym pionem odgromowym – 6,00 m

Wartość robót : ….............................. netto

VAT 8%: …..............................

Koszt robót: ….............................. brutto

Gwarancja: …..............................
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