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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

 

Przedmiot   
MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA SYSTEMU 

CIEPŁOWNICZEGO ZESPOŁU SZKÓŁ 
ZAWODOWYCH W PIŃCZOWIE 

 
– PRZEBUDOWA WĘZŁÓW SZATNIOWYCH PRZY 
SALI GIMANSTYCZNEJ  ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWO-

DOWYCH W PINCZOWIE 
. 

 

Obiekt   
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W PIŃCZOWIE 

BUDYNEK DYDAKTYCZNY 
 

Adres obiekty   
UL. SPÓŁDZIELCZA 6 
28-400 PIŃCZÓW 

 

Inwestor   
              POWIAT PIŃCZOWSKI  

UL. ZACISZE 5  
28-400 PIŃCZÓW  

 

Zakres wg słownika zamówień  45000000-7 Roboty budowlane  
45453000-7 Roboty remontowe  
45232460-4 Roboty sanitarne 
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne  
45321000-3 Prace dotyczące wykonania izolacji  
termicznej 
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  
 

Opracowujący Małgorzata Dymek  
Wydział Promocji i Polityki Regionalnej  
Starostwa Powiatowego w Pińczowie  
 
 
 
Wykonano w ramach obowiązków słuŜbowych  
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1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ  
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związa-
nych z wykonaniem przebudowy węzłów szatniowych  przy sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawo-
dowych w Pińczowie- budynek dydaktyczny. 
 
Obiekt i lokalizacja:               Zespół Szkół Zawodowych  
                                                     Ul. Spółdzielcza 6  
                                                         28-400 Pińczów  
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ  

 
Specyfikacja Techniczna wraz z: 

1/ projektem  architektoniczno-budowlanym  opracowanym  przez firmę „COREMATIC”  44-100 
Gliwice, ul. warszawska 31c/30 –czerwiec 2013 roku, stanowi podstawę przygotowania oferty prze-
targowej na realizację robót wymienionych w pkt. 1.1. 
2/  załącznikiem pomocniczym dla sporządzenia  stwior oraz oferty jest przedmiar robót opracowany 
przez firmę  „COREMATIC”. 
 3/Odstępstwa od wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypad-
kach prostych robót i konstrukcji drugorzędowych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pew-
ność, Ŝe podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  
 
1.2.1. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ wg  słownika zamówień (kody CPV):  

45000000-7 Roboty budowlane  
45453000-7 Roboty remontowe  
45232460-4 Roboty sanitarne 
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne  45321000-3 Prace dotyczące wy-
konania izolacji  termicznej 
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  

 

 

 .  
1.3 ZAKRES RZECZOWY ROBÓT  
Zakres rzeczowy obejmuje: 

− adaptację pomieszczenia zaplecza pokoju nauczycieli w-f na szatnię uczniowską  
− adaptację pomieszczenia szatni na pomieszczenie natrysków szkolnych  
− adaptację pomieszczenia węzła sanitarnego na pomieszczenie natrysków szkolnych 
− przeprowadzenie prac remontowych w pomieszczeniu szatni z pozostawieniem jego funkcji. 

W ramach w/w zakresu w pomieszczeniach nim objętych wykonane będą roboty : 
− rozbiórki ścianek działowych kabin wc, 
− skucia tynków wraz z okładzinami, 
− demontaŜ istniejącego  wyposaŜenia sanitarnego oraz instalacji wodno- kanalizacyjnej, 
− wykonanie nowych pionów i poziomów instalacji wodnej i kanalizacyjnej, podejść pod arma-

turę ,  
− wykonanie białego montaŜu , 
− wykonanie wentylacji mechanicznej, 
− wykonanie  nowej instalacji elektrycznej oświetleniowej i gniazd wtykowych z osprzętem, 
− wykonanie nowych posadzek i oblicowań , malowanie pomieszczeń , 
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− demontaŜ istniejącej stolarki drzwiowej  wraz z zamurowaniem zbędnych otworów i wyku-
ciem nowych , osadzenie nowej stolarki drzwiowej. 

− montaŜ nowych kabin natryskowych  
− wykonanie niezbędnych uruchomień i odbiorów  

 
1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  
 

1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwesty-
cyjnego. 

2. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone do zabudowy materiały winny być w pełni zgodne 
z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi.  

3. Dokumentacja techniczna, specyfikacje techniczne i dodatkowe dokumenty dostarczone przez 
Inwestora stanowią część kontraktu.  

4. Wszystkie wymagania wyszczególnione choćby w jednym z tych dokumentów są dla Wyko-
nawcy obowiązujące i stanowią część całej dokumentacji. W przypadku niezgodności robót 
lub materiałów z dokumentacją techniczną lub specyfikacjami technicznymi i jeŜeli spowodu-
je to obniŜenie jakości robót, Wykonawca wymieni taki materiał i powtórnie wykona roboty 
na własny koszt.  

5. Materiały i urządzenia z demontaŜu naleŜy po poddać utylizacji a dokument przedłoŜyć Za-
mawiającemu.  

6. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
umowy aŜ do zakończenia i ostatecznego odbioru robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy 
nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę umowną. 

    OCHRONA ŚRODOWISKA  
7.  Wykonawca zapozna się i będzie stosował w czasie wykonania robót wszystkie przepisy do-

tyczące ochrony środowiska. Wykonawca powinien przedsięwziąć czynności w celu minima-
lizacji przypadkowego skaŜenia otaczającego terenu stosując przyjazne dla środowiska ma-
szyny, urządzenia i technologie a w trakcie wykonywania robót Wykonawca powinien:  

− zapobiegać przedostawaniu się na tereny sąsiednie materiałów, odpadów, nie-
czystości i błota  

− znać i stosować przepisy odnoszące do ochrony środowiska przed nadmier-
nym hałasem  

− zarządzać i specjalnie dbać o gospodarkę MPS  
− zapobiegać i zabezpieczać przeciw skaŜeniu powietrza pyłami i gazami  
− zapobiegać i zabezpieczać przeciw skaŜeniu wód płynących i stojących pyła-

mi i truciznami  
Wszystkie koszty moŜliwych szkód wynikłych z nieprzestrzegania tych warunków, a 

takŜe kary nałoŜone przez właściwe władze będą ponoszone przez Wykonawcę.  
  OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 

8. Wykonawca winien przestrzegać wszystkich przepisów ochrony przeciwpoŜarowej.  
9. Wykonawca winien utrzymywać cały wymagany i potrzebny sprzęt przeciwpoŜarowy w do-

brym stanie technicznym na całym placu budowy.  
10. Materiały łatwopalne winny być składowane zgodnie z właściwymi przepisami i chronione 

przed dostępem osób obcych.  
11. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrządzone przez ogień spowodo-

wane w związku z realizacją zadania.  
    WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY  
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12. W trakcie wykonywania robót Wykonawca winien zachowywać wszelkie warunki BHP. W 
szczególności Wykonawca winien zwracać uwagę na wszelkie niebezpieczne i szkodliwe dla 
zdrowia i Ŝycia warunki związane z pracami kontraktowymi.  

13. Wykonawca winien utrzymywać wszelkie zabezpieczenia, sprzęt i ubrania robocze dla perso-
nelu na budowie jak równieŜ zapewnić bezpieczeństwo publiczne.  

14. UwaŜa się, Ŝe wszelkie koszty związane powyŜszych robót i zabezpieczeń są włączone do ce-
ny umownej i nie będą oddzielnie fakturowane.  

 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW  
 

1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów oraz za zgodność 
z postanowieniem umowy.  

2. Wszystkie materiały uŜyte do budowy powinny być zgodne z oznaczeniami na rysunkach i 
wykazach materiałowych oraz muszą spełniać standardy określone w przytoczonych nor-
mach. Powinny posiadać odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne lub świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz uzyskać aprobatę Inspektora nadzoru.  

3. KaŜdy rodzaj robót, w których znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wy-
konawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem.  

4. Wszystkie materiały wykazujące szkodliwość dla środowiska nie będą dopuszczone do uŜy-
cia.  

5. Materiały stosowane do wykonania zmówienia  powinny mieć:  
� oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną nor-

mą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub kra-
jową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Ob-
szaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowy-
mi, lub  

� deklarację zgodności z z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeŜeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub  

� oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, Ŝe są to wyroby nie podlegające oznakowaniu 
CE, dla których dokonano oceny z Polską Normą lub aprobatą techniczną.  

 
6. Wszystkie uŜyte nazwy materiałów armatury i urządzeń w projekcie posłuŜyły do okre-

ślenia parametrów technicznych oraz jakości (tak naleŜy je traktować). Wykorzystane w 
czasie budowy materiały, urządzenia i armatura o innych nazwach, muszą bezwzględnie 
posiadać identyczne dane techniczne oraz porównywalną jakość wykonania.  

7. Wykonawca winien zapewnić, aby wszystkie czasowo składowane materiały, aŜ do czasu ich 
zabudowy były chronione przed zanieczyszczeniem, utrzymywały poŜądaną jakość i własno-
ści oraz były przez cały czas dostępne do kontroli przez Inspektora. Miejsca tymczasowych 
składowisk będą umiejscowione w obrębie placu budowy w miejscach wzajemnie uzgodnio-
nych, lub w uzasadnionych przypadkach poza placem budowy w magazynach Wykonawcy.  

 
1.6. SPRZĘT   

1. Sprzęt i maszyny niezbędne lub zalecane do wykonania robót budowlanych muszą być 
sprawne technicznie, nie powodujące zagroŜenia dla Ŝycia lub zdrowia obsługujących.  

2. NaleŜy uŜywać narzędzi i sprzętu który zapewni odpowiednią jakość wykonanych robót.  
3. Przy wykonywaniu prac montaŜowych stosować narzędzia zalecane przez producentów mate-

riałów i urządzeń oraz zgodnych z technologią wykonania. 
4. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca, na wniosek inspektora nadzoru  powinien do-

starczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania. 
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1.7 . TRANSPORT  
1. Dojazd do placu budowy odbywać się będzie drogą publiczną oraz droga wewnętrzną . 
2. W czasie transportu materiał nie moŜe ulec uszkodzeniu. Wszystkie materiały muszą być 

transportowane zgodnie zaleceniami producenta.  
3. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwości przewoŜonych towarów.  
 
1.8 . OBMIAR ROBOT 

1. Przedmiar robót został opracowany na bazie katalogów nakładów rzeczowych zgodnie z za-
sadami podanymi w KNR i KNNR.  

2. Przedmiar robot stanowi element pomocniczy dla opracowania oferty. Jakikolwiek błąd lub 
przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w przedmiarze  lub w ST nie zwalnia Wy-
konawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.  

3. W przypadku modyfikacji  przedmiot zamówienia związanej z wystąpieniem robot dodatko-
wych  wykonawca jest zobowiązany do wykonani ich obmiaru. 

4. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i dołączonymi do niej specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w 
przedmiarze.  

5. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o za-
kresie obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  

 
1.8 . ODBIÓR ROBOT 

1. Roboty podlegają następującym odbiorom:  
� odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

� odbiorowi końcowemu, 

� odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji i rękojmi.  
2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykona-

nych robót oraz ilości tych robót , które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  Od-
biór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
tego dokonuje Inspektor nadzoru.  

3. Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. Odbiór ostateczny nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 
umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót, wpisem do 
dziennika budowy. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawia-
jącego w obecności Inspektora nadzoru, Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów 
oraz ocenie wizualnej.  W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją 
ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbio-
rów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawko-
wych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniają-
cych w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. Do odbioru ostatecznego Wyko-
nawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
� protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  

� wyniki pomiarów kontrolnych oraz ewentualnych badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

�  deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa  

� dokumentację powykonawczą. 
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4. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych 
robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór 
po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu.  

 
1.8 . DOKUMERNTY BUDOWY 

1. Dziennik budowy . Zgodnie z odpowiednimi przepisami Wykonawca jest zobowiązany pro-
wadzić od dnia rozpoczęcia robót Dziennik Budowy. Dziennik Budowy wraz z załącznikami 
są na budowie stale dostępne. Sposób prowadzenia i wymagania dotyczące zawartości tych 
dokumentów są zawarte w stosownych przepisach.  

2. Dokumentacja techniczna zawierająca: dokumentację projektową ,specyfikacje techniczne, 
obliczenia Wykonawcy. 

3. Dokumenty kontroli jakości, świadectwa i aprobaty techniczne Dokumenty powyŜsze będą 
załączone do protokołów odbioru robót . 

4. Inne dokumenty: decyzją zezwalająca na prowadzenie robot budowlanych, protokół przejęcia 
placu budowy, protokoły z narad, umowy, uzgodnienia, włącznie z umowami z osobami trze-
cimi.  

5. Dokumenty Budowy winny być przechowywane na terenie budowy w miejscu zabezpieczo-
nym przed uszkodzeniem, utratą bądź kradzieŜą. Wszystkie dokumenty winny być stale do-
stępne dla Inspektora Nadzoru i Inwestora.  

 
1.9 . PODSTAWA PLATNOŚCI  

1. Podstawą do określenia wynagrodzenia Wykonawcy będzie kosztorys ofertowy.  
2. Podstawą płatności jest  zapis umowy określający  zasady płatności. 
3. w przypadku modyfikacji przedmiotu zamówienia podstawą płatności  za roboty dodatkowe 

(lub zaniechane) jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmia-
rową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach 
umowy.  

 
1.10 . DOKUMENTY ODNIESIENIA  
1. Dokumentacja projektowa – projekt architektoniczno-budowlany „MODERNIZACJA I PRZE-

BUDOWA SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO ZE-SPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH W 
PIŃCZOWIE – PRZEBUDOWA  WĘśŁÓW SZATNIOWYCH PRZY SALI GIMAN-
STYCZNEJ W BUDYNKU DYDAKTYCZNYM, 

2. Normy i akty prawne : 
 
 
 
 

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE – 
 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 
1. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – ROBOTY 
ROZBIÓRKOWE - ST-1 
Przedmiotem specyfikacji są roboty rozbiórkowe niezbędne dla wykonania i odbioru 
zadania. Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują: 

− rozbiórki ścianek działowych kabin wc, 
− skucia tynków wraz z okładzinami, 
− demontaŜ istniejącego  wyposaŜenia sanitarnego oraz instalacji wodno- kanalizacyjnej, 
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−  demontaŜ istniejącej stolarki drzwiowej   
Dla robót wyŜej opisanych materiały budowlane nie występują. Do wykonania 
rozbiórek moŜe być uŜyty drobny sprzęt lub naleŜy je prowadzić ręcznie. 
Wykucie ościeŜnic z muru poprzedzić demontaŜem kwater ściennych, a następnie 
przeciąć mechanicznie ościeŜnice.  
Materiały z rozbiórek naleŜy gromadzić w kontenerze – gruz, stłuczka szklana, 
pozostałe na wyznaczonym składowisku i sukcesywnie utylizować, stosownie do 
przepisów szczególnych. 
Wykonawca jest zobowiązany przedłoŜyć dokumenty potwierdzające powierzenie 
utylizacji (składowanie / złomowanie) stosownym słuŜbom. 
Roboty rozbiórkowe prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra infrastruktury z 6 
lutego 2003 roku (Dz. U. Nr 47, poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych. 
 
2. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – ROBOTY INSTALACYJNE  
 
 
Przedmiotem specyfikacji są roboty obejmujące:  

− wykonanie nowych pionów i poziomów instalacji wodnej i kanalizacyjnej, podejść pod arma-
turę ,  

− wykonanie białego montaŜu  
Zakres rzeczowy robót:  
� instalacja wody zimnej , c.w.u. 
� roboty instalacyjne w zakresie montaŜu nowych poziomów i pionów instalacji wody zimne, 

c.w.u. wraz z cyrkulacją,  
� roboty instalacyjne w zakresie montaŜu armatury, w tym zaworów czerpalnych, baterii umy-

walkowych, zlewozmywakowych i natryskowych, zaworów termostatycznych podpionowych 
(na przewodach cyrkulacji),  

�  roboty budowlane towarzyszące, 
� przewody instalacji c.w.u., w tym cyrkulacji oraz przewody zimnej wody izolować termicznie 

zgodnie z rozwinięciem instalacji c.w.u. 
 
Roboty winny spełniać wymagania następujących norm i instrukcji:  
[1] PN-81/B-10700 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i ba-
dania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych.  
[2] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późn. zmianami  
[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmia-nami) 
(Dz.U. Nr 75 z 2002 r., poz.690).  
[4] Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 6, Warszawa 2003 r.  
[5] PN-EN 1057:1999 „Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu stosowane w insta-
lacjach sanitarnych i ogrzewania”. 
 

Wszystkie roboty naleŜy prowadzić zgodnie z RMPiPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie 
BHP przy wykonywaniu robót budowlano-montaŜowych (Dz. U. Nr 13 poz. 97) oraz zgodnie ze 
standardami określonymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-
montaŜowych” t. II – Instalacje sanitarne i przemysłowe i „Warunkami technicznymi wykonania i 
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odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Polską Korporację Techniki Sani-
tarnej, Gazowej, Grzewczej i Klimatyzacji, Warszawa 1996 r. NaleŜy takŜe zwracać uwagę na 
zalecenia producentów materiałów przy ich montowaniu . MontaŜysta powinien posiadać certyfi-
kat upowaŜniający do wykonywania instalacji w danym systemie wydany przez producenta rur.  
Roboty spawalnicze powinny wykonywać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kilku-
letnie doświadczenie.  

Kontrola jakości wykonanych robót polega na porównaniu wykonanych robót z zalece-
niami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz warunkach technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlano-montaŜowych.  
Kontrola polegać będzie między innymi na:  
- prawidłowości ułoŜenia rur,  

- prawidłowości i szczelności wykonania połączeń,  

- prawidłowości zainstalowania armatury i urządzeń,  

- prawidłowości wykonania izolacji termicznej lub wykonanych robót.  
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