
 

 

Załącznik nr 2  do Zapytania ofertowego nr 1/2022 
 

OPIS TECHNICZNY 
DO REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO 

w Gdańsku ul. Na Stoku 7 i 8/9 

1.0 ZAKRES I RODZAJ ROBÓT DLA BUDYNKU 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie renowacji  elewacji  ściany frontowej budynku przy 

ul. Na Stoku 7 i 8/9 w Gdańsku (dz. nr 100 obr. 0080).  

 

Budynek zlokalizowany w dzielnicy Gdańska Śródmieście. Dwuklatkowy budynek zlokalizowany 

przy ulicy Na stoku 7,8-9, z wejściami  głównymi od strony ul. Na Stoku  oraz wejściem od strony 

tyłu budynku. Obiekt  wybudowany w zabudowie zwartej w konstrukcji tradycyjnej z cegły 

ceramicznej pełnej . Budynek czterokondygnacyjny z poddaszem. Budynek podpiwniczony, przykryty 

dachem wielospadowym, o różnych nachyleniach , pokryty papą termozgrzewalną. Ściany zewnętrzne 

budynku murowane z cegły ceramicznej pełnej, częściowo otynkowane tynkiem cementowo - 

wapiennym, grubość ścian ok. 44-;-45cm (38cm cegła pełna + grubość tynku wewnętrznego i 

zewnętrznego). Ściany zewnętrzne piwnic murowane - grubość ok.47cm. Ściany w średnim stanie 

technicznym. Okna w większości lokali i na klatkach  schodowych  wymienione na okna PCV. Drzwi 

wejściowe do budynku w stanie dobrym . Budynek posiada detal architektoniczny na ścianie 

frontowej w postaci gzymsów pod dachem oraz gzymsy między kondygnacjami na ścianie frontowej.. 

 

Zakres i rodzaj robót obejmuje:  

 renowacja detali  architektonicznych wraz z elewacją ceglaną  ściany frontowej  

 wymianę parapetów zewnętrznych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.0  OPIS TECHNOLOGII WYKONANIA ROBÓT 

2.1. RENOWACJA DETALI  CEGLANYCH  ELEWACJI  FRONTOWEJ  

Renowacje detali ceglanych należy wykonać wg. poniższej kolejności: 
 
1. Czyszczenie  powierzchni: 

   Podstawowym założeniem  technologii czyszczenia jest delikatne usunięcie  zabrudzeń bez  

naruszania  struktury materiału budowlanego. Należy oczyścić zamalowania z farby olejnej w obrębie 

otworów okiennych oraz na gzymsach.  Zaleca się wykonać czyszczenie  metodą  strumieniową przy 

użyciu urządzenia do piaskowania. Przed przystąpieniem  do prac zasadniczych zaleca się wykonać 

powierzchnie próbne. 

2. Uzupełnienie ubytków. 

   Przed uzupełnieniem ubytków, usunąć wszystkie zaprawy  cementowe, wstawki niezgodne  

kolorystycznie i materiałowo. Większe ubytki  i luźne fragmenty  przemurować.  Partie osłabione   

(jeżeli takie wystąpią)  należy wzmocnić preparatem opartym na estrach kwasu krzemowego   

 Naprawę  (uzupełnienie) ubytków wykonać z zaprawy dedykowanej .  

3. Spoinowanie: 

   Na wstępie usunąć zniszczone spoiny na głębokość min. 1,5 cm. Oczyścić miejsca po usuniętych  

spoinach  i  dobrze nasączyć wodą. Proponuje się zastosować zaprawę z zawartością trasu dobierając  

kolorystykę do spoin istniejących. Zaleca się wykonanie prób przed rozpoczęciem prac. 

4. Scalenie kolorystyczne techniką laserunkową: 

    W celu scalenia laserunkowego znaczących przebarwień cegły, proponuje się malowanie  miejsc, 

które tego wymagają  z zastosowaniem techniki laserunkowej. Zabieg polega na położeniu cienkiej 

powłoki z farby silikonowej o właściwościach  hydrofobowych. Kolor powinien być dobrany  po 

oczyszczeniu powierzchni. 

5.   Hydrofobizacja  

Hydrofobizację murów należy przeprowadzić na koniec wszystkich zabiegów konserwatorskich po 

wysuszeniu murów. Do hydrofobizacji należy użyć gotowych preparatów opartych na 

alkilotrietoksysilanach . Hydrofobizację należy przeprowadzić za pomocą smarowania przy użyciu 

pędzli lub polewanie przy użyciu agregatów malarskich. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. RENOWACJA DETALI  ARCHITEKTONICZNYCH , GZYMSÓW  

Renowacje detali należy wykonać wg. poniższej kolejności: 
 
1. Czyszczenie  powierzchni: 

   Podstawowym założeniem  technologii czyszczenia jest delikatne usunięcie  zabrudzeń bez  

naruszania  struktury materiału budowlanego. Zaleca się wykonać czyszczenie  metodą suchego lodu  

przy użyciu specjalistycznego agregatu. Przed przystąpieniem  do prac zasadniczych zaleca się 

wykonać powierzchnie próbne. 

2. Uzupełnienie ubytków. 

   Przed uzupełnieniem ubytków, usunąć wszystkie zaprawy  cementowe, wstawki niezgodne  

kolorystycznie i materiałowo. Większe ubytki  i luźne fragmenty  przemurować.  Partie osłabione   

(jeżeli takie wystąpią)  należy wzmocnić preparatem opartym na estrach kwasu krzemowego  . 

 Naprawę  (uzupełnienie) ubytków wykonać z zaprawy specjalistycznej do renowacji detali 

architektonicznych. 

3. Uzupełnienie gzymsów i detali : 

Naprawę detali oraz gzymsów  wykonać  jako odlew materiałem do odlewów lub zastosować technikę 

ciągnięcia na ścianie dwuwarstwowo – rdzeń i warstwa wykończeniowa. 

Uzupełnienie  gzymsów należy wykonać na wzór istniejących .  

Wykończenie odtwarzanego detalu architektonicznego za pomocą zaprawy mineralnej o fakturze 

gładkiej  

 

2.3 . REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ   W POZIMIE PARTERU (boniowanie,  cokół )  

WYKONANIE BONIOWANIA 

Remont poziomu cokołu wykonać  wg. kolejności  : 

1 . Skuć stare, luźne lub spękane tynki  

2 . Odkryty mur oczyścić - podłoże musi być nośne, czyste i suche. Luźne części, odparzenia, 

odspojenia, zabrudzenia, kurz, zatłuszczenia lub zaolejenia należy usunąć. Zmurszałe fugi wyskrobać 

na głębokość 2-3 cm, uszkodzone cegły wymienić. Mur umyć i odgrzybić  

3.  Wykonać tynk renowacyjny jednowarstwowy według schematu: 

 - obrzutka w miejscach ubytków  

- tynki renowacyjne jednowarstwowo,  

- tynk mineralny o uziarnieniu „ kasza” ( gr 1.0 mm) ,  tynk nawierzchniowy na całej powierzchni 

4. Malowanie - tynk malować dwukrotnie zgodnie z projektem kolorystyki  

  W przypadku zachowania starego tynku  i niewielkiego zasolenia ścian dopuszczalne jest 

zastosowanie tynku mineralnego cementowo – wapiennego z dodatkiem trasu  a następnie  wykonanie 

warstwy zbrojonej siatką z włókna szklanego zatopioną w warstwie zaprawy klejowej 



 

 

 Projektuje się wykonanie  boniowania  z użyciem tradycyjnego tynku mineralnego (dwu- lub 

trójwarstwowego).  

  Na świeżej obrzutce zamontować  listwy drewniane lub PVC ,  utworzone w ten sposób pola 

wypełnić zaprawą tynkarską. Po jej odpowiednim stwardnieniu listwy usunąć, uzyskując wyżłobienia 

odwzorowujące układ boniowania ( zgodnie z rysunkiem). Całą powierzchnię scalić  kolorystycznie 

zgodnie z rysunkiem kolorystyki .  

Dopuszcza się zastosowanie metody tynku  żłobkowanego .W świeżym tynku wyciąć bonie za 

pomocą metalowego rylca prowadzonego po wcześniej zamontowanych listwach prowadniczych.  

 

2.3.WYMIANA PARAPETÓW 

Obróbki blacharskie i parapety zewnętrzne okien należy wymienić na parapety z blachy stalowej 

ocynkowanej niemalowanej  grubości 0,55mm z dostosowaniem do nowej grubości muru. 

 


