
 

 

Załącznik nr 2  do Zapytania ofertowego nr 1/2022 
 

OPIS TECHNICZNY 
DO REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO 

w  Gdańsku ul. Zaroślak 8  

1.0 ZAKRES I RODZAJ ROBÓT DLA BUDYNKU 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu izolacji  ściany fundamentowej  budynku 

przy ul. Zaroślak 8  w Gdańsku (dz. nr 210 obr. 080).  

 

Budynek zlokalizowany przy ulicy Zaroślak 8  został wykonany w technologii tradycyjnej. Budynek 

jednoklatkowy ,pięciokondygnacyjny z poddaszem. Budynek częściowo podpiwniczony, strop nad 

piwnicą ceramiczny nad poszczególnymi kondygnacjami stropy drewniane . Konstrukcja dachu 

drewniana z częścią mansardową pokrytą dachówka w pozostałej części papa termozgrzewalna.   

Ściany zewnętrzne budynku murowane z cegły ceramicznej elewacyjnej,  pełnej, lokalnie otynkowane 

tynkiem cementowo – wapiennym ( głównie  w poziomie cokołu  i parteru) . Okna w większości 

lokali oraz na klatce schodowej wymienione. Drzwi wejściowe do budynku w dobrym stanie 

.Budynek posiada detal architektoniczny w postaci  gzymsów, opasek okiennych oraz boniowania w 

poziomie parteru. 

Elewacja budynku w złym stanie z licznymi ubytkami i spękaniami na detalach. W poziomie cokołu 

występują liczne ślady zawilgoceń i odspojeń tynków , na ścianach piwnicznych od wewnętrz 

widoczne zawilgocenia i zagrzybienie . 

. 

 

Zakres i rodzaj robót obejmuje:  

 izolację pionową ścian fundamentowych  

 izolację poziomą  ścian fundamentowych  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.0  OPIS TECHNOLOGII WYKONANIA ROBÓT 

2.1. WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ  

Teren na którym zlokalizowany jest budynek znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej prace 

ziemne mogą wymagać  nadzoru archeologicznego. 

 

Istniejącą opaskę, chodnik z płyt chodnikowych betonowych oraz stare doświetlacze okienne  należy 

rozebrać. Następnie  wykonać wykopy o szerokości 1.0 górą i 80 cm dołem o głębokości  1,7 – 3,6  m 

przy istniejących ścianach z szalowaniem jednej ściany wykopu w gruncie kat IV .  

Roboty ziemne i szalunkowe wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i warunkami 

technicznymi,  ponadto wykopy wykonywać z zachowaniem szczególnej uwagi w zakresie uzbrojenia 

terenu. 

W celu zabezpieczenia murów piwnicznych od zewnątrz budynku przed przenikaniem wody 

gruntowej należy po odkopaniu ścian fundamentowych budynku do poziomu posadowienia wykonać: 

- zabezpieczenie ścian zewnętrznych, poprzez wykonanie izolacji pionowej przy zastosowaniu 2 

krotnej izolacji bitumicznej na zagruntowanym podłożu po uprzednim skuciu i usunięciu w całości 

skorodowanych tynków i resztek istniejących izolacji, przez mechaniczne piaskowanie mające na celu 

usunięcie luźnych cząstek podłoża. Po wykonaniu oczyszczenia murów należy wykonać uzupełnienie 

spoin i ubytków ceglanych muru a następnie nałożyć nowe tynki z zaprawy tynkarskiej mineralnej   ( 

produkt na podłoże ceglane) . Warstwa szczepna powinna być wykonana w formie obrzutki pół 

kryjącej pokrywającej powierzchnię muru nie więcej niż w 50%.  Obrzutka nie powinna mieć większą 

grubość niż 5mm. Po wyschnięciu należy tynk zagruntować roztworem emulsji asfaltowej lub 

systemowej renowacyjnej a następnie wykonać grubą powłokę z 2 warstw izolacji 

przeciwwilgociowej pionowej bitumicznej. 

Przed zasypaniem wykopu należy izolacje osłonić folią PE min. 0.2 mm. Górna krawędź folii nie 

powinna wystawać powyżej terenu. 

Grunt w bezpośrednim sąsiedztwie fundamentów należy wymienić na piaski średnie i grube, 

zagęszczone do stopnia ID >0,40z 

Stare doswietlacze piwniczne okienne z materiału ceramicznego będące  w złym stanie technicznym  

nie nadają się do remontu w związku z czym projektuje się ich rozbiórkę. W miejscu starych 

doświetlaczy zamontować systemowe doświetlacze  z rusztem stalowym w kolorze  ciemnym 

grafitowym, matowym na ruszcie belkowym podłuznym o wymiarach dopasowanych do wielkości 

otworu okiennego. 

Po wykonaniu prac związanych z izolacją nawierzchnie należy przywrócić do stanu pierwotnego z 

wykorzystaniem materiałów z rozbiórki. ( remont nawierzchni chodników zaplanowany przez ZDIZ ). 

 



 

 

 

2.2. WYKONANIE IZOLACJI POZIOMEJ ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ  
Projektuje się wykonanie izolacji poziomej metoda iniekcji bezciśnieniowej preparatem na bazie 

kremu  do murów porowatych o zawilgoceniu do 95% . 

 Iniekcje należy wykonać poprzez  wykonanie otworów średnicy 12 mm w jednym rzędzie  i odstępie  

12 cm, poziomo ( głębokość otworu: o około 2 cm mniejsza od grubości ściany). 

Wykonane otwory należy oczyścić za pomocą sprężonego powietrza i zainiektować materiał 

izolujący. 

Wszystkie czynności należy wykonać zgodnie z instrukcja reducenta. 

Izolacje poziomą należy wykonać na wysokości 10 cm od poziomu posadzki piwnicy   . 

 
 


