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1.1

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:
Opracowanie dokumentacji technicznej na potrzeby wykonania remontu warstw
izolacyjnych poziomych i obwodowych patia w budynku przy ul. Pod Lipą 4.
Dokumentacja uwzględnia opracowanie systemu odpływu wód opadowych z terenu
patia.

1.2

Opracowania dokumentacji technicznej zabezpieczenia terenu podczas wykonywania
prac remontowych.

1.3

Opracowania dokumentacji technicznej odtworzenia: ciągów pieszych, wejść do klatek
schodowych oraz wejścia na patio w budynku Pod Lipą 4.

1.4

Opracowania przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego dla projektowanych robót.

1.5

Prowadzenia nadzoru autorskiego.

2

PODSTAWA OPRACOWANIA:

2.1
dnia

Umowa z Zamawiającym Spółdzielnią Budownictwa Mieszkaniowego „ELPOL” z
04.06.2018 r.

2.2

Uzgodnienia prowadzone w trakcie sporządzania dokumentacji.

3

CEL I ZAKRES:

3.1 Uszczelnienie dylatacji obwodowej na połączeniu stropu i ścian kondygnacji
nadziemnych budynków. Uszczelnieniu podlega cała dylatacja o łącznej długości
110,4 m oznaczona linią przerywaną na rys. Nr 2.
3.2 Uszczelnienie całej powierzchni stropu pod patio o powierzchni 1298,69 m² z
wywinięciem na ściany lub dylatację obwodową z wymianą wpustów terenowych szt.
15 i uszczelnieniem przejść przez strop rur spustowych szt. 15 zgodnie z rys. Nr 3.
3.3 Uszczelnienie 45,56 m² powierzchni stropu pod schodami terenowymi oraz
podwyższenie murków ograniczających patio od strony ul. Pod Lipą 4 na długości 12,7
mb, rys. Nr 4. Modernizacja istniejących murków na długości 47,5 m
3.4 Odtworzenie warstw wegetatywnych oraz powierzchni utwardzonych z kostki
betonowej wg uzgodnionych warunków z przedstawicielami Spółdzielni rys. Nr 5.
3.5 Projekt organizacji robót jako zabezpieczenie terenu podczas wykonywania prac
remontowych. rys. Nr 6.

4

MATERIAŁY WYKORZYSTANE PRZY WYKONYWANIU PROJEKTU:

4.1

Elementy oryginalnej dokumentacji technicznej – projekty budowlano-wykonawcze.

4.2

Pomiary i oględziny w terenie.

4.3

Wykonane odkrywki własne.

4.4

Własna dokumentacja fotograficzna.

4.5

Ekspertyza Techniczna stanu budynku Śląskiego Biura Projektowego z grudnia 2017
r. opracowana przez mgr inż. Leszka Tischnera – Wnioski i zalecenia naprawcze.

4.6

Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Nr IIOT/139/2018 z dnia
19.03.2018 r.

4.7

Decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego Nr
702/2018 z dnia 17.05.2018 r.

4.8

Uzgodnienia prowadzone w trakcie sporządzania dokumentacji.

5

OPIS TECHNICZNY:

5.1

Opis ogólny przedmiotu zamówienia

5.1.1 Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych
Łączna powierzchnia do uszczelnienia ok.1 298,69 m , w tym:
•

Pierwotna powierzchnia warstw wegetatywnych 586,98 m²

•

Projektowana powierzchnia warstw wegetatywnych 633,64 m²

•

Pierwotna powierzchnia chodników i opasek z kostki betonowej 711,71 m²

•

Projektowana powierzchnia chodników i opasek z kostki betonowej 665,05 m²

•

Rzut powierzchni poziomej schodów terenowych 45,56 m²

•

Dylatacje konstrukcyjne obwodowe na styku stropu i ścian zewnętrznych ok 110,4 m

•

Wymiana wpustów terenowych na dwustopniowe i podgrzewane 15 szt.

•

Uszczelnienie przejść przez strop rur spustowych 15 szt.

•

Podwyższenie murków oporowych od strony ul. Pod Lipą 4 na długości 12,7 m

•

Modernizacja pozostałych części murków polegająca na demontażu czapek
betonowych, obróbek blacharskich oraz wykonaniem nowych obróbek blacharskich
47,5 m (w przypadku złego stanu murków należy je odbudować).

5.2

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
Stan techniczny płyty stropowej patio nad garażem podziemnym nosi ślady
wieloletniego zawilgocenia, przecieków liniowych przez rysy przerw roboczych,
przecieków punktowych przez nie-szczelności przeprowadzanych przez nie rur
spustowych oraz obwodowo przez dylatację konstrukcyjną na połączeniu stropu ze
ścianami zewnętrznymi kondygnacji nadziemnych. Wpływało i wpływa na ten stan
rzeczy wiele elementów, wśród których należy wymienić w szczególności:

a.

Zły stan dylatacji obwodowej, wykonanej z materiałów o niedostatecznej jakości i
wadliwym wykonaniem.

b.

Uszkodzenia izolacji z papy dwuwarstwowej spowodowane przerastaniem przez nie
korzeni drzew oraz brakiem warstwy izolacji termicznej XPS nad izolacją
wodoszczelną z papy.

c.

Nieprawidłowo zamontowanymi wpustami terenowymi odprowadzającymi wody
opadowe (wpusty nie podgrzewane).

d.

Nie szczelne przejścia przez strop rur spustowych.

e.

Odspojone płytki okładzinowe schodów terenowych.

f.

Zbyt cienka warstwa wegetatywna na części pochyłej patio.

ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ STROPU PATIO
PRZED MODERNIZACJĄ
Lp Warstwa

1
2
3
4
5
6
7

W-wa spadkowa z zaprawy cem.
Papa termozgrzewalna x2
Podsypka żwirowa
Kostka brukowa betonowa
Podsypka żwirowa
Ziemia urodzajna
Obrzeża betonowe 430,26 m

grubość
[m]
0,06
0,006
0,1
0,06
0,03
0,12
0,05

powierzchnia
[m2]

ciężar
[kN/m3]

1298,7
1298,7
711,71
711,71
586,99
586,99
86,052

ciężar całości w-wy
[kN]
20
10
18
23
18
16
23

1558,4
77,9
1281,1
982,2
317,0
1127,0
99,0
5442,6

4,2

Średnie obciążenie [kN/m2]
PO MODERNIZACJI
Lp Warstwa

1
2
3
4
5
6
7
8

grubość
[m]

W-wa spadkowa z zaprawy cem.
Izolacja powłokowa PBD 2K
Polistyren XPS 30
Mata DS Systemschutz
Napełnienie wodą
Podsypka cem piaskowa
Kostka brukowa betonowa
Obrzeża betonowe 430,26 m

0,06
0,004
0,04
0,01

Fixodrain XD 20 z włókniną
9
10 Substrat mineralny, wegetatywny
Średnie obciążenie [kN/m2]

powierzchnia
[m2]

ciężar w-wy
[kN]

masa
[kN/m3]

0,04
0,06
0,05

1298,7
1298,7
1298,7
1298,7
1298,7
665,06
665,06
68,426

20
10
0,35
1,2
0,08
18
23
23

1558,4
51,9
18,2
15,6
103,9
478,8
917,8
78,7

0,03
0,15

633,64
633,64

6
16

114,1
1520,7
4858,2

3,7

6.

ZALECENIA NAPRAWCZE EKSPERTYZY TECHNICZNEJ

Opracowanie miało na celu sprawdzenie stanu technicznego garażu podziemnego oraz
elewacji południowej z wskazaniem przyczyn powstania uszkodzeń oraz zaleceniami
dotyczącymi napraw. Poniżej przedstawiono wnioski i zalecenia z pracy:

Wnioski:
•

Rysy elewacji, występują w miejscach szczelin dylatacyjnych oddzielających
poszczególne części budynku i nie są wynikiem nieprawidłowej pracy konstrukcji.

•

Ubytki i osłabienie tynków balkonu są wynikiem nieszczelności lub zużycia izolacji
poziomych balkonu i ich odwodnienia.

•

Rysy ścian garażu nie mają charakteru konstrukcyjnego i wynikają z właściwości
przegrody i zaprojektowanych rozwiązań.

•

Przecieki przez strop garażu są skutkiem utraty szczelności lub zużycia izolacji
przeciw wodnej patio.

Zalecenia:
•

W celu zabezpieczenia stropu garażu należy usunąć istniejące warstwy i wykonać
nową izolację przeciw wodną, ze szczególnym uwzględnieniem przerw dylatacyjnych,
krawędziowych oraz przejść instalacyjnych. Odtwarzając warstwy należy uwzględnić
założenia pierwotnego projektu m.in. izolację termiczną XPS. Nie należy wykonywać
nasadzeń drzew i krzewów mających system korzeniowy mogący uszkodzić nowo
projektowaną izolację przeciw wodną. Nie zaleca się rozwiązań doraźnych np.
poprzez miejscowe naprawy – odkrywki pokazały, że mimo pozornie poprawnej
wykonanej izolacji woda spenetrowała warstwy szlichty i przecieka do garażu.

•

W celu doraźnego zabezpieczenia balkonów należy tynki betonowych balustrad
opukać gumowym młotkiem. Osłabione głuche tynki należy odbić a miejsca ich braku
zabezpieczyć doraźnie szpicem cementowym. Do czasu wykonania tych prac
przestrzeń pod balkonami zabezpieczyć przed dostępem osób i oznakować w
widoczny sposób. W celu uniknięcia dalszego pogarszania stanu tynków należy
balkony poddać gruntownemu remontowi obejmującemu wymianę izolacji poziomej
oraz wszystkich tynków balustrad.

•

Rysy elewacji nie mają charakteru konstrukcyjnego a jedynie wpływają na estetykę
obiektu. Należy je zabezpieczyć systemowymi profilami dylatacyjnymi w czasie
przyszłego remontu generalnego.

•

Rysy betonowych ścian garażu nie stwarzają zagrożenia dla bezpieczeństwa
konstrukcji. Zaleca się ich wypełnieni systemowymi iniektami żywicznymi w celu
uszczelnienia w czasie remontu izolacji stropu.

Przedstawione w niniejszym opracowaniu uszkodzenia nie są efektem osłabienia
konstrukcji budynku lub jego nieprawidłowej pracy. Pozostawienie stropu nad garażem
i balkonów bez kompleksowego remontu będzie prowadziło do dalszej degradacji
elementów.
Wszelkie prace remontowe należy przeprowadzić po wykonaniu projektu naprawczego
ze wskazaniem technologii robót.
Prace remontowe w zakresie odbicia słabych tynków z balkonów należy wykonać
niezwłocznie.

7.

DOKUMENTACJA WYKONAWCZYCH PROCESÓW NAPRAWCZYCH I
POMOCNICZYCH – spis załączników dokumentacji.

A.

Uszczelnienie dylatacji obwodowej na połączeniu stropu i ścian kondygnacji
nadziemnych budynków. Uszczelnieniu podlega cała dylatacja o łącznej długości
110,4 m oznaczona na rys. Nr R2. i Nr R2A

B.

Uszczelnienie całej powierzchni stropu pod patio o powierzchni 1298,69 m² z
wywinięciem na ściany lub dylatację obwodową zgodnie z rys. Nr R3. Opracowanie
zawiera detale uszczelnienia przejść rur spustowych przez strop szt. 15, wymianę
wpustów terenowych szt. 15, montaż jednej sztuki wypustu tzw. rzygacza z
odprowadzeniem wody rurą spustową na zjazd do garażu.

C.

Uszczelnienie 45,56 m² powierzchni stropu pod schodami terenowymi i podwyższenie
murków ograniczających patio od strony ul. Pod Lipą na długości 12,7 m oraz
modernizacja pozostałej części murków na łącznej długości 47,5 m rys. Nr R4.

D.

Odtworzenie warstw wegetatywnych oraz powierzchni utwardzonych z kostki
betonowej wg uzgodnionych warunków z przedstawicielami Spółdzielni, przebudowa
podestów wejściowych do klatek schodowych rys. Nr R5.

E.

Projekt organizacji robót jako zabezpieczenie terenu podczas wykonywania prac
remontowych, zgodnie z rys. Nr R6.

Załącznik A
Projekt: Uszczelnienie dylatacji obwodowej na połączeniu stropu i ścian kondygnacji
nadziemnej budynków.
Uszczelnieniu podlega cała dylatacja o łącznej długości 110,4 m oznaczona na rys. Nr R2.

Inwestor:

Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „ELPOL” z siedzibą
przy ul. Pod Lipą 1, 02-798 Warszawa, NIP: 951-18-30-026

Adres inwestycji:

Patio w budynku przy ul. Pod Lipą 4.
02-798 Warszawa
Działki nr ew.:36/3, obręb 1-11-12

Jednostka Projektowa
Kosztorysowanie Nadzory Usługi Budowlane Tadeusz Polak
Tel.: +48 511 312 689
e-mail: tadeuszpolak@o2.pl
adres: ul. Cyrklowa 4/69, 04-044 Warszawa
NIP: 922-159-33-74,
Regon 140 734 038

Autorzy opracowania:
mgr inż. Marcin Polak, upr. nr ew. LUB/0202/POOK/13
mgr inż. Tadeusz Polak, upr. nr ew. UAN-II-8783/58/85

Opis Techniczny

1.

Materiały wyjściowe do opracowania
 Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500.
 Inwentaryzacja usytuowania dylatacji obwodowej na połączeniu stropu nad patio ze
ścianami kondygnacji nadziemnej.
 Ekspertyza techniczna stanu budynku opracowana przez mgr inż. Leszka Tischnera
 Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Nr IIOT/139/2018 z dnia
19.03.2018 r.
 Decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego Nr
702/2018 z dnia 17.05.2018 r.
 Odkrywka wykonana w miejscu oznaczonym literą „O 1” na rzucie
inwentaryzacyjnym.

2.

Zakres opracowania
Projekt swoim zakresem obejmuje naprawę dylatacji obwodowej o długości ok.110,4
m oznaczonej na rzucie linią w kolorze czerwonym rys. Nr R2.

3.

Stan istniejący
Uszczelnienie dylatacji wykonane jest z dwóch warstw papy termozgrzewalnej jako
przedłużenie izolacji poziomej wywinięte na ścianę na wysokość około 3 cm nad
opaskę wykonaną z płyt betonowych o wymiarach 40x40x5 cm. Wywinięcie pod
kątem prostym nie posiada fasety przejściowej z płaszczyzny poziomej w pionową.
Papa posiada znamiona degradacji w postaci łuszczenia się i pęknięć. Przekładkę
między papą a warstwą żwirową stanowi geowłóknina separacyjno-filtracyjna.
Warstwa żwirowa o miąższości ok. 20 cm odseparowana od góry geowłókniną
filtracyjną od podsypki piaskowej stanowiącej podkład pod płyty betonowe
chodnikowe gr 5 cm. Wypełnienie dylatacji widoczne od strony hali garażowej
stanowią różne materiały od styropianu, pianki poliuretanowej po brak jakiegokolwiek
wypełnienia.

4.

Stan projektowany
Projekt przewiduje zerwanie istniejącego uszczelnienia, sprawdzenie jakości warstwy
spadkowej pod względem wytrzymałościowym i geometrii spadków. Oczyszczenie
wypełnienia dylatacji, wypełnienie od góry sznurem poliuretanowym o średnicy nieco
większej od szerokości dylatacji. Oczyszczenie lub wykonanie nowej warstwy

spadkowej z zaprawy cementowej, wykonanie fasety z klinów wełny mineralnej o
boku 3 cm i wykonanie nowego uszczelnienia z blachy stalowej i ocynkowanej
grubości 0,8 mm. Geometria obróbki blacharskiej i sposób jej montażu pokazano na
opracowaniu graficznym rys. nr R2A. Na połączeniach pionowych pasów obróbki
blacharskiej taśma butylowa dwustronna. Pas dolny obróbki mocowany do wylewki
spadkowej na kołki szybkiego montażu 6/60 z łbem płaskim co 40 cm. Do
płaszczyzny pionowej przylega luźno w podcięciu na głębokość 2 cm tworząc
połączenie ruchome. Pas górny obróbki również mocowany na kołki szybkiego
montażu.
Ściana do wysokości ok. 30 cm nad terenem zaizolowana produktem elastycznym,
mrozoodpornym, przyczepnym do blachy stalowej ocynkowanej i umożliwiająca
przyklejenie płytek ceramicznych elewacyjnych Multi Baudicht 2K lub produktem
równoważnym. Powyższa izolacja jako dwuwarstwowa powinna nachodzić na
obróbkę blacharską uszczelnienia dylatacji. Płytki ceramiczne cokołowe kleić po
wyschnięciu izolacji na klej wysoko elastyczny żelowy mrozoodporny. Na poziomą
część obróbki blacharskiej wyprowadzona jest dwuwarstwowa izolacja powłokowa
polimerowa również Multi Baudicht 2K (pas o szerokości 40 cm). Na w/w pas izolacji
powłokowej z Multi Baudicht 2K nałożona jest warstwa izolacji powłokowej
polimerowo bitumicznej Profi Baudicht, stanowiąca izolację poziomą całego patio.

Załącznik B
Projekt uszczelnienia całej powierzchni stropu pod patio o powierzchni 1298,69 m2, przejść
rur spustowych przez strop szt. 15 oraz wymianę wpustów terenowych szt. 15, montaż
wypustu typu rzygacz z odprowadzeniem wody rurą spustową na chodnik zgodnie z rys. Nr
R3.

Inwestor:

Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „ELPOL”, z siedzibą
przy ul. Pod Lipą 1, 02-798 Warszawa, NIP: 951-18-30-026

Adres inwestycji:

Patio w budynku przy ul. Pod Lipą 4.
02-798 Warszawa
Działki nr ew.:36/3, obręb 1-11-12

Jednostka Projektowa
Kosztorysowanie Nadzory Usługi Budowlane Tadeusz Polak
Tel.: +48 511 312 689
e-mail: tadeuszpolak@o2.pl
adres: ul. Cyrklowa 4/69, 04-044 Warszawa
NIP: 922-159-33-74
Regon 140 734 038

Autorzy opracowania:
mgr inż. Marcin Polak, upr. nr ew. LUB/0202/POOK/13
mgr inż. Tadeusz Polak, upr. nr ew. UAN-II-8783/58/85

Opis Techniczny
Materiały wyjściowe do opracowania

1.







2.

Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500
Inwentaryzacja terenu uszczelnienia stropu z określeniem spadków do wpustów
terenowych.
Ekspertyza techniczna stanu budynku opracowana przez mgr inż. Leszka Tischnera
Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Nr IIOT/139/2018 z dnia
19.03.2018 r.
Decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego Nr
702/2018 z dnia 17.05.2018 r.
Odkrywki wykonana w miejscu oznaczonym literą „O 1”, „O 2” na rzucie
inwentaryzacyjnym.

Zakres opracowania
Projekt swoim zakresem obejmuje uszczelnienie całej powierzchni stropu patio o
powierzchni 1298,69 m² z wywinięciem na obróbkę dylatacji obwodowej zgodnie z
rys. Nr R2 i Nr R3. Opracowanie zawiera detale uszczelnienia przejść rur spustowych
przez strop szt. 15, wymianę wpustów terenowych szt. 15, montaż wypustu typu
rzygacz z odprowadzeniem wody rurą spustową na chodnik

3.

Stan istniejący
Uszczelnienie powierzchni wykonane jest z dwóch warstw papy termozgrzewalnej na
warstwie spadkowej z zaprawy cementowej. Papa posiada znamiona degradacji w
postaci łuszczenia się warstwy górnej. Przekładkę między papą a warstwą żwirową
stanowi geowłóknina separacyjno-filtracyjna. Warstwa żwirowa o miąższości 3-5 cm
odseparowana od góry geowłókniną filtracyjną od podsypki piaskowej gr.5-6 cm
stanowiącej podkład pod kostkę betonową gr. 6 cm Holland w ciągach pieszych i
placu ogrodowym. Warstwa żwirowa o miąższości 3-5 cm odseparowana od góry
geowłókniną filtracyjną od warstwy ziemi urodzajnej grubości ok. 15 cm. Przy tak
niewielkiej warstwie wegetatywnej nie można wykluczyć przerastania korzeni drzew
iglastych czy wysokich krzewów tui przez papę. Odpływy wody opadowej do
kanalizacji deszczowej stanowią niepodgrzewane wpusty z PCV. Z części wpustów
woda odprowadzana jest pośrednio do pionów kanalizacyjnych za pomocą rurek
polietylenowych typu arot karbowanych w kolorze niebieskim ułożonych poziomo na
warstwie papy. Rury spustowe z dachów przechodzą przez strop nad garażem
bezpośrednio bez tulei osłonowych. W warstwie gruntu rozprowadzona jest instalacja
elektryczna zasilająca lampy ogrodowe.

UWAGA: Przed rozpoczęciem robót należy odłączyć zasilenie lamp ogrodowych.

4.

Stan projektowany
Projekt przewiduje wykopanie istniejących drzew, krzewów i roślin ozdobnych oraz
sprzedaż lub utylizację zbędnych (nie przewidzianych do przesadzenia). Następnie
zdjęcie warstwy ziemi, kostki betonowej, podsypki żwirowej, geowłókniny, papy oraz
złożenie w wyznaczonym miejscu w Projekcie Organizacji Robót zgodnie z rys. Nr
R6. Kostka betonowa i obrzeża do ponownego wbudowania. Papa i geowłóknina,
żwir, piasek i ziemia podlegają wywiezieniu i utylizacji. Po sprawdzeniu jakości
warstwy spadkowej pod względem wytrzymałościowym i geometrii spadków dokonać
oczyszczenia, naprawy lub wykonać nową warstwę spadkową z zaprawy cementowej
zbrojonej włóknem rozproszonym. Szlichta spadkowa dylatowana max 5x5 m ułożona
ze spadkiem 1,5 % do wpustów. Dylatacje skurczowe należy naciąć na głębokość 1
cm, szerokość 0,5 cm i wkleić taśmy kauczukowe w kształt letery V. Po wyschnięciu i
odpyleniu warstwę spadkową należy zagruntować preparatem krzemianującym
wodorozcieńczalnym KIESOL. Izolację wodoszczelną stanowi dwuwarstwowa
powłoka bitumiczno-polimerowa zbrojona siatką z włókna szklanego PROFI
BAUDICHT 2K firmy Remmers lub równoważną. Grubość warstwy minimum 4 mm
po wyschnięciu. Przebudowane murki należy zaizolować izolacją powłokową
polimerową MULTI BAUDICHT rozpoczynając na płaszczyźnie poziomej patio
pasem o szerokości 40 cm z wywinięciem na murek. Izolacja zbrojona siarką z włókna
szklanego. Grubość warstwy po wyschnięciu min 4 mm. Na wyschniętą powierzchnię
izolacji przeciw wodnej należy ułożyć płyty z polistyrenu Synthos XPS 30 (LIR)
grubości 40 mm. Przykrycie stanowi systemowa mata drenująca DS
SYSTEMSCHUTZ lub równoważna. Celem zmagazynowania wody oraz wstępnego
filtrowania zanieczyszczeń przepływających przez warstwę wegetatywną zaleca się
ułożenie folii kubełkowej Fixodrain XD 20 z włókniną. pod substrat ekstensywny
Zinco . Warstwa wegetatywna nie może być mniejsza niż 15 cm. Całość powyższych
robót wykonać zgodnie z opisem i rys. Nr R3 i Nr R5.
Wpusty terenowe odprowadzające wodę z powierzchni patio podlegają wymianie na
wpusty podgrzewane sterowane termoregulatorem, dwupoziomowe odbierające wodę
z dwóch poziomów, z poziomu kostki betonowej chodników i placów oraz z poziomu
membrany izolacji wodoszczelnej. Element grzewczy wpustu znajduje się na poziomie
membrany izolacji powłokowej wodoszczelnej. Wpusty o mocy ok. 20 W każdy
należy zasilić z tablicy ADM przewodem miedzianym YDYp 3x 2,5 mm²
prowadzonym pod stropem hali garażowej. Detal zamontowania wpustu pokazano na
rys Nr R3. Rozprowadzenie instalacji elektrycznej wg odrębnego opracowania.
Przejścia rur spustowych z dachu przez strop nad garażem ulegają modernizacji. Po
demontażu odcinka rury przechodzącego przez strop i rozkuciu otworu należy
zamontować rury osłonowe z kołnierzem opierającym się na warstwie spadkowej. Na
kołnierz wprowadzić izolację przeciw wodną powłokową Multi Baudicht 2K.
Następnie wpiąć wcześniej zdemontowany odcinek rury spustowej. Przestrzeń między
rurą osłonową i spustową wypełnić masą trwale elastyczną np. Sto-paq. Detal
przejścia rury spustowej przez strop na rys. Nr R3.

Z części trawników na stropie wykonanym ze spadkiem (tzw klomb) należy
odprowadzić wodę rzygaczem typu np. TOPWET z kołnierzem do izolacji
powłokowej TWC STE wprowadzonym do rury spustowej z odprowadzeniem na
zjazd do garażu. Średnica rury spustowej dopasowana do średnicy rzygacza lub
przekroju prostokątnego wypustu o powierzchni do 50 cm².

Załącznik C
Projekt uszczelnienia powierzchni schodów terenowych o powierzchni poziomej 45,56 m²,
podwyższenia murku ograniczającego patio na odcinku 12,7 m oraz modernizację pozostałej
części murków o łącznej długości 47,5 m oznaczonych na rys Nr R4.

Inwestor:

Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „ELPOL”, z siedzibą
przy ul. Pod Lipą 1, 02-798 Warszawa, NIP: 951-18-30-026

Adres inwestycji:

Patio w budynku przy ul. Pod Lipą 4.
02-798 Warszawa
Działki nr ew.:36/3, obręb 1-11-12

Jednostka Projektowa
Kosztorysowanie Nadzory Usługi Budowlane Tadeusz Polak
Tel.: +48 511 312 689
e-mail: tadeuszpolak@o2.pl
adres: ul. Cyrklowa 4/69, 04-044 Warszawa
NIP: 922-159-33-74
Regon 140 734 038

Autorzy opracowania:
mgr inż. Marcin Polak, upr. nr ew. LUB/0202/POOK/13
mgr inż. Tadeusz Polak, upr. nr ew. UAN-II-8783/58/85

Opis Techniczny

1.

Materiały wyjściowe do opracowania
 Inwentaryzacja terenu uszczelnienia stropu.
 Ekspertyza techniczna stanu budynku opracowana przez mgr inż Leszka Tischnera
 Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Nr IIOT/139/2018 z dnia
19.03.2018 r.
 Decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego Nr
702/2018 z dnia 17.05.2018 r.
 Odkrywki wykonana w miejscu oznaczonym literą „O 3” na rzucie
inwentaryzacyjnym.

2.

Zakres opracowania
Projekt swoim zakresem obejmuje uszczelnienie powierzchni płyty żelbetowej,
wyprofilowanej od góry na stopnie schodów terenowych, wyłożonych ceramicznymi
płytkami o powierzchni rzutu 45,56 m², podwyższenie murku ograniczającego patio na
odcinku 12,7 m oraz modernizację pozostałej części murków, o łącznej długości 47,5
m oznaczonych na rys Nr R4.

3.

Stan istniejący
Stopnie schodów terenowych wyprofilowane są na płycie żelbetowej. Izolację
wodoszczelną schodów od góry stanowi dwuwarstwowa papa termozgrzewalna.
Wykończenie stawią płytki ceramicznymi układane na zaprawie cementowej. Po
prawej stronie od wejścia na schody wyprofilowano wjazd dla wózków. W najniższym
punkcie schodów (przed wyjściem z posesji) zamontowano koryto ACO zbierające
wodę z powierzchni schodów i odprowadzające na trawnik. Płytki okładzinowe
ceramiczne o wymiarach 30x30 w znacznym stopniu uległy odspojeniu pod wpływem
warunków atmosferycznych i nieszczelności spoin.

4.

Stan projektowany
Projekt przewiduje zerwanie istniejącej ceramicznej okładziny schodów wraz z
zaprawą, zerwanie izolacji z papy, skucie nierówności i odspojonych fragmentów
schodów żelbetowych a następnie reprofilację przy pomocy zapraw naprawczych do
betonu o wytrzymałości nie przekraczającej wytrzymałości betonu w płycie istniejącej
t.j. ok 20 MPa. Do tego celu należy użyć systemowych materiałów np. SIKA.
Wykonać warstwę szczepną SIKA REPEIR -10F a następnie wykonać reprofilację
SIKA REPEIR -20F. Po wyschnięciu całą powierzchnię należy zagruntować głęboko
penetrującym gruntem oraz wykonać izolację przeciw wodną z Multi Baudicht 2K

zbrojonej siatką z włókna szklanego. Grubość warstwy po wyschnięciu min 4 mm. Do
przyklejenia płytek (koniecznie ryflowanych) mrozoodpornych należy użyć klej
wysoko elastyczny żelowy mrozoodporny. Spoina o szerokości max 10 mm elastyczna
np. Ultrakolor Plus lub równoważna. Opcjonalnie jako warstwę wykończeniową
wykonać okładzinę Lastriko płukanego na bazie kruszywa granitowego. Kolor i
uziarnienie do uzgodnienia z projektantem w ramach nadzoru autorskiego. Na
stopniach i podestach wyprofilować spadki podłużne 1% umożliwiające
powierzchniowe odprowadzenie wody do istniejącego korytka ACO.
Przebudowie ulega murek ograniczający patio na odcinku 12,7 m oznaczony na rys Nr
R1 jako przekrój A-A oraz detal na rys Nr R4. Po zdjęciu betonowych przykryć
murków oraz obróbek blacharskich i demontażu balustrad stalowych należy oczyścić
górną powierzchnię murków. Nawiercić od góry otwory Ø 12 w dwóch rzędach co 20
cm, po 4 cm od krawędzi murów. Wkleić na kotwę chemiczną strzemiona Ø 8 i zbroić
górą dwoma prętami Ø 10 zgodnie z detalem na rys. Nr R4. Całość nadlewki
zabetonować betonem B 20. Od góry murki okute blachą stalową powlekaną w
kolorze istniejących obróbek. Zachować kąt nachylenia obróbki umożliwiający
ponowne wykorzystanie balustrady.
Modernizacji podlegają pozostałe fragmenty murków o łącznej długości 47,5 m
oznaczone na rys R1 przekrojem „C”. Modernizacja polega na demontażu betonowych
prefabrykowanych przykryć i demontażu obróbek blacharskich. Po wywinięciu na
wyrównany murek izolacji wodoszczelnej 2x MULTI BAUDICHT 2K z wkładką
siatki z włókna szklanego należy wykonać obróbkę blacharską na rąbek stojący z
blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej zgodnie z detalem na rys. R 4. Projekt
zakłada przebudowanie murków w przypadku złego stanu technicznego. Należy je
zatem rozebrać i odbudować postępując zgodnie z opisem dotyczącym podwyższenia
murków zachowując ich dotychczasową wysokość.

Załącznik D
Projekt odtworzenia warstw wegetatywnych 586,98 m², utwardzeń kostką betonową 665,05
m² oraz przebudowie płyt wejściowych do klatek schodowych Nr W1 – W7, rys Nr R5

Inwestor:

Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „ELPOL”, z siedzibą
przy ul. Pod Lipą 1, 02-798 Warszawa, NIP: 951-18-30-026

Adres inwestycji:

Patio w budynku przy ul. Pod Lipą 4.
02-798 Warszawa
Działki nr ew.:36/3, obręb 1-11-12

Jednostka Projektowa
Kosztorysowanie Nadzory Usługi Budowlane Tadeusz Polak
Tel.: +48 511 312 689
e-mail: tadeuszpolak@o2.pl
adres: ul. Cyrklowa 4/69, 04-044 Warszawa
NIP: 922-159-33-74
Regon 140 734 038

Autorzy opracowania:
mgr inż. Marcin Polak, upr. nr ew. LUB/0202/POOK/13
mgr inż. Tadeusz Polak, upr. nr ew. UAN-II-8783/58/85

Opis Techniczny

1.

Materiały wyjściowe do opracowania
 Inwentaryzacja terenu uszczelnienia stropu.
 Ekspertyza techniczna stanu budynku opracowana przez mgr inż. Leszka Tischnera
 Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Nr IIOT/139/2018 z dnia
19.03.2018 r.
 Decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego Nr
702/2018 z dnia 17.05.2018 r.
 Odkrywki wykonana w miejscu oznaczonym literą „O 3” na rzucie
inwentaryzacyjnym.

2.

Zakres opracowania
Projekt swoim zakresem obejmuje odtworzenia warstw wegetatywnych 633,64 m²,
utwardzeń kostką betonową 665,06 m² oraz przebudowie płyt wejściowych do klatek
schodowych Nr W1 – W7, rys Nr R5

3.

Stan projektowy
Stan istniejący przedstawiony jest na rys. Nr R1 Inwentaryzacja stanu istniejącego.
Uzgodniono z przedstawicielami Spółdzielni, że zagospodarowanie ulegnie
niewielkiej modyfikacji z dwóch powodów:
1. Dostosowanie miejsc utwardzonych do usytuowania wpustów terenowych i
położenia rur odprowadzających wodę.
2. Modyfikację ze względów estetycznych.
Układ warstw dla zieleni jest następujący:
 Szlichta spadkowa dylatowana max 5x5 m ułożona ze spadkiem 1,5 % do wpustów.
 Gruntowanie preparatem krzemianującym wodorozcieńczalnym KIESOL.
 Izolację wodoszczelną stanowi dwuwarstwowa powłoka bitumiczno-polimerowa
zbrojona siatką z włókna szklanego PROFI BAUDICHT 2K firmy Remmers lub
równoważna. Grubość warstwy po wyschnięciu min. 4 mm.
 Płyty z polistyrenu XPS 30 (LIR) grubości 40 mm.
 Przykrycie stanowi systemowa mata drenująca DS. SYSTEMSCHUTZ lub
równoważna.
 Celem zmagazynowania wody należy zastosować drenaż Fixodrain XD 20 z włókniną
 Warstwę wegetatywną stanowi substrat ekstensywny Zinco o miąższości nie mniejszej
niż 15 cm obsiany nasionami kwietnej łąki z nasadzeniami krzewów np. róż. Nie
zaleca się nasadzeń drzew i krzewów głęboko korzennych. W miejscach najniżej

wyprofilowanych warstwą spadową miąższość substratu będzie dochodziła do 18 cm.
W związku z odciążeniem stropu nad garażem możliwe jest również miejscowe
usytuowanie wazonów. Należy je sytuować w miejscach istniejących słupów po
zasięgnięcie opinii projektanta konstrukcji.
Układ warstw dla chodników, placów i opaski jest identyczny, z tym że w miejsce
warstwy wegetatywnej należy ułożyć kostkę betonową z rozbiórki grubości 6 cm na
podsypce cementowo piaskowej grubości 4 cm.
Istniejące podesty wejściowe do klatek schodowych W1 do W 7 betonowe obłożone
płytkami ceramicznymi należy rozebrać i po wykonaniu izolacji dylatacji oraz izolacji
całej powierzchni patio odbudować. Płyty żelbetowe podestów, zbrojone siatkami
zgrzewanymi Ø 8 i oczkach 10x10 cm górą i dołem posadowić na macie DS
SYSTEMSCHUTZ. Grubość płyty ustalić po wykonaniu warstw izolacyjnych
dopasowując do poziomu posadzek w wiatrołapach. Poziom płyt wejściowych do
klatek schodowych po wykończeniu płytkami ceramicznymi na kleju lub opcjonalnie
okładziną Lastriko obniżony o 1 cm w stosunku do poziomu posadzki w wiatrołapie.
Istniejące oświetlenie terenu wykonane oprawami szczelnymi w ilości 8 szt. podlega
przebudowie wg projektu stanowiącego odrębne opracowanie. Zasilenie lamp kablem
YKY 3x2,5 w peszlu ochronnym prowadzić między warstwą Polistyrenu XPS 30 a
matą drenującą DS Systemschutz.
Zagospodarowanie wykonać zgodnie z opisem i rys. Nr R5

Załącznik E
Organizacja robót – zabezpieczenie terenu na czas budowy rys. Nr R6.

Inwestor:

Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „ELPOL”, z siedzibą
przy ul. Pod Lipą 1, 02-798 Warszawa, NIP: 951-18-30-026

Adres inwestycji:

Patio w budynku przy ul. Pod Lipą 4.
02-798 Warszawa
Działki nr ew.:36/3, obręb 1-11-12

Jednostka Projektowa
Kosztorysowanie Nadzory Usługi Budowlane Tadeusz Polak
Tel.: +48 511 312 689
e-mail: tadeuszpolak@o2.pl
adres: ul. Cyrklowa 4/69, 04-044 Warszawa
NIP: 922-159-33-74
Regon 140 734 038

Autorzy opracowania:
mgr inż. Marcin Polak, upr. nr ew. LUB/0202/POOK/13
mgr inż. Tadeusz Polak, upr. nr ew. UAN-II-8783/58/85

Opis Techniczny

1.

Materiały wyjściowe do opracowania
 Inwentaryzacja stanu istniejącego.
 Ekspertyza techniczna stanu budynku opracowana przez mgr inż. Leszka Tischnera
 Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Nr IIOT/139/2018 z dnia
19.03.2018 r.
 Decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego Nr
702/2018 z dnia 17.05.2018 r.

2.

Zakres opracowania
Projekt swoim zakresem obejmuje organizację robót umożliwiającą funkcjonowanie
osiedla Pod Lipą 4 w trakcie wykonywania robót. rys. Nr R6.

4.

Stan projektowany
Projekt przewiduje podzielenie zakresu robót na etapy. Każdy etap należy traktować
jako komplet robót pozwalający na pełne korzystanie z wykonanego zakresu. Podczas
wykonywania robót na poszczególnych etapach dany teren należy ogrodzić przed
dostępem osób postronnych i oznakować.
Etap I przewiduje wykonanie kompletu robót na terenie ograniczonym ścianami
parteru przy klatce schodowej Nr 1 i 2 a krawędzią chodnika przy placu rekreacyjnym
oraz między ścianami parteru przy klatce schodowej Nr 5 i 6 a krawędzią chodnika
przy placu rekreacyjnym.
Materiały z rozbiórki należy segregować i składać na terenie etapów Nr II i III w
rejonie podparcia stropu słupami i podciągami w odległości nie większej niż 150 cm
od osi podciągów. Kostkę i obrzeża na paletach. Materiały przeznaczone do
wywiezienia i utylizacji należy niezwłocznie wywozić kontenerami. Miejsce
ustawienia kontenerów pokazane na rys nr 6.
Po wykonaniu warstwy izolacji wodoszczelnej, warstw drenażowych, osadzeniu
obrzeży i wykonaniu podbudowy pod chodniki należy założyć warstwę wegetatywną.
Następnie wykonać utwardzenia z kostki i płyt betonowych (materiał z rozbiórki) i
wykonaniu projektowanych nasadzeń i siewu trawy. Roboty wykonać na podstawie
rys. Nr R5.
W trakcie wykonywania robót etapu I mieszkańcy lokali klatek schodowych 1,2,5 i 6
muszą korzystać z pozostałych klatek schodowych przechodząc przez garaż.

Podobnie należy postępować podczas wykonywania robót etapu II, III i IV kończąc na
schodach terenowych.
W przypadku równoczesnego wykonywania robót na całym obszarze patio należy
zrezygnować z magazynowania kostki brukowej i obrzeży betonowych w
wyznaczonych wcześniej miejscach i przetransportować materiały na wskazany plac.

RYSUNKI – spis

8.






Nr rys R1 – Inwentaryzacja stanu istniejącego
Nr rys R2 – Uszczelnienie dylatacji obwodowej o długości 110,4 m²
Nr rys R3 – Uszczelnienie powierzchni stropu 1298,69 m²
Nr rys R4 – Izolacja powierzchni schodów terenowych 45,56 m², podwyższenie
murków i wymiana obróbek blacharskich na pozostałych murkach
 Nr rys R5 – Odtworzenie chodników i zieleni oraz odbudowanie podestów
wejściowych
 Nr rys R6 – Projekt organizacji robót

9.

KARTY TECHNICZNE I DOPUSZCZENIA
 Remmers

1.

Instrukcja Techniczna MB 2K Multi Baudicht 2 K

2.

Karta Charakterystyki komponent proszkowy MB 2K Multi Baudicht 2 K

3.

Karta Charakterystyki komponent płynny MB 2K Multi Baudicht 2 K

4.

Instrukcja Techniczna PBD 2K Profi Baudicht 2 K

5.

Karta Charakterystyki PBD 2K Profi Baudicht 2 K

6.

Instrukcja Techniczna DS-Systemschutz mata drenażowa

7.

Instrukcja Techniczna Stopaq trwale plastyczna masa uszczelniająca
 Synthos

1.

Deklaracja właściwości użytkowych Polistyren extrudowany
 Krajewscy

1.

Karta techniczna - substrat dachowy

2.

Karta techniczna Fixodrain XD 20 z włókniną

UPRAWNIENIA i OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW
1.

Stwierdzenie przygotowania zawodowego – kopia potwierdzona,

2.

Oświadczenie projektanta.

Warszawa, 31.07.2018 r.
Oświadczenie projektantów
Zgodnie z treścią art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07.07.94 - Prawo Budowlane
(Dz.U.207.2016.2003 z późniejszymi zmianami), oświadczam, że:

DOKUMENTACJA WYKONANIA REMONTU WARSTW
IZOLACYJNYCH POZIOMYCH I OBWODOWYCH PATIO W BUDYNKU
PRZY UL. POD LIPĄ 4
została wykonana zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa i
zasadami wiedzy technicznej, oraz że jest kompletny z punktu widzenia celu
jakiemu ma służyć.

Projektant

Projektant:

mgr inż. Marcin Polak

mgr inż. Tadeusz Polak

nr upr. bud. LUB/0202/POOK/13

nr upr. bud. UAN -II-8387/58/85

