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Opis przedmiotu zamówienia. 
 

1. Przedmiot zamówienia. 
Przedmiotem zamówienia jest remont loggii balkonowych budynków mieszkalnych 

wielorodzinnych położonych w Węgorzewie przy ul. Śródmiejskiej 5,5A,7 oraz Zamkowej 19. 

W związku z remontem loggii zachodzi konieczność wykonania prac naprawczych betonu wraz  

z hydroizolacją, posadzką, tynków zewnętrznych oraz malowaniem balustrad i ułożeniem nowych 

okładzin z płytek gresowych. 

 

2. Charakterystyczne parametry techniczne loggii balkonowych. 
Loggie znajdują się na wszystkich kondygnacjach w ilości łącznej 48 sztuk. 

 

Charakterystyczne parametry techniczne loggii balkonowych: 

 

Płyta:  długość = 5,76m; szerokość = 0,90m; łączna powierzchnia = 5,18m
2
 

Balustrada: szerokość = 5,76m ; wysokość = 1,10m 

Loggia: wysokość = 2,45m  

Ilość logii: 48 szt. 

 

3. Remont płyt balkonowych. 
Remont płyt balkonowych logii przewiduje wykonanie naprawy betonu konstrukcyjnego, 

wykonanie nowej izolacji przeciwwodnej oraz ułożenie posadzki betonowej. Dodatkowo należy 

oczyścić i pomalować balustrady balkonowe. 

 

UWAGA: W założeniach przyjęto zastosowanie materiałów pochodzących w większości od 

jednego producenta aby uzyskać pełną zgodność technologiczną. Dopuszcza się 

zastosowanie materiałów innego producenta lecz również dla całego systemu. 

 

3.1. Zakres prac przygotowawczych i naprawczych. 
Przed przystąpieniem do wykonania hydroizolacji płyt balkonowych logii oraz założenia nowej 

posadzki należy wykonać poniższy zakres prac: 

 

prace rozbiórkowe - polegają na ręcznym skuciu istniejącej posadzki cementowej, rozebraniu 

wszelkich opierzeń płyty wykonanych z blachy, usunięciu wszystkich luźnych fragmentów tynku 

oraz betonu konstrukcyjnego; 

prace naprawcze - składają się z trzech podstawowych etapów: 

 

I. W wypadku dużych ubytków betonu konstrukcyjnego, odsłaniających zbrojenie płyty należy 

powiększyć zakres wykonanych prac rozbiórkowych i odkuć beton wokół prętów na 

odległość pozwalająca wykonanie nowej otuliny z zaprawy Atlas Filer o grubości co najmniej 

1,5cm,   należy również odkryte powierzchnie zbrojenia oczyścić z rdzy i wszelkich innych 

zabrudzeń, po zakończeniu robót związanych z kuciem i czyszczeniem zbrojenia 

powierzchnię płyty zmyć wodą pod ciśnieniem lub odkurzyć mechanicznie, pręty 

zabezpieczyć farbą antykorozyjną; 
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II. Na przygotowane podłoże betonowe oraz pręty zbrojeniowe należy nałożyć za pomocą 

pędzla warstwę kontaktową Atlas Adher poprawiającą przyczepność zapraw naprawczych 

do powierzchni istniejącego betonu, warstwę wykonać metodą „mokre na mokre” czyli na 

lekko zwilżone podłoże, zaprawę równomiernie i mocno wcierać, warstwa powinna 

nieznacznie wychodzić poza obszar naprawy betonu; 

 

III. Główną zaprawę naprawczą Atlas Filer należy rozprowadzić na mokrą warstwę kontaktową 

za pomocą pacy stalowej lub łaty mocno dociskając zaprawę do podłoża, zaprawę należy 

uformować w sposób odtwarzający uzupełnianą konstrukcję płyty. 

 

UWAGA: Etap III należy wykonać niezwłocznie po zakończeniu etapu II – metoda „mokre na 

mokre”. Jeśli zaprawa kontaktowa wyschnie zanim nałożona zostanie kolejna warstwa 

naprawcza, konieczne stanie się ponowne jej wykonanie. 

 

3.2. Zakres prac remontowych. 
Dla zapewnienia trwałości konstrukcji płyty balkonowej loggii należy zastosować hydroizolację 

ciężką z papy termozgrzewalnej oraz nową posadzkę betonową.  

 

Przewiduje się wykonanie trzech warstw: 

warstwa spadkowa - wykonana z zaprawy Atlas Ten-10, grubość warstwy od 10 mm przy 

krawędzi czołowej płyty i grubości 20 mm przy połączeniu płyty ze ścianą, spadek warstwy 1%, 

warstwa spadkowa oddylatowana od ściany za pomocą styropianu, przed wykonaniem warstwy 

spadkowej podłoże należy uszorstnić w celu uzyskania chropowatej powierzchni oraz zwilżyć  

i wykonać warstwę kontaktową uzyskaną poprzez rozrobienie 1 kg Atlas Ten-10 + 0,09 litra 

Emulsji elastycznej Atlas + 0,18 litra wody; 

tynk - dla wyrównania płaszczyzny płyty w miejscach skucia tynku nałożyć tynk 

cementowy, na spodzie płyty wykonać ozdobny tynk mineralny, po uprzednim ułożeniu kleju  

z zatopioną siatką z włókna szklanego, na płaszczyznach czołowych wyłącznie klej wzmocniony 

siatką; 

obróbki blacharskie - profil okapowy, wykonane z blachy stalowej powlekanej grubości 

0,6mm, zamocowane do konstrukcji płyty za pomocą kołków rozporowych szybkiego montażu, 

obróbki progu, ściany oraz mankiety z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,5 mm; powierzchnie 

blachy perforowane (według rysunków); 

hydroizolacja - wykonana z papy termozgrzewalnej, układanej na zakład z wywinięciem na 

ścianę i próg, wzdłuż krawędzi płyty papa powinna zachodzić na czoło – pod obróbkę krawędzi 

płyty, przejścia przez papę prętów mocujących balustradę należy dodatkowo zabezpieczyć 

lepikiem; 

posadzka cementowa - z zaprawy Atlas Postar 100, grubość warstwy 30mm, zatarta na 

gładko, wzmocniona włóknami PP, włókna należy stosować w ilości 0,9kg na 1m
3
 zaprawy; 

 

3.3. Zakres prac wykończeniowych. 
Otynkowane powierzchnie płyty balkonowej logii należy pomalować farbą elewacyjną silikatową. 

Płyty balkonowe wyłożyć płytkami gresowymi mrozoodpornymi 30x30cm łącznie z cokolikami 

wys. 7cm. Balustrady pomalować farbami do metalu jednoskładnikowymi, np. Hammerite. 
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4. Materiały 
Materiały podstawowe: 

− zaprawa Atlas Adher – element systemu naprawy betonu Atlas Betoner, warstwa kontaktowa, 

wysoka przyczepność do betonu i stali, dokładnie pokrywa powierzchnię, nakładana za pomocą 

pędzla; 

− zaprawa Atlas Filer – element systemu naprawy betonu Atlas Betoner, główna warstwa 

naprawcza, wysoka wytrzymałość mechaniczna, elastyczna; 

− zaprawa Atlas Ten-10 – szybkotwardniejąca zaprawa cementowa, pozwala na kształtowanie 

spadków na powierzchniach obciążonych wodą; 

− posadzka cementowa Atlas Postar 100 – samorozlewna posadzka cementowa do układania 

ręcznego lub mechanicznego, bardzo duża wytrzymałość na ściskanie; 

− włókna PP – włókna do zbrojenia / wzmacniania betonu, wykonane z polipropylenu; włókna 

dodawane w ilości 0,9 kg na 1 m3 zaprawy do suchej masy cementowej przed wodą; 

− papa termozgrzewalna – grubości 3 mm, zgrzewana palnikiem na gaz propan-butan, 

− blacha stalowa powlekana – blacha grubości 0.6 mm, w arkuszach, ocynkowana z powłoką 

poliester matowy; 

− blacha stalowa ocynkowana – blacha grubości 0,5 mm, w arkuszach; 

 

Materiały uzupełniające: 

− zaprawa tynkarska Atlas Cermit SN – cienkowarstwowy tynk mineralny, odporny na 

mikropęknięcia, wysoka paroprzepuszczalność, faktura baranek, gr. 2 mm; 

− podkład pod farbę Atlas SX – grunt pod farbę silikatową wzmacnia chłonność i przyczepność 

podłoża; 

− farba elewacyjna Atlas Akrol S – farba silikatowa, wysoka paroprzepuszczalność; wzmacnia 

podłoże, odporna na ciężkie warunki atmosferyczne; 

− klej Atlas Plus 2-10 mm – klej do płytek gresowych, wysokoplastyczny, posiadający wysoką 

przyczepność i odkształcalność, grubość warstwy 2- 10 mm; 

− płytki gresowe – płytki o wym. 297x297 mm i gr. 8 mm, mrozoodporne, cokoły o wysokości 72 

mm, klasa ścieralności 4, antypoślizgowe R11. 

 

5. Wymagania techniczno – technologiczne. 
Zgodnie z instrukcją kolejność technologiczna wykonywanych prac jak niżej: 

− prace przygotowawcze, rozbiórkowe i naprawcze, 

− prace remontowe, 

− prace wykończeniowe 

 

Ogólne wymagania techniczne: 

− temperatura przygotowania zaprawy oraz podłoża i otoczenia: od +5 °C do +25 °C; 

− wykonywaną powierzchnię chronić w trakcie prac i bezpośrednio po ich zakończeniu przed 

opadami atmosferycznymi i zbyt intensywnym wysychaniem (w razie potrzeby należy ją zwilżać 

wodą lub przykrywać folią); 

− zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w warunkach 

suchych (najlepiej na paletach), chronić przed wilgocią; 

− przygotowanie wzmocnionej włóknami zaprawy posadzkowej należy poprzedzić 

kilkuminutowym mieszanie aby doprowadzić do równomiernego rozprowadzenia włókien w suchej 

zaprawie, posadzka z dodatkiem włókien nie wymagają dodatkowych zabiegów pielęgnacyjnych 

poza rutynowymi; 

− przy powierzchniach płyt betonowych przekraczających wymiar 6 x 6 m należy przewidzieć 

szczeliny dylatacyjne; 
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− pozostałe szczegółowe wymagania dla poszczególnych produktów według kart technicznych 

producenta. 

 

6. Kolorystyka. 
Obróbki płyty balkonowej logii z blachy powlekanej oraz balustrady należy wykonać w kolorze 

brązowym. Tynk mineralny na spodniej stronie płyt w kolorze białym. Okładziny z płytek 

gresowych w kolorze beżowym. 

 

7. Zalecenia ogólne do wykonania robót. 
Prace należy wykonywać w suchych warunkach, bez opadów i przy wilgotności powietrza 

poniżej 80%. Nie wskazane jest wykonywać prace na powierzchniach silnie nasłonecznionych  

(zaleca się osłony z gęstej siatki zamontowane na rusztowaniach). 

Stosowanie niewłaściwej ilości wody do przygotowania mas prowadzi do obniżenia parametrów 

wytrzymałościowych posadzki lub podkładu. Podczas prowadzenia prac należy kontrolować 

stopień wymieszania i konsystencję masy. 

 

Po stronie Wykonawcy pozostaje również: 

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej przed uszkodzeniem lub zabrudzeniem 

 z zachowaniem warunków dostawy i składowania materiałów zapewniając minimalizację 

utrudnień dla mieszkańców (wykonywanie robót budowlanych w zamieszkałym budynku), 

- dostawa wszystkich niezbędnych do wykonania robót materiałów, urządzeń i narzędzi, 

- kolor farb do zatwierdzenia przez Zamawiającego na etapie realizacji robót, 

- wykonanie robót zgodnie z zaakceptowaną przez Zamawiającego technologią producenta 

materiałów (Zamawiający dopuszcza zastosowanie innej równoważnej technologii wykonania 

remontów loggii balkonowych z zastosowaniem materiałów systemowych oraz farb silikatowych 

przeznaczonych do stosowania zewnętrznego - po uzyskaniu aprobaty i zgody Zamawiającego), 

- bieżące utrzymywanie w czystości obszaru wykonywania robót oraz dróg dostępu, 

- wywóz i utylizacja odpadów i śmieci, 

- zapewnienie wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP oraz sztuką 

budowlaną, 

- zgłaszanie Zamawiającemu do odbioru poszczególnych etapów robót obejmujących 

przygotowanie powierzchni od naniesienia kolejnych warstw materiałów (odbiory robót 

zanikających). 

 

8. Inne Warunki Zamówienia. 
− płatność po zakończeniu wykonania i bezusterkowym odbiorze balkonu do wysokości 80 % 

zaoferowanej ceny jednostkowej remontu balkonu lub malowania ścian, zaś pozostała płatność po 

zakończeniu i bezusterkowym odbiorze wszystkich robót i przekazaniu Zamawiającemu 

podpisanych warunków gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia, 

− termin płatności 14 dni po dostarczeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę prawidłowo 

wystawionego rachunku/faktury, 

− wykonawca jest odpowiedzialny za właściwe i zgodne z przeznaczeniem użycie materiałów, 

− wszelkie zmiany materiałowe należy konsultować z Zamawiającym, 

− roboty należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robót, sztuką 

budowlaną i z zachowaniem bezpieczeństwa i higieny pracy, 

− remont balkonów prowadzony będzie na czynnym obiekcie, z tego względu teren powinien być 

ogrodzony. 

 


