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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

Modernizacja posadzki w saunie fińskiej zewnętrznej oraz w saunie fińskiej zewnętrznej modułowej w obiekcie 
Aqua Park Łódź Sp. z o.o., 94-208 Łódź, al. Unii Lubelskiej 4 

 
I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja posadzki w saunie fińskiej zewnętrznej oraz w saunie fińskiej zewnętrznej 
modułowej w obiekcie Aqua Park Łódź Sp. z o.o., 94-208 Łódź, al. Unii Lubelskiej 4. 
 
Zakres prac do wykonania: 
 

1. Sauna zewnętrzna fińska /23m2/ 
a. Wyniesienie podestów drewnianych z drewna abachi oraz ich zabezpieczenie na czas robót. Ponowny 

montaż podestów w końcowym etapie prac 
b. Demontaż konstrukcji drewnianej zabezpieczającej piece saunowe i jej zabezpieczenie na czas robót. 

Ponowny montaż konstrukcji w końcowym etapie prac 
c. Wyniesienie pieców saunowych 2 szt. i ich zabezpieczenie. Ponowny ich montaż i podłączenie. 
d. Demontaż konstrukcji drewnianych siedzisk saunowych z drewna sosnowego. Konstrukcję drewnianą należy 

zdemontować w całości, w celu uniknięcia kolizji z układaniem okładzin ceramicznych na posadzce. Stopy 
konstrukcji drewnianych siedzisk muszą opierać się na płytkach.  

 
Rysunek 1 - konstrukcja drewniana siedzisk saunowych 
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e. Demontaż siedzisk drewnianych z drewna abachi w całej saunie 

 
Rysunek 2 - siedziska drewniane z drewna abachi 

 

Rysunek 3 - siedziska drewniane z drewna abachi 
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f. Skucie istniejącej terakoty 
g. Oczyszczenie pozostałości kleju i hydroizolacji 
h. Skucie odspojonej warstwy wyrównawczej – grubość 2cm 
i. Wykonanie warstwy szczepnej na betonie konstrukcyjnym, pod warstwę wyrównawczą. Warstwa szczepna 

polimerowo-cementowa 
j. Wykonanie warstwy wyrównawczej (repofliacja podłoża) – grubość do 2cm 
k. Hydroizolacja z mikrozaprawy uszczelniającej 
l. Klejenie płytek klejem elastycznym z fugowaniem zaprawą do spoinowania – Płytki /okładziny ceramiczne/ 

dostarczy Zamawiający 
m. Roboty porządkowe i zabezpieczające 
n. Ponowny montaż zdemontowanych uprzednio elementów sauny 
o. Wywóz gruzu i śmieci na wysypisko. 

2. Sauna zewnętrzna fińska modułowa /49,60m2/ 
a. Wyniesienie podestów drewnianych z drewna abachi oraz ich zabezpieczenie na czas robót. Ponowny 

montaż podestów w końcowym etapie prac 
b. Demontaż konstrukcji drewnianej zabezpieczającej piece saunowe i jej zabezpieczenie na czas robót. 

Ponowny montaż konstrukcji w końcowym etapie prac 
c. Wyniesienie pieców saunowych 2 szt. i ich zabezpieczenie. Ponowny ich montaż i podłączenie. 
d. Demontaż konstrukcji drewnianych siedzisk saunowych z drewna sosnowego. Konstrukcję drewnianą należy 

zdemontować w całości, w celu uniknięcia kolizji z układaniem okładzin ceramicznych na posadzce. Stopy 
konstrukcji drewnianych siedzisk muszą opierać się na płytkach.  

 
Rysunek 4 - konstrukcja siedzisk drewnianych w saunie zewnętrznej fińskiej modułowej 
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e. Demontaż siedzisk drewnianych z drewna abachi w całej saunie 

 

Rysunek 5 - siedziska z drewna abachi w saunie zewnętrznej fińskiej modułowej 

f. Demontaż drewnianej podłogi 
g. Naprawa drobnych uszkodzeń i oczyszczenie płyty OSB FIRESTOP grubość 19cm 

h. Zaimpregnowanie płyty OSB żywicą epoksydową i wykonanie warstwy szczepnej z piasku kwarcowego 

i. Uszczelnienie połączenia ściana – podłoga – 56mb 

j. Hydroizolacja z mikrozaprawy uszczelniającej 

k. Klejenie płytek klejem elastycznym z fugowaniem zaprawą do spoinowania - Płytki /okładziny ceramiczne/ 
dostarczy Zamawiający 

l. Roboty porządkowe i zabezpieczające 

m. Ponowny montaż zdemontowanych uprzednio elementów sauny 
n. Wywóz gruzu i śmieci na wysypisko 

UWAGA 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać z zachowaniem należytej staranności oraz zgodnie z 

zasadami wiedzy technicznej wszelkie niezbędne czynności dla prawidłowego zrealizowania 

przedmiotu. 

 

 

 

 


