
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Radogoszcz - Zachód” w Łodzi, ul. 11-go Listopada  38, 

tel. 42/659-11-13, 42/659-15-65, zwana dalej „Zamawiającym”  

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót polegających na: 

„Wykonanie remontu dachów w budynkach niskich - czteropiętrowych, przy 

ul. Biedronkowej 3, 19 i 22 oraz ul. Motylowej 5 i 13 w Łodzi należących do 

zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej Radogoszcz – Zachód” 

ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH DOTYCZĄCY REMONTU DACHU W W/W BUDYNKACH 

1. Demontaż istniejących obróbek blacharskich, rynny i półki rynnowej oraz ogniomurów wraz z usunięciem 

istniejących warstw papy do konstrukcji stropodachu i półki rynnowej 

2. Wyrównanie ogniomurów. 

3. Wyklejenie papą ogniomurów i półki rynnowej. 

4. Wymiana wyłazu dachowego wraz z wykonaniem niezbędnych obróbek z blachy aluminiowej. 

5. Usunięcie i naprawa wszelkich istniejących pęcherzy na starym pokryciu dachowym z papy. 

6. Wstawienie odpowietrzeń pokrycia dachowego. 

7. Dołożenie dodatkowej warstwy (10 cm) izolacji stropodachu w postaci wdmuchnięcia celulozy wraz z wykonaniem 

i ponownym zabezpieczeniem otworów technologicznych potrzebnych do jej wykonania. 

8. Zagruntowanie istniejącego - starego pokrycia dachowego (papy) oraz elementów metalowych. 

9. Uszczelnienie łączenia podkładów betonowych instalacji solarnej z papą. 

10. Montaż płyt OSB na ogniomurach i półce rynnowej. 

11. Montaż i klejenie obróbek blacharskich półki podrynnowej, rynien. 

12. Montaż obróbek blacharskich ogniomuru i manszety od strony zewnętrznej ogniomuru 

13. Dwukrotne pomalowanie natryskowe hydrodynamiczne poliuretanową membraną hydroizolacyjną całej 

powierzchni dachu, podkładów betonowych solarów wraz z konstrukcją wsporczą instalacji solarnej na wys.15 cm 

od podkładów betonowych.  

WYSZCZEGÓLNIENIE PRODUKTÓW DO WYKONANIA W/W PRAC REMONTOWYCH: 

1. Aquaflex Roof Premium – poliuretanowa membrana hydroizolacyjna MAPEI 

2. Mapecoat I 600 W – MAPEI – grunt da powierzchni metalowych. 

3. Termex – izolacyjny granulat celulozowy  

4. Primer for aquaflex – MAPEI – grunt na podłoża bitumiczne 

5. Plastimul Repair – MAPEI – masa uszczelniająca do pow. bitumicznych 

6. Mapeslope – MAPEI – zaprawa cementowa do wypełnienia wgłębin na pow. dachowych. 

7. Keralatic T – MAPEI – klej dwuskładnikowy do klejenia obróbek blacharskich. 

8. Wyłaz dachowy ciepły – (firma Polihal). 

9. Płyta OSB 

10. Obróbki blacharskie ogniomury, manszety ognimurów, rynny i kosze rynnowe – blacha: tytan - cynk. 

UWAGA – WAŻNA INFORMACJA!  

BLOKI: 102, 109, 110, 115 - OBRÓBKI BLACHARSKIE, KOSZE RYNNOWE, RYNNY, PŁYTĘ OSB – DOSTARCZA SPÓŁDZIELNIA 

MIESZKANIOWA RADOGOSZCZ- ZACHÓD.  

BLOK: 121 - WSZYSTKIE MATERIAŁY PO STRONIE WYKONAWCY 


