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Poniedziałek, 19 sierpnia 2013

Przetarg nieograniczony: Rekonstrukcja sztuby więźniarskiej –
etap I wykonanie wnętrza na terenie Muzeum Gross - Rosen w
Rogoźnicy (2)
Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy ogłasza przetarg nieograniczony na :

Rekonstrukcja sztuby więźniarskiej – etap I wykonanie wnętrza na terenie Muzeum Gross Rosen w Rogoźnicy
numer nadany przez zamawiającego 05/2013

Kategoria wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45 42 10 00 – 4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45 43 00 00 – 0 Pokrywanie podłóg i ścian
45 31 00 00 – 0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

Przedmiotem zamówienia jest rekonstrukcja sztuby w więźniarskim baraku mieszkalnym nr 7 zlokalizowanym na terenie
Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy (etap I – wykonanie wnętrza) zgodnie z Projektem rekonstrukcji więźniarskiego baraku
mieszkalnego na którą składają się:
1.1 Postarzenie istniejącej podłogi drewnianej (ok. 272 m2)
1.2 Wykończenie suﬁtu deskami, postarzenie drewna (ok. 272 m2)
1.3 Ściany wewnętrzne (pomieszczenie sanitarne i jadalno-sypialne - ok. 167 m2) - ściany obite płytami OSB 22 mm i
deskami, postarzenie drewna
1.4 Wykonanie ściany działowej - konstrukcja szkieletowa z kantówek drewnianych 80x80 mm wypełniona wełną,
obustronnie obita płytami OSB 15 mm i deskami, drewno postarzane (ok. 33,9 m2)
1.5 Listwy wykończeniowe - ćwierćwałki, postarzane drewno (ok. 152 mb),
tj. w zakresie określonym w Projekcie w pkt. IV.1 Wykończenie wnętrza – opis, wraz z niezbędnym przełożeniem instalacji.
1.6 Demontaż i ponowny montaż instalacji elektrycznej nadtynkowej.
Wszystkie obowiązki i wymagania zawarte są w projekcie umowy dołączonym do SIWZ
Pełna treść ogłoszenia w załączeniu.
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