Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 160630-2010 z dnia 2010-06-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rybnik
Zakres robót dla Zadania 1 obejmuje: - demontaż istniejącej armatury sanitarnej i podejść
odpływowych, - demontaż opraw żarowych, - rozebranie obudów grzejników, - demontaż stolarki
drzwiowej i okiennej wraz z parapetami, -...
Termin składania ofert: 2010-06-24

Numer ogłoszenia: 160714 - 2010; data zamieszczenia: 09.06.2010
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 160630 - 2010 data 09.06.2010 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego, ul.
Św. Józefa 30, 44-217 Rybnik, woj. śląskie, tel. 032 4222433, fax. 032 4229178.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:



Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).
W ogłoszeniu jest: Zakres robót dla Zadania 1 obejmuje: - demontaż istniejącej armatury
sanitarnej i podejść odpływowych, - demontaż opraw żarowych, - rozebranie obudów
grzejników, - demontaż stolarki drzwiowej i okiennej wraz z parapetami, - wyburzenie ścianek
kabin ustępowych, - rozebranie okładziny ściennej z płytek ceramicznych, - skucie tynków
ściennych wewnętrznych, - rozebranie posadzek z płytek, - zerwanie posadzki cementowej, poszerzenie otworów drzwiowych wejść z korytarzy oraz wykonanie wsporników stalowych z
kątowników do podparcia nadproży, - murowanie nowych ścianek działowych kabin z
bloczków betonu komórkowego grubości 7,5cm do wysokości 2,05m, - montaż okien,
parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, - obłożenie ścian płytami gipsowo-kartonowymi
GKBI i wykonanie gładzi sufitowych, - montaż ościeżnic drzwiowych, - montaż skrzydeł
drzwiowych, - rozbudowa istniejącej sieci wod.-kan. i wykonanie nowych podejść instalacji, adaptacja sieci elektrycznej - instalacja oświetlenia ogólnego i gniazd wtyczkowych, wykonanie ścianek instalacyjnych z płyt GKBI, - wykonanie izolacji przeciwwilgociowych
wysokoelastyczną izolacją powierzchni poziomych - uszczelnienie masą SUPERFLEX - 10, wykonanie samopoziomującego podkładu podłogowego ATLAS SAM 200 na warstwie
oddzielającej gr. 30mm, - przyklejenie płytek gresowych antypoślizgowych na zaprawie
klejowej i wykonanie fug, - gruntowanie podłoży preparatami CERESIT CT17 lub ATLAS
UNIGRUNT, - wykończenie ścian płytkami ceramicznymi do wysokości 2,05m, - montaż osłon
grzejnikowych, - malowanie ścian farbą akrylową powyżej granicy płytkowania, - montaż
armatury sanitarnej (podwieszanej) i wklejenie luster. Zakres robót dla Zadania 2 obejmuje: demontaż istniejącej armatury sanitarnej i podejść odpływowych, - demontaż opraw żarowych,
- demontaż stolarki drzwiowej, - wyburzenie ścianek kabin ustępowych i umywalkowych, rozebranie okładziny ściennej z płytek ceramicznych, - skucie tynków ściennych, - rozebranie
posadzek z płytek, - zerwanie posadzki cementowej, - poszerzenie otworów drzwiowych wejść
z korytarzy oraz wykonanie wsporników stalowych z kątowników do podparcia nadproży, murowanie nowych ścianek działowych z bloczków betonu komórkowego grubości 11,5cm na
pełną wysokość pomieszczenia i wykonanie nadproży, - montaż okien, parapetów
zewnętrznych i wewnętrznych, - obłożenie ścian płytami gipsowo-kartonowymi GKBI i
wykonanie gładzi sufitowych, - montaż ościeżnic drzwiowych, - montaż skrzydeł drzwiowych, rozbudowa istniejącej sieci wod.-kan. i wykonanie nowych podejść instalacji, - adaptacja sieci
elektrycznej - instalacja oświetlenia ogólnego i gniazd wtyczkowych, - wykonanie ścianek
instalacyjnych z płyt GKBI, - wykonanie izolacji przeciwwilgociowych wysokoelastyczną



izolacją powierzchni poziomych - uszczelnienie masą SUPERFLEX - 10, - wykonanie
samopoziomującego podkładu podłogowego ATLAS SAM 200 na warstwie oddzielającej gr.
30mm, - przyklejenie płytek gresowych antypoślizgowych na zaprawie klejowej i wykonanie
fug, - gruntowanie podłoży preparatami CERESIT CT17 lub ATLAS UNIGRUNT, wykończenie ścian płytkami ceramicznymi do wysokości 2,05m, - montaż osłon
grzejnikowych, - malowanie ścian farbą akrylową powyżej granicy płytkowania, - montaż
armatury sanitarnej (podwieszanej) i wklejenie luster. Zakres robót dla Zadania 3 obejmuje: demontaż ślusarki drzwiowej, - dostawa i montaż ślusarki aluminiowej drzwiowej, - reperacja i
uzupełnienie tynków wokół drzwi, - uzupełnienie posadzki lastryko, - malowanie ścian farbą
akrylową. Szczegółowy opis robót do wykonania dla Zadania 1 i 2 zawierają projekty
budowlane, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót.
Szczegółowy opis robót do wykonania dla Zadania 3 zawiera przedmiar robót i specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robót...
W ogłoszeniu powinno być: Zakres robót dla Zadania 1 obejmuje: - demontaż istniejącej
armatury sanitarnej i podejść odpływowych, - demontaż opraw żarowych, - rozebranie obudów
grzejników, - demontaż stolarki drzwiowej i okiennej wraz z parapetami, - wyburzenie ścianek
kabin ustępowych, - rozebranie okładziny ściennej z płytek ceramicznych, - skucie tynków
ściennych wewnętrznych, - rozebranie posadzek z płytek, - zerwanie posadzki cementowej, poszerzenie otworów drzwiowych wejść z korytarzy oraz wykonanie wsporników stalowych z
kątowników do podparcia nadproży, - murowanie nowych ścianek działowych kabin z
bloczków betonu komórkowego grubości 5,0cm do wysokości 2,05m, - montaż okien,
parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, - obłożenie ścian płytami gipsowo-kartonowymi
GKBI i wykonanie gładzi sufitowych, - montaż ościeżnic drzwiowych, - montaż skrzydeł
drzwiowych, - rozbudowa istniejącej sieci wod.-kan. i wykonanie nowych podejść instalacji, adaptacja sieci elektrycznej - instalacja oświetlenia ogólnego i gniazd wtyczkowych, wykonanie ścianek instalacyjnych z płyt GKBI, - wykonanie izolacji przeciwwilgociowych
wysokoelastyczną izolacją powierzchni poziomych - uszczelnienie masą SUPERFLEX - 10, wykonanie samopoziomującego podkładu podłogowego ATLAS SAM 200 na warstwie
oddzielającej gr. 30mm, - przyklejenie płytek gresowych antypoślizgowych na zaprawie
klejowej i wykonanie fug, - gruntowanie podłoży preparatami CERESIT CT17 lub ATLAS
UNIGRUNT, - wykończenie ścian płytkami ceramicznymi do wysokości 2,05m, - montaż osłon
grzejnikowych, - malowanie ścian farbą akrylową powyżej granicy płytkowania, - montaż
armatury sanitarnej (podwieszanej) i wklejenie luster. Zakres robót dla Zadania 2 obejmuje: demontaż istniejącej armatury sanitarnej i podejść odpływowych, - demontaż opraw żarowych,
- demontaż stolarki drzwiowej, - wyburzenie ścianek kabin ustępowych i umywalkowych, rozebranie okładziny ściennej z płytek ceramicznych, - skucie tynków ściennych, - rozebranie
posadzek z płytek, - zerwanie posadzki cementowej, - poszerzenie otworów drzwiowych wejść
z korytarzy oraz wykonanie wsporników stalowych z kątowników do podparcia nadproży, murowanie nowych ścianek działowych z bloczków betonu komórkowego grubości 11,5cm na
pełną wysokość pomieszczenia i wykonanie nadproży, - obłożenie ścian płytami gipsowokartonowymi GKBI i wykonanie gładzi sufitowych, - montaż ościeżnic drzwiowych, - montaż
skrzydeł drzwiowych, - rozbudowa istniejącej sieci wod.-kan. i wykonanie nowych podejść
instalacji, - adaptacja sieci elektrycznej - instalacja oświetlenia ogólnego i gniazd
wtyczkowych, - wykonanie ścianek instalacyjnych z płyt GKBI, - wykonanie izolacji
przeciwwilgociowych wysokoelastyczną izolacją powierzchni poziomych - uszczelnienie masą
SUPERFLEX - 10, - wykonanie samopoziomującego podkładu podłogowego ATLAS SAM 200
na warstwie oddzielającej gr. 30mm, - przyklejenie płytek gresowych antypoślizgowych na
zaprawie klejowej i wykonanie fug, - gruntowanie podłoży preparatami CERESIT CT17 lub
ATLAS UNIGRUNT, - wykończenie ścian płytkami ceramicznymi do wysokości 2,05m, malowanie ścian farbą akrylową powyżej granicy płytkowania, - montaż armatury sanitarnej
(podwieszanej) i wklejenie luster. Zakres robót dla Zadania 3 obejmuje: - demontaż ślusarki
drzwiowej, - dostawa i montaż ślusarki aluminiowej drzwiowej, - reperacja i uzupełnienie
tynków wokół drzwi, - uzupełnienie posadzki lastryko, - malowanie ścian farbą akrylową..

