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Świebodzin 30 marca 2011 r.

1.

OGŁOSZENIE
Działając w trybie art. 701-705 Kodeksu Cywilnego Klub Przyrodników ogłasza przetarg pisemny pn:
„Przebudowa oraz zmiana sposobu uŜytkowania zabytkowego budynku XVIII wiecznej karczmy
sądowej zlokalizowanej we wsi Uniemyśl, gm. Lubawka, woj. dolnośląskie” Przedmiotem
zamówienia są prace remontowo – budowlane dotyczące zabytkowego budynku XVIII w. karczmy
sądowej zlokalizowanej we wsi Uniemyśl (Gm. Lubawka). W ramach zamówienia do zrealizowania są
następujące prace:
a. Roboty murowe:
- zabezpieczenie istniejących fundamentów z izolacją ścian poprzez uzupełnienie
ubytków zaprawą cementową z dodatkiem plastyfikatora;
- w przypadku projektowanych fundamentów wylanie ław fundamentowych i
umieszczenie pod stalowymi ramami podtrzymującymi stropy i konstrukcje dachu
stóp fundamentowych;
- przebudowa skorodowanych ścian nadziemnych
- odtworzenie kominów z rozprowadzeniem kanałów wentylacyjnych
- demontaŜ i utylizacja płytek azbestowych
b. Konstrukcja stropu w części drewnianej:
- umieszczenie stropów na belkach stalowych wspartych na murowanych ścianach i
stalowych słupach wewnątrz budynku, niezaleŜnie od istniejącego stropu drewnianego
c. Izolacje przeciwwilgociowe pionowe i poziome
- izolacje ścian zewnętrznych naleŜy wykonać metodą iniekcji grawitacyjnej lub
ciśnieniowej. Wokół budynku ułoŜyć drenaŜ opaskowy, a następnie zasypać wykop
Ŝwirem.
d. Odtworzenie więźby dachowej i pokrycia dachu:
- zaprojektowano więźbę drewnianą o ustroju płatwiowo-kleszczowym
- pokrycie więźby dachowej z dachówki imitującej łupek w kolorze grafitowym
- obróbki dachowe naleŜy wykonać z blachy tytanowo-cynkowej. Rynny i rury
spustowe z blachy cynkowej w kolorze grafitowym

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie www.kp.org.pl. Nie przewiduje
się składania ofert wariantowych. Nie przewiduje się składania ofert częściowych.
Termin realizacji zadania – 15 listopada 2011 r.
Wadium nie stosuje się.
Kryterium oceny ofert będzie w 100% najniŜsza cena.
Oferty naleŜy składać do 05 kwietnia 2011 r. do godziny 10:00 w siedzibie Zamawiającego.
Zadanie realizowane jest w ramach programu „Dziedzictwo kulturowe” finansowanego przez Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego. Zamówienie jest realizowane z zachowaniem konkurencyjności oraz zasady
oszczędnego i celowego wydatkowania środków, w oparciu o art. Kodeksu Cywilnego. Przetarg nie jest
przetargiem w trybie ustawy o zamówieniach publicznych.

