
 
 

 

Nr zapytania NR 1.2018.CSW  

                                                               Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 

 

 

SPECYFIKACJA PRAC W RAMACH ZADANIA: 

 

 

1.  Demontaż ścianek modułowych aktualnie użytkowanych na przestrzeni wystawienniczej. 

Poprzez demontaż Zamawiający rozumie prawidłowe rozpięcie modułów ścian zgodnie z instrukcjami 

zamawiającego i przestawienie ich we wskazane miejsce. 

 

2. Demontaż ścianek z zabudowy kartonowo-gipsowej na podwójnym lub pojedynczym ruszcie  

i na pojedynczym lub podwójnym gips-kartonie. 

Poprzez demontaż Zamawiający rozumie odkręcenie płyt kartonowo-gipsowych i rozkręcenie konstrukcji 

ściany z profili stalowych, pozwalające na ich powtórne wykorzystanie. 

 

3. Montaż ścianek kartonowo-gipsowych na ruszcie z profili stalowych, z płytą OSB o grubości 12 mm  

i pojedynczym  gips-kartonie o grubości 12,5 mm. 

Poprzez montaż ścianek z zabudowy kartonowo-gipsowej, Zamawiający rozumie: stworzenie konstrukcji  

z profili stalowych, przykręcenie do tejże konstrukcji płyt OSB o grubości 12 mm, pokrycie całości konstrukcji 

płytami kartonowo-gipsowymi o grubości 12,5 mm. Ścianka kartonowo-gipsowej zbudowana ma zostać zgodnie 

z technologią wypracowaną przez Zamawiajacego, która obejmuje: 

 postawienie konstrukcji z profili stalowych, 

 przykręcenie płyt OSB o grubości 12 mm do konstrukcji z profili stalowych, 

 przykręcenie płyt kartonowo-gipsowych do całości konstrukcji z profili stalowych, 

 osadzenie narożników blaszanych na krawędziach ścianki i ich wykończenie gładzią, 

 dwukrotne szpachlowanie gładzią łączeń wraz z osadzeniem siatki (czas schnięcia każdej warstwy 

minimum jeden dzień, pierwsza warstwa nie wymaga szlifowania), 

 szlifowanie mechaniczne  powierzchni ścianek w celu uzyskania jednolitej powierzchni 

 trzykrotne malowanie powierzchni postawionych ścianek farbami emulsyjno-akrylowymi. 



 
 

4. Montaż ścianek modułowych, zgodnie z procedurą przedstawioną przez zamawiającego 

Montaż powinien odbyć się zgodnie z procedurą przedstawioną Wykonawcy przez Zamawiającego, 

obejmującą odpowiednie etapy budowy oraz czas schnięcia. Procedura  obejmuje: 

 dwukrotne szpachlowanie gładzią łączeń (czas schnięcia każdej warstwy minimum jeden dzień, pierwsza 

warstwa nie wymaga szlifowania), 

 zamaskowanie łączeń płyt przy pomocy tapety z włókna szklanego wklejonej na klej do tapet  

(czas schnięcia 3 godziny), 

 dwukrotne gruntowanie farbą podkładową (czas schnięcia każdej warstwy 3 godziny), 

 dwukrotne szpachlowanie łączeń masą szpachlową (czas schnięcia każdej warstwy minimum 2 godziny), 

 szlifowanie mechaniczne całości powierzchni ścianek w celu uzyskania jednolitej powierzchni, 

 trzykrotne malowanie powierzchni postawionych ścianek farbami emulsyjno-akrylowymi. 

 

5. Inne wymagania 

Od wykonawczy oczekuje się: 

 znajomości budowania ścian prezentacyjnych (modułowych) firmy PPH Mega Sp.z o.o., 

http://pphmega.com.pl/wyposazenia-wystawiennicze/scianki-prezentacyjne/; te ścianki będą 

demontowane przez Wykonawcę; 

 odpowiedniego zabezpieczenia przed zniszczeniem podłóg, ścian i sufitów; 

 utrzymania porządku w trakcie prac wykonywanych na przestrzeniach CSW; 

 usunięcia we wskazane miejsce odpadów powstałych  w wyniku prac wykonywanych na przestrzeniach 

CSW; 

 Wykonawca użyje wyłączenie materiały dostarczonych przez Zamawiającego, 

 Wykonawca do wykonania wszelkich prac użyje sprzętu oraz zabezpieczeń dostarczonych we własnym 

zakresie. 

 

  

http://pphmega.com.pl/wyposazenia-wystawiennicze/scianki-prezentacyjne/


 
 

6. Zakres oraz harmonogram i kolejność prac na poszczególnych kondygnacjach budynku 

 

PARTER: niecka: okres realizacji – 2 i 3 tydzień realizacji prac, nie więcej niż 9 dni kalendarzowych 

 praca możliwa tylko w godzinach nocnych od 24.00 do 07.00, 

 demontaż: 11 m ², w tym: ściany modułowe: 11 m ², 

 montaż: 102 m ², w tym: ściany modułowe: 102 m ², 

 malowanie potrójne: 360 m ². 

 

PARTER: Labsen: okres realizacji – 4 tydzień realizacji prac, nie więcej niż 7 dni kalendarzowych, nie 

później niż w ciągu 4 tygodni od daty podpisania umowy 

 montaż: 118 m ², w tym: ściany modułowe: 20 m ², ściany karton gips: 98 m ², 

 malowanie potrójne: 277 m ². 

 

I PIĘTRO:  okres realizacji – 2 i 3 tydzień realizacji prac, nie więcej niż 12 dni kalendarzowych  

 demontaż: 235 m ², w tym: ściany modułowe: 200 m ², ściany karton gips: 35 m ²,  

 montaż : 540 m ², w tym: ściany modułowe: 290 m ², ściany karton gips: 250, 

 malowanie potrójne:  1400 m ². 

 

II PIĘTRO: okres realizacji – 1 tydzień realizacji prac, nie więcej niż 7 dni kalendarzowych 

 demontaż: 148 m ², w tym: ściany modułowe: 148 m ², 

 montaż: 255 m ², w tym: ściany modułowe: 100 m ², ściany karton gips: 155 m ², 

 malowanie potrójne: 1220 m ². 

 

 

 


