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Ogłoszenie o zamówieniu: Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót
budowlanych inwestycji pod nazwą: „Budowa obiektu Afrykarium – Oceanarium wraz z
niezbędną infrastrukturą na terenie ZOO Wrocław sp. z o.o. przy ul. Wróblewskiego 1-5
we Wrocławiu.

Pliki do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu: Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych
inwestycji pod nazwą: „Budowa obiektu Afrykarium – Oceanarium wraz z niezbędną infrastrukturą
na terenie ZOO Wrocław sp. z o.o. przy ul. Wróblewskiego 1-5 we Wrocławiu pdf, 91.67 KB,

SIWZ: Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych inwestycji pod nazwą:
„Budowa obiektu Afrykarium – Oceanarium wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie ZOO
Wrocław sp. z o.o. przy ul. Wróblewskiego 1-5 we Wrocławiu pdf, 238.27 KB,

Projekt Afrykarium - architektura zip, 324.77 MB,

Projekt Afrykarium - instalacje, sieci elektryczne, teletechniczne zip, 175.63 MB,

Projekt Afrykarium - instalacje sanitarne zip, 35.87 MB,

Projekt Afrykarium - konstrukcja zip, 530.06 MB,

Projekt Afrykarium - projekt drogowy zip, 2.98 MB,

Projekt Afrykarium - projekt zieleni zip, 23.83 MB,

Projekt Afrykarium - przełożenie gazociągu zip, 7.81 MB,

Projekt Afrykarium ścianki szczelne zip, 6.48 MB,

Projekt Afrykarium - sieci sanitarne zip, 34.63 MB,

Projekt Afrykarium - technologia oczyszczania i filtracji wody basenowej zip, 101.14 MB,

Projekt Afrykarium - wentylacja zip, 28.89 MB,

Zestawienie specyfikacji technicznych - Afrykarium doc, 31.5 KB,

Zestawienie specyfikacji technicznych - pawilon doc, 28 KB,

Zestawienie wszystkich specyfikacji technicznych doc, 37 KB,

Specyfikacje techniczne Afrykarium zip, 9.8 MB,

Specyfikacje techniczne pawilon zip, 4.4 MB,

ZOO - brama zip, 68.72 MB,
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