
Lp Adres nieruchomości Planowane  remonty z uwzględniemiem korekty planów 
 Koszt robót remontowych wykonanie na 

dzień 21.12.2015r. 

usuniecie  mikroorganizmów  z  elewacji 

wyniana  stolarki  okiennej 

montaż  opraw  ledowych  zintegrowanych  z  czujnikiem ruchu  wraz   

z  montazem  automatu  schodowego

rezerwa w  tym : 

analiza  stanu technicznego   systemu  grzewczego

razem                                                       27 013,91    

wymiana  stolarki  okiennej 

montaż  opraw  ledowych  zintegrowanych  z  czujnikiem ruchu  wraz   

z  montazem  automatu  schodowego

stojaki  na rowery

rezerwa w  tym : 

analiza  stanu technicznego   systemu  grzewczego

razem                                                         7 989,77    

wymiana  stolarki  okiennej 

montaż  opraw  ledowych  zintegrowanych  z  czujnikiem ruchu  wraz   

z  montazem  automatu  schodowego

stojaki  na rowery

ułożenie  płytek  klinkierowych - wejścia  do  klatek 

rezerwa w tym  :

analiza  stanu technicznego   systemu  grzewczego

podnośnik 

ogłoszenie o przetargu  balkony

razem 32 589,52                                                      

wyniana  stolarki  okiennej (porozumienia)

remont  dachów  -  naprawa  rynien 

montaż  opraw  ledowych  zintegrowanych  z  czujnikiem ruchu  wraz   

z  montazem  automatu  schodowego

usuniecie  mikroorganizmów  z  elewacji 

rezerwa w tym :

analiza  stanu technicznego   systemu  grzewczego

ogłoszenia  o przetargu rynny 

razem 12 883,27                                                      

wyniana  stolarki  okiennej (porozumienia)

centralki  domofonowe 

rezerwa w tym : 

analiza  stanu technicznego   systemu  grzewczego

razem 6 825,62                                                        

wyniana  stolarki  okiennej (porozumienia)

centralki  domofonowe 

rezerwa w tym :
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Rogalskiego 1-3-5
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Drzewieckiego  2,4,6
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Tańskiego 7-15

4
Rogalskiego  7
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Witoszyńskiego  4,6,8
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Skarżyńskiego 13-15
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analiza  stanu technicznego   systemu  grzewczego

razem 3 308,87                                                        

wyniana  stolarki  okiennej (porozumienia)

centralki  domofonowe 

wymiana  drzwi  wewnetzrnych  klatki  schodowe 

rezerwa w tym  :

analiza  stanu technicznego   systemu  grzewczego

podnośnik 

razem 26 747,60                                                      

wyniana  stolarki  okiennej (porozumienia)

naprawa  balkonów  kl 10

rezerwa w tym :

analiza  stanu technicznego   systemu  grzewczego

ogłoszenia  o przetargu 

razem 19 498,81                                                      

wyniana  stolarki  okiennej (porozumienia)

usuniecie  mikroorganizmów  z  elewacji 

rezerwa w tym  :

analiza  stanu technicznego   systemu  grzewczego

podnośnik 

róznica 

razem 8 883,72                                                        

wyniana  stolarki  okiennej (porozumienia)

montaz płotków  przeciwśniegowych  od  strony  frontowej   budynku 

rezerwa  w tym :

analiza  stanu technicznego   systemu  grzewczego

podnośnik 

razem 6 440,60                                                        

wyniana  stolarki  okiennej (porozumienia)

izolacja  ścian piwnic

rezerwa w tym :

analiza  stanu technicznego   systemu  grzewczego

podnośnik 

razem 9 029,28                                                        

wymiana  stolarki  okiennej (porozumienie )

montaż  opraw  ledowych  zintegrowanych  z  czujnikiem ruchu  wraz   

z  montazem  automatu  schodowego

centralki  domofonowe 

rezerwa w tym :

analiza  stanu technicznego   systemu  grzewczego

razem 6 073,94                                                        

wymiana  stolarki  okiennej (porozumienie )

usuniecie  mikroorganizmów  z  elewacji 

wykonanie  docieplenia  poddasza 3/18

wymiana  stolarki  okiennej klatka  schodowa 

rezerwa w tym :

analiza  stanu technicznego   systemu  grzewczego

razem 21 243,49                                                      

wymiana  stolarki  okiennej (porozumienie )

usuniecie  mikroorganizmów  z  elewacji 

wykonanie  docieplenia poddasza 1/25; 1/24;1/22

rezerwa w tym :

analiza  stanu technicznego   systemu  grzewczego

podnośnik 

razem 27 085,31                                                      

wymiana  stolarki  okiennej (porozumienie )
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wymiana  stolarki  okiennej klatka  schodowa 

izolacja  ścian piwnic

stojaki  na  rowery 

rezerwa w tym :

rezerwa 
analiza  stanu technicznego   systemu  grzewczego

razem 1 978,22                                                        

16 wymiana  stolarki  okiennej (porozumienie 

wykonanie  docieplenia podasza 5/22

usuniecie  mikroorganizmów  z  elewacji 

stojaki  na  rowery 

rezerwa w tym:

analiza  stanu technicznego   systemu  grzewczego

razem 16 070,87                                                      

233 662,80                                                    

0,00 zł

467 325,60    

15
Drzewieckiego 3

Witoszyńskiego 5

Ogółem :



14 037,09 zł    

14 037,09 zł    

22 459,23 zł    

8 744,48 zł      

8 828,73 zł      

3 435,38 zł



8 836,13 zł 8 836,13 zł

2 214,40 zł

546,19 zł

728,28 zł

1 503,40 zł

2 979,72 zł

14 101,06 zł

8 448,51 zł

6 809,69 zł



25 725,78 zł

12 048,13 zł

141 446,20 zł

##########


