
Wykonanie remontów na Osiedlu Zachód za IV kwartały 2012 rok 

Adres Rodzaj robót

A2

cząstkowy remont dróg

wymiana okien na porozumienia

A2/a,c- modernizacja pionów ppoż.

A2/d - badanie dozorowe

Inne (rezerwa)

Razem

A9 remont balkonów koszykowych- A9/i/3,4,5,6,7,8,9,10

wymiana okien na porozumienia

Inne (rezerwa)

Razem

A21

wymiana okien na porozumienia

A21/a- modernizacja pionów ppoż.

Wartość 
wykonanych 

robót 

A2/a-h- montaż czujek ruchu na klatkach schodowych

A/2/a-h - kompleksowe opracowanie projektowe dla wewnętrznych inst. 
wodnych p.poż.i inst. hydrantowych

A2/a,c- modernizacja pionów ppoż.- inspektor nadzoru

zalecenie UDT: A/2/c - uszczelnienie wciągarki dźwigu

zalecenie UDT: A/2/d- wymiana przekładni ślimakowej

zalecenie UDT: A/2/e- wymiana skrzydeł drzwi na parterze i 7 piętrze na 
skrzydła po regeneracji

zalecenie UDT: A/2/f - wymiana sterownika drzwi kabinowych

zalecenie UDT: A/2/a - wymiana drzwi przystankowych na 6 piętrze

zalecenie UDT: A/2/c - wymiana drzwi przystankowych na 9 piętrze

85 586,26

wymiana pokrycia daszków kioskow wejściowych na papę termozgrzewalną 
wraz z wymianą saidingu na malowaną blachę trapezową 
wymiana pokrycia daszków kioskow wejściowych na papę termozgrzewalną 
wraz z wymianą saidingu na malowaną blachę trapezową - inspektor 
nadzoru

remont balkonów koszykowych- A9/i/3,4,5,6,7,8,9,10- inspektor nadzoru

51 692,56

remont loggii  A/21/a,-6 szt. A/21/ b- 4 szt. A/21/c- 5 szt. oraz suszarnia 
A/21/d - 6 szt., A21//e- 2 szt., f- 2 szt. , g - 1 szt. zgodnie z umową nr 
19/2011 z dnia 05.04.2011r.

remont loggii A/21- 27 szt.- inspektor nadzoru

A/21/a-h - kompleksowe opracowanie projektowe dla wewnętrznych inst. 
wodnych p.poż.i inst. hydrantowych



Adres Rodzaj robót
Wartość 

wykonanych 
robót 

A21

A21/d-  badanie dozorowe

Inne (rezerwa)

Razem

B1

wymiana okien na porozumienia

B1/a,b- modernizacja pionów ppoż.

B/1/e- badanie dozorowe

B/1/b- badanie dozorowe

Inne (rezerwa)

Razem

B3 cząstkowy remont dróg

Inne (rezerwa)

Razem

B4

cząstkowy remont dróg

A21/a- modernizacja pionów ppoż.- inspektor nadzoru

zalecenie UDT: A21/a- wymiana sprężyny na przeciwwadze

zalecenie UDT: A21/d-  wymiana przekładni slimakowej

zalecenie UDT: A21/h- wymiana drzwi szybowych na drzwi automatyczne 
wraz z wymianą kabiny na kabinę ze stali nierdzewnej 

zalecenie UDT: A21/c-  naprawa drzwi przystankowych na 5 piętrze

zalecenie UDT: A21/b-  naprawa drzwi przystankowych na 3 piętrze

186 826,52

B/1/a-h - kompleksowe opracowanie projektowe dla wewnętrznych inst. 
wodnych p.poż.i inst. hydrantowych

B1/a,b- modernizacja pionów ppoż.- inspektor nadzoru

zalecenie UDT: B1/h- wymiana sprężyny na przeciwwadze

B1/h- badanie dozorowe

zalecenie UDT: B1/e- wymiana drzwi przystankowych na 10 piętrze

zalecenie UDT: B/1/e- wymiana silnika napędowego

zalecenie UDT: B1/b-  wymiana przekładni ślimakowej

77 390,29

B/3/a,b,d,e,h,i  wymiana pokrycia z folii PCV na papę termozgrzewalną 

B/3/a,b,d,e,h,i  - inspektor nadzoru

71 539,36

remont loggii  tj.: B/4/f/5, 9

remont loggii  tj.: B/4/f/5, 9- inspektor nadzoru

remont balkonów koszykowych B/4/d/7,9; B/4/e/8 - zgodnie z umową nr 
19/2011 z dnia 05.04.2011r.

remont balkonów koszykowych B/4/- 3 szt. - inspektor nadzoru

B4/g,h,i,j,k,l- wymiana poziomów z.w., c.w. i cyrkulacji



Adres Rodzaj robót
Wartość 

wykonanych 
robót 

B4

Inne (rezerwa)- remont balkonów

Razem

B5

miejscowa naprawa połaci dachowej z folii

cząstkowy remont dróg

wymiana okien na porozumienia

Inne (rezerwa)

Razem

B6

cząstkowy remont dróg

wymiana okien na porozumienia

Inne (rezerwa)

Razem

B8

cząstkowy remont dróg

wymiana okien na porozumienia

Inne (rezerwa)

Razem

B9-B13

Inne (rezerwa)

Razem

B14

wymiana okien na porozumienia

B14/a- modernizacja pionów ppoż.

 B14/g- badanie dozorowe

B4/g,h,i,j,k,l - wymiana poziomów z.w., c.w. i cyrkulacji- inspektor nadzoru

79 873,70

B5/e- wymiana poziomów z.w., c.w. i cyrkulacji

B5/e- wymiana poziomów z.w., c.w. i cyrkulacji - inspektor nadzoru

14 538,61

B6/e,f,g,h - wymiana poziomów z.w., c.w. i cyrkulacji

B6/e,f,g,h - wymiana poziomów z.w., c.w. i cyrkulacji- inspektor nadzoru

41 715,88

B8/j,k,l - wymiana poziomów z.w., c.w. i cyrkulacji

B8/j,k,l - wymiana poziomów z.w., c.w. i cyrkulacji- inspektor nadzoru

51 704,82

B10/f,g,h,i,j; B11/a,b,c,d,e,f,g- wymiana poziomów z.w., c.w. i cyrkulacji

B10/f,g,h,i,j; B11/a,b,c,d,e,f,g - wymiana poziomów z.w., c.w. i cyrkulacji- 
inspektor nadzoru

132 169,40

B/14/a-h - kompleksowe opracowanie projektowe dla wewnętrznych inst. 
wodnych p.poż.i inst. Hydrantowych

B14/a- modernizacja pionów ppoż.- inspektor nadzoru

zalecenie UDT: B14/g- wymiana przekładni ślimakowej

zalecenie UDT: B14/g- wymiana sprężyny na przeciwwadze



Adres Rodzaj robót
Wartość 

wykonanych 
robót 

B14

B14/d- badanie dozorowe

Inne (rezerwa)

Razem

B16

dokończenie docieplenia elewacja tylna z balkonami  B16/a

uszczelnienie łączeń płyt

wymiana okien na porozumienia

Inne (rezerwa)

Razem

B17 cząstkowy remont dróg

uszczelnienie łączeń płyt

wymiana okien na porozumienia

Inne (rezerwa)

Razem

B19
miejscowa naprawa połaci dachowej z folii

uszczelnienie łączeń płyt

wymiana okien na porozumienia

cząstkowy remont dróg

Inne (rezerwa)- docieplenie ścian budynku

Razem

B20

miejscowa naprawa połaci dachowej z folii

zalecenie UDT: B14/d- wymiana drzwi szybowych na drzwi 
półautomatyczne z nowym ryglem (wymagana przeróbka kabiny)

116 670,28

dokończenie docieplenia elewacja tylna z balkonami  B16/a - inspektor nadzoru

159 806,37

dokończenie docieplenia B/17/j,k.l.ł od strony wejść 

dokończenie docieplenia B/17/j,k.l.ł od strony wejść - inspektor nadzoru

B17/l-ł -wymiana pionów wodociągowych z.w.,c.w. c.cw. W systemie 
TIGRIS ALUPEX. Zgodnie z umową nr 53/2011 z dnia 13.12.2011r.

156 581,79

dokończenie docieplenia: B/19/a-b wraz z remontem 20 szt. loggii umowa nr 
1/2012

dokończenie docieplenia: B/19/a-b wraz z remontem 20 szt. loggii  - 
inspektor nadzoru 

124 414,02

dokończenie docieplenia: B/20/g wraz z remontem 8 szt. balkonów B/20/h   
remont 4 szt. balkonów - pion parzysty

dokończenie docieplenia: B/20/g wraz z remontem 8 szt. balkonów B/20/h   
remont 4 szt. balkonów - pion parzysty - inspektor nadzoru

B20/a,b,c,d,e-całe klatki oraz B20/f,g- od strony kominów wymiana pokrycia 
dachwego z folii na papę termozgrzewalną



Adres Rodzaj robót
Wartość 

wykonanych 
robót 

B20

Inne (rezerwa)

Razem

B24

uszczelnienie łączeń płyt

wymiana okien na porozumienia

B24/a - modernizacja pionów ppoż.

Inne (rezerwa)

Razem

B25

dokończenie docieplenia  szczyt bez loggii B/25/b

uszczelnienie łączeń płyt

cząstkowy remont dróg

wymiana okien na porozumienia

B25/a- modernizacja pionów ppoż.

Inne (rezerwa)

Razem

B26-B27

dokończenie docieplenia ściany północnej B27/a,b,c 

cząstkowy remont dróg

uszczelnienie łączeń płyt

wymiana okien na porozumienia

Inne (rezerwa)

Razem
RAZEM

B20/a,b,c,d,e-całe klatki oraz B20/f,g- od strony kominów wymiana pokrycia 
dachwego z folii na papę termozgrzewalną- inspektor nadzoru

117 035,11

B/24/a,b - kompleksowe opracowanie projektowe dla wewnętrznych inst. 
wodnych p.poż.i inst. Hydrantowych

B24/a - modernizacja pionów ppoż.- inspektor nadzoru

12 914,43

dokończenie docieplenia  szczyt bez loggii B/25/b - inspektor nadzoru

B/25/a,b - kompleksowe opracowanie projektowe dla wewnętrznych inst. 
wodnych p.poż.i inst. Hydrantowych

B25/a- modernizacja pionów ppoż.- inspektor nadzoru

84 614,77

dokończenie docieplenia ściany północnej B27/a,b,c - inspektor nadzoru

73 966,36

1 639 040,53
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