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Adres Rodzaj robót

Wymiana okien na porozumienia
Wymiana słupów lamp osiedlowych
Odglonowanie szczytu Aleja Gryfa 31oraz na wiatrołapach ściany północnej
Inne(rezerwa)

Wymiana okien na porozumienia
Inne (rezerwa)

Wymiana słupów lamp osiedlowych
Inne (rezerwa) 

Modernizacja pionów p.poż.
Inspektor nadzoru- modernizacja pionów p.poż

Inne (rezerwa) 
ul. Pogodna 13a Inne (rezerwa)

Wymiana okien na porozumienia
Wymiana okienka w pralni na PCV
Inne (rezerwa)

Wymiana okienka w pralni na PCV
Montaż opraw LED z czujnikami ruchu na klatce schodowej i na wiatrołapach                 
wraz z automatami zmierzchowymi
Wymiana okien na porozumienia
Inne (rezerwa) docieplenie budynku

Wymiana słupów lamp osiedlowych
Inne (rezerwa)

Wymiana okien na porozumienia
Wymiana okienek piwnicznych na PCV
Inne (rezerwa)

Modernizacja pionów p.poż
Inspektor nadzoru- modernizacja pionów p.poż

Inne (rezerwa)

Wymiana słupów lamp osiedlowych
Wymiana okien na porozumienia
Inne (rezerwa) 

Docieplenie ścian bez remontu posadzek loggii zgodnie z projektem
Inspektor nadzoru -docieplenie ścian bez remontu posadzek loggii 
Nadzór ornitologiczny
Wymiana okien na porozumienia
Inne (rezerwa)
Wymiana okien na porozumienia
Inne (rezerwa) modernizacja pionów p.poż.
Wymiana okien na porozumienia
Inne (rezerwa) 

Wymiana okien na porozumienia
Montaż opraw LED z czujnikami ruchu na klatce schodowej i na wiatrołapach              
wraz z automatami zmierzchowymi
Inne (rezerwa) docieplenie budynku
Wymiana słupów lamp osiedlowych
Wymiana okien na porozumienia
 Inne (rezerwa) uszczelnienie  łaczeń płyt, docieplenie budynku

Aleja Gryfa 23-31

ul. Pogodna 13

ul. Pogodna 14-16

ul. Pogodna 15-19

ul. Jesienna 2-4

ul. Pogodna 21

ul. Pogodna 24

ul. Pogodna 26-28

ul. Pogodna 30-34

Aleja Gryfa 28-30

ul. Pogodna 18-22

ul. Pogodna 36

ul. Przedwiośnie 21-23

ul. Przedwiośnie 25-29

ul. Przedwiośnie 31-33



Wymiana okien na porozumienia
Inne (rezerwa)

Wymiana słupów lamp osiedlowych
Montaż opraw LED z czujnikami ruchu na klatce schodowej i na wiatrołapach 
wraz z automatami zmierzchowymi
Wymiana okien na porozumienia
Wymiana okna w pralni na PCV
Inne (rezerwa) uszczelnienie  łaczeń płyt, docieplenie budynku
Wymiana okien na porozumienia
Montaż opraw LED z czujnikami ruchu na klatce schodowej i na wiatrołapach                           
wraz z automatami zmierzchowymi
Inne (rezerwa) uszczelnienie  łaczeń płyt, docieplenie budynku
Wymiana okien na porozumienia
Montaż opraw LED z czujnikami ruchu na klatce schodowej i na wiatrołapach                   
wraz z automatami zmierzchowymi
Inne (rezerwa) uszczelnienie  łaczeń płyt, docieplenie budynku

ul. Przedwiośnie 57-69

ul. Przedwiośnie 49-55

ul. Przedwiośnie 35-37

ul. Przedwiośnie 47a,b,c
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Wymiana okien na porozumienia
Inne (rezerwa)

Wymiana słupów lamp osiedlowych
Montaż opraw LED z czujnikami ruchu na klatce schodowej i na wiatrołapach 
wraz z automatami zmierzchowymi
Wymiana okien na porozumienia
Wymiana okna w pralni na PCV
Inne (rezerwa) uszczelnienie  łaczeń płyt, docieplenie budynku
Wymiana okien na porozumienia
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