
  OZ         

L.P Adres nieruchomości Rodzaj robót remontowych 
Wartość 

wykonanych 
robót 

1. 2. 3. 4.
podniesienie balustrad balkonowych do 
wyskoosći 1,1 m
montaż czujek ruchu na XIp. oraz przy 
wejściu do klatki
wymiana okien na porozumienia

Inne (rezerwa) cząstkowy remont dróg

modernizacja pionów ppoż.
A2/e- Wymiana lin nośnych oraz 
ogranicznika prędkości
A2/h- remont kabiny dźwigu po dewastacji
A2/d- Wymiana kabla zwisowego
A2/d- wymiana kabiny na kabinę ze stali 
nierdzewnej z drzwiami automatycznymi 
dwupanelowymi+ wymiana tablicy sterowej
A2/a,b,f- wymiana wkładów gumowych 
chwytaczy
A2/g- Wymiana koła ciernego oraz lin 
nośnych

Razem 128 999,33

Wykonanie remontów na Osiedlu Zachód 2011 rok 

Osiedle Zachód A/21.

A/9/a-d - wymiana pokrycia dachwego z folii 
na papę termozgrzelną

A9/b,e,g,j,ł - zamontowanie lamp 
metahalogenowych nad wejściami do klatek 
A9/f/1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 oraz 
A9/g/1,2,3,5,7,9 remont loggii- umowa nr 
155/2010 z dnia 29.07.2010r.
Inne (rezerwa) ( cząstkowy remont dróg, 
różnica vat - remont loggii) , miejscowa 
naprawa dachu

Razem 75 186,07
remont loggii 
Odglonowanie ścian zewnętrznych budynku 
od strony loggii wraz ze szczytami 
montaż czujek ruchu przy wejściu do klatki
wymiana okien na porozumienia
A21/d-e wykonanie izolacji zewnętrznej 
piwnic

A21/e wymiana wykładziny PCV na parterze 

2. Osiedle Zachód A/9



A21- 3 prześwity b-c, d-e, f-g- 
zamontowanie lamp metahalogenowych
Inne (rezerwa)
modernizacja pionów ppoż.
A21/a- wymiana koła ciernego

A21/b- remont kabiny dźwigu po dewastacji

A21/h- remont kabiny dźwigu po dewastacji

A21/a,c,d,h- wymiana wkładów gumowych 
chwytaczy
A21/f- wymiana drzwi szybowych na 
automatyczne
A21/c- wymiana ogranicznika prędkości

Razem 128 949,64
wymiana okien na porozumienia
B1/a-h- montaż czujek ruchu na klatkach 
schodowych
B1- 3 prześwity b-c, d-e, f-g- zamontowanie 
lamp metahalogenowych
Inne (rezerwa) cząstkowy remont chodnika, 
montaż lamp oświetleniowych
modernizacja pionów ppoż.
B1/g- wymiana wierzchniej warstwy podłogi 
w kabinie
B1/g- wymiana tablicy sterowej, 
ogranicznika prędkości
B1/f- wymiana tablicy sterowej

Odiedle Zachód A/213.

Osiedle Zachód B/14.

B1/f- wymiana tablicy sterowej
B1/b,c,d,e,f,g,h- wymiana wkładów 
gumowych chwytaczy

Razem 96 686,65
miejscowa naprawa połaci dachowej z folii
wymiana okien na porozumienia
B3/b,e,g,j,ł nad wejściami do klatek, B3/b od 
strony loggii oraz w prześwicie- 
zamontowanie lamp metahalogenowych 
Inne (rezerwa) cząstkowy remont dróg, 
montaż lamp
B3/k,l,ł - wymiana poziomów z.w., c.w. i 
cyrkulacji

Razem 39 790,01
cząstkowy remont dróg
wymiana okien na porozumienia
B4/b,e,h,k nad wejściami do klatek oraz w 
prześwicie - zamontowanie lamp 
metahalogenowych
Inne (rezerwa) cząstkowy remont dróg
B/4/a,b,c,d,e,f wymiana poziomów z.w., c.w. 
i cyrkulacji

Razem 64 388,53

Osiedle Zachód B/35.

Osiedle Zachód B/46.



B5/a,d nad wejściami do klatek oraz B5/b od 
strony loggii - zamontowanie lamp 
metahalogenowych
Inne (rezerwa) cząstkowy remont dróg, 
miejscowa naprawa dachu
B5/a-d wymiana poziomów z.w., c.w. i 
cyrkulacji

Razem 48 869,80
cząstkowy remont dróg
B6/b,e,g,j,ł nad wejściami do klatek, B6/h,l 
od strony boiska oraz w prześwicie - 
zamontowanie lamp metahalogenowych
Inne (rezerwa) montaż lamp oświetlenia
B/6/j,k,l,ł wymiana poziomów z.w., c.w. i 
cyrkulacji 

Razem 48 288,66
cząstkowy remont dróg
wymiana okien na porozumienia
B8/b,e,h,k nad wejściami do klatek, 
B8/b,f,i,l od strony loggii oraz w prześwicie - 
zamontowanie lamp metahalogenowych
Inne (rezerwa) montaz lamp oświetleniowych
B/8/e,f,g,h,i wymina poziomów z.w., c.w. i 
cyrkulacji

Razem 55 947,22
cząstkowy remont dróg
miejscowa naprawa blacharki
wymiana okien na porozumienia

Osiedla Zaachód B/68.

Osiedle Zachód B/57.

Osiedle Zachód B/89.

wymiana okien na porozumienia
B13/d zamontowanie barierki przy schodach 
do drogi  z polbruku
B9/b, B10/a, B10/d, B10/g, B10/l, B11/b, 
B11/e, B11/h, B12/b, B12/e nad wejściami 
do klatek oraz w prześwicie B12h- 
zamontowanie lamp metahalogenowych
Inne (rezerwa) montaz lamp oświetlenia
B/9/a-d, B/10/a-e wymiana poziomów z.w., 
c.w. i cyrkulacji w budynku

Razem 103 713,72
B/14/d-e, B/14/f-g remont przejścia w 
pasażu
montaż czujek ruchu na XIp. oraz przy 
wejściu do klatki 
wymiana okien na porozumienia
malowanie klatek schodowych od a do h
B14/a-h- zamontowanie barierki przy 
schodach zewnętrznych

B14/b,d,f,h- zamontowanie lamp 
metahalogenowych nad wejściami do klatekOsiedlas Zachód B1411.

Osiedle Zachód B/9-B/1310.



Inne (rezerwa) położenie wykładziny w 
suszarni, wykonanie krzywki  przy kabinie 
dźwigu B/14/a, cząstkowy remont dróg
modernizacja pionów ppoż.
B14/b- wymiana dźwigu na nowy
B14/g,h- wymiana wkładów gumowych 
chwytaczy
B14/e- wymiana wierzchniej warstwy 
podłogi w kabinie

Razem 180 883,24
B/16 - wymiana pokrycia dachowego z folli 
na papę termozgrzewalną
wymiana okien na porozumienia
uszczelnienie łączeń płyt
Inne (rezerwa), wymiana okien na PCV w 
suszarni, montaż lamp oświetleniowych, 
montaż komina wentylacyjnego, wymiana 
okien na PCV w suszarni, wymiana wyłazu 
dachowego,
B16- wymiana wkładów gumowych 
chwytaczy

Razem 41 350,35
B17/b,e,g,i,l nad wejściami do klatek oraz w 
prześwicie- zamontowanie lamp 
metahalogenowych
uszczelnienie łączeń płyt
wymiana okien na porozumienia
zamontowanie kratek wentylacyjnych 

13. Osiedle Zachód B17

Osiedle Zachód B1612.

zamontowanie kratek wentylacyjnych 
Inne (rezerwa), uszczelnienie ścian piwnic, 
montaż oświetlenia na ścianie budynku

Razem 27 272,34
zamontowanie kratek wentylacyjnych 
miejscowa naprawa blacharki
uszczelnienie łączeń płyt

B19/a,b,c,d,e- wymiana pokrycia dachu z 
folii PCV                 na papę 
termozgrzewalną oraz obróbek blacharskich
wymiana okien na porozumienia
Inne (rezerwa) wykonanie remontu połaci na 
dachu, cząstkowy remont dróg

Razem 72 154,97
zamontowanie kratek wentylacyjnych 
miejscowa naprawa pokrycia z folii
uszczelnienie łączeń płyt
wymiana okien na porozumienia
Inne (rezerwa) cząstkowy remont dróg, 

Razem 16 557,30
uszczelnienie łączeń płyt
wymiana okien na porozumienia

Osiedle Zachód B1914.

Osiedle Zachód B2015.



B24/a nad wejściami do klatek- 
zamontowanie lamp metahalogenowych
Inne (rezerwa) montaż krat do piwnicy
Modernizacja pionów ppoż.
B24/a,b- wymiana wkładów gumowych 
chwytaczy

Razem 10 048,68
uszczelnianie łączeń płyt
wymiana okien na porozumienia
B25/a nad wejściami do klatek- 
zamontowanie lamp metahalogenowych
Inne (rezerwa) montaż krat do piwnicy, 
czastkowy remont dróg
Modernizacja pionów ppoż.
B25/b wymiana poszycia kabiny
B25/a,b- wymiana wkładów gumowych 
chwytaczy

Razem 12 646,27
cząstkowy remont dróg
zamontowanie kratek wentylacyjnych 
uszczelnienie łączeń płyt
wymiana okien na porozumienia
B26/c,B27/b nad wejściami do klatek- 
zamontowanie lamp metahalogenowych
Inne (rezerwa) montaż lamp oświetleniowych

Razem 7 931,07
RAZEM 1 159 663,85

Osiedle Zachód B26-B2718.

Osiedle Zachód B2416.

Osiedle Zachód B/2517.

sporządziła;
Paulina Zielińska


