
Adres Rodzaj robót

A2/g - modernizacja pionów ppoż. + inspektor nadzoru  

A2/a-h - mechaniczne czyszczenie pionów kanalizacyjnych z zabezpieczeniem przed 

zarastaniem

Wymiana wodomierzy zw. i cw.

Bieżąca naprawa dróg

Wykonanie projektu miejsc postojowych oraz organizacji ruchu na drodze wew. wraz 

z realizacją projektu 

Montaż słupków na drodze wew. 

A2/a - naprawa elewacji ściany szczytowej wraz z malowaniem

A2/c - wymiana kabiny dźwigu i drzwi na każdym piętrze na automatyczne wraz                    

z wymianą sterowania przekaźnikowego na sterowanie mikroprocesorowe + badanie 

dozorowe

Zalecenie UDT: A2/f - wymiana gum chwytaczy

A2/a-h - wykonanie płytek na ścianach wewnątrz wiatrołapów

A2/c-d - wykonanie inwentaryzacji instalacji centralnego ogrzewania wraz                            

z projektem regulacji instalacji, montażem termozaworów na grzejnikach w 

łazienkach oraz wymianą zaworów podpionowych równoważących + insp. nadzoru

Naprawa hydroforni

A9/j/2,4,6 - remont loggii + inspektor nadzoru

Wymiana wodomierzy zw. i cw.

A9/a-ł - remont chodnika od strony wejść + inspektor nadzoru

Wykonanie projektu organizacji ruchu

Montaż stojaków na rowery

A21/h/3,4,7,8,11,12,15,16,19,23,27,31,32,35,39,40,44 - remont loggii + inspektor 

nadzoru

A21/a-h - mechaniczne czyszczenie pionów kanalizacyjnych z zabezpieczeniem 

przed zarastaniem

A21/b - modernizacja pionów ppoż. + inspektor nadzoru

Wymiana wodomierzy zw. i cw.

Zalecenie UDT: A21/a,d,h - wymiana gum chwytaczy

Naprawa hydroforni

B1/d/5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,suszarnia XIp.; e/3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33 - 

remont loggii + inspektor nadzoru

B1/a-h - mechaniczne czyszczenie pionów kanalizacyjnych z zabezpieczeniem przed 

zarastaniem

Naprawa hydroforni

Wymiana wodomierzy zw. i cw.

Wykonanie projektu organizacji ruchu

zalecenie UDT: B1/e - wymiana wciągarki dźwigu oraz lin nośnych + badanie 

dozorowe

zalecenie UDT: B1/b - wymiana sterowania na mikroprocesorowe z falownikiem                    

+ badanie dozorowe

Zalecenie UDT: B1/b,c,d,e,f,g,h - wymiana gum chwytaczy
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B3/a-ł - mechaniczne czyszczenie pionów kanalizacyjnych z zabezpieczeniem przed 

zarastaniem

Wymiana wodomierzy zw. i cw.

Bieżąca naprawa dróg

Wykonanie projektu organizacji ruchu

B3/a szczyt oraz B3/a,b,c od loggii - usunięcie mikroorganizmów ze ścian                          

+ inspektor nadzoru

Wykonanie odwodnienia liniowego w postaci drenażu przy klatkach B3/a-e

B4/a-l - wykonanie osłonowych obróbek blacharskich na daszkach wiatrołapów

B4/h/1,5,7,9 - remont loggii + inspektor nadzoru

Wymiana wodomierzy zw. i cw.

Bieżąca naprawa dróg

B4/L - remont chodnika od ściany szczytowej i przy parkingu + inspektor nadzoru

Wykonanie projektu organizacji ruchu wraz z realizacją projektu

B4/a - usunięcie mikroorganizmów ze ściany szczytowej budynku + inspektor 

nadzoru

B5/a-e - mechaniczne czyszczenie pionów kanalizacyjnych z zabezpieczeniem przed 

zarastaniem

Bieżąca naprawa dróg

Wykonanie projektu organizacji ruchu

Wymiana okien piwnicznych wraz ze zmniejszeniem okna w pralni

Montaż stojaków na rowery wraz z nawierzchnią z polbruku

Wykonanie zadaszenia na ostatniej kondygnacji nad balkonami koszykowymi                       

+ insp. nadzoru

B6/a-ł - mechaniczne czyszczenie pionów kanalizacyjnych z zabezpieczeniem przed 

zarastaniem

Wymiana wodomierzy zw. i cw.

Bieżąca naprawa dróg

Wykonanie chodnika z nawierzchni polbruk przy szczycie klatka "ł"

Wykonanie projektu organizacji ruchu

Montaż stojaków na rowery wraz z nawierzchnią z polbruku

Wymiana wodomierzy zw. i cw.

Bieżąca naprawa dróg

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - etap II (dla terenuminicentrum)

Wykonanie projektu organizacji ruchu

B8/d-l ściana od strony loggii + B8/c,d ściany szczytowe - usunięcie 

mikroorganizmów + inspektor nadzoru

Montaż stojaków na rowery wraz z nawierzchnią z polbruku
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B9-B13 - mechaniczne czyszczenie pionów kanalizacyjnych z zabezpieczeniem 

przed zarastaniem

Wymiana wodomierzy zw. i cw.

Bieżąca naprawa dróg

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - etap II (dla terenu 

minicentrum)

Wykonanie projektu organizacji ruchu

Montaż stojaka na rowery pomiędzy klatkami B10/h-i wraz z nawierzchnią z polbruku

B12/a-h, B13/a-d - malowanie klatek schodowych

B14/a-h - remont chodnika od strony wejść do budynku + inspektor nadzoru

B14/a-h - mechaniczne czyszczenie pionów kanalizacyjnych z zabezpieczeniem 

przed zarastaniem

Wymiana wodomierzy zw. i cw.

Bieżąca naprawa dróg

B14/a-h remont chodnika od straony wejść do budynku + inspektor nadzoru 

Wykonanie projektu organizacji ruchu

B14/d - wymiana kabiny dźwigu i drzwi na każdym piętrze na automatyczne wraz                       

z wymianą sterowania przekaźnikowego na sterowanie mikroprocesorowe                                      

+ badanie dozorowe

Zalecenie UDT: B14/g,h - wymiana gum chwytaczy

Naprawa hydroforni

Wykonanie zadaszenia loggii na XII kondygnacji

Montaż urządzenia do uzdatniania wody

Naprawa hydroforni

Wykonanie projektu organizacji ruchu

Zalecenie UDT: wymiana kontaktów i przeciwkontaktów w dźwigach wraz                       

z przewodami

Zalecenie UDT: B16 - wymiana gum chwytaczy

Wymiana wodomierzy zw. i cw.

Bieżąca naprawa dróg

B17/a-ł - remont chodnika od strony wejść do budynku + inspektor nadzoru

Wykonanie projektu organizacji ruchu

B17/g,i - wymiana drzwi zewnętrznych na stalowe

Montaż stojaka na rowery przed klatkami B17/h-i

B19/a-l - mechaniczne czyszczenie pionów kanalizacyjnych z zabezpieczeniem 

przed zarastaniem

Wymiana wodomierzy zw. i cw.

Bieżąca naprawa dróg

Wykonanie projektu organizacji ruchu

Wymiana wodomierzy zw. i cw.

Bieżąca naprawa dróg

Wykonanie projektu organizacji ruchu

B20/i - wymiana drzwi zewnętrznych na stalowe

Montaż stojaka na rowery przy altance śmietnikowej wraz z nawierzchnią z polbruku

Wymiana wodomierzy zw. i cw.

Naprawa hydroforni

Zalecenie UDT: B24/a,b - wymiana gum chwytaczy
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Wymiana wodomierzy zw. i cw.

Wymiana szafy sterującej zestawem hydroforowym 

Naprawa hydroforni

Bieżąca naprawa dróg

Wykonanie projektu organizacji ruchu

Zalecenie UDT: B25/a,b - wymiana gum chwytaczy

B26-B27 - mechaniczne czyszczenie pionów kanalizacyjnych z zabezpieczeniem 

przed zarastaniem

Wymiana wodomierzy zw. i cw.

Bieżąca naprawa dróg

Wykonanie projektu organizacji ruchu

Remont pokrycia dachu nad garażami - boks 3 szt.

Wykonanie projektu organizacji ruchu
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