
Adres Rodzaj robót 

Wymiana pompy CR 10-04/1,5 kW, wymiana zbiornika DN 25/ PN 16

A2/h - modernizacja pionów ppoż. + inspektor nadzoru

Naprawa hydroforni

Bieżąca naprawa dróg

A2/a - naprawa elewacji ściany szczytowej wraz z malowaniem 

Montaż oświetlenia LED w częściach wspólnych

A2/e -wymiana wciągarki na wciągarkę bezreduktorową i sterowania 

przekaźnikowego na sterowanie z falownikiem + badanie dozorowe

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

z projektem regulacji instalacji, montażem termozaworów na grzejnikach                    

w łazienkach oraz wymianą zaworów podpionowych równoważących                            

+ inspektor nadzoru

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

Mechaniczne czyszczenie pionów i poziomów kanalizacyjnych wraz                        

z zabezpieczeniem przed zarastaniem 

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

Wykonanie oznakowania dróg wewnętrznych zgodnie z projektem

Montaż oświetlenia LED w częściach wspólnych

Montaż stojaków na rowery

Wykonanie projektu modernizacji placu zabaw wraz z montażem nowych 

urządzeń

A21/C/2,5,8,11,14,17,20,23,26; D/1,3,6,9,12,15,18,21,24 - remont loggii               

+ inspektor nadzoru

Wymiana pompy CR 10-04/1,5 kW

Naprawa hydroforni

A21/c - modernizacja pionów ppoż. + inspektor nadzoru

A21/e - wymiana wciągarki na wciągarkę bezreduktorową i sterowania 

przekaźnikowego na sterowanie z falownikiem + badanie dozorowe

A21/a-h - wykonanie płytek na ścianach i posadzkach wewnątrz wiatrołapów
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Adres Rodzaj robót 

A2

B1/h/3,4,7,8,11,12,15,16,19,20,23,24,27,28,31,32,35,36,39,40,43,44,47,48- 

remont loggii + inspektor nadzoru

Wymiana pompy CR 10-04/1,5 kW

Naprawa hydroforni 

B1/f - modernizacja pionów ppoż. + inspektor nadzoru

Wykonanie oznakowania dróg wewnętrznych i parkingów zgodnie z projektem

Montaż oświetlenia LED w częściach wspólnych

B1/b -wymiana wciągarki na wciągarke bezreduktorową  i dostosowanie 

istniejącego sterowania falownikowego do obsługi wciągarki bezreduktorowej                     

+ badanie dozorowe

Modernizacja altany śmietnikowej (zadaszenie i zamknięcie)

Wykonanie zadaszenia na ostatniej kondygnacji nad balkonami koszykowymi               

+ insp. nadzoru

Bieżąca naprawa dróg

Remont chodnika od strony loggii B4 + remont dojścia do altany śmietnikowej 

przy B3/a + inspektor nadzoru 

Wykonanie oznakowania dróg wewnętrznych i parkingów zgodnie z projektem

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

Wykonanie projektu modernizacji placu zabaw wraz z montażem nowych 

urządzeń

Montaż stojaków na rowery wraz z nawierzchnią z polbruku na terenach 

zielonych 

Wykonanie zadaszenia na ostatniej kondygnacji nad balkonami koszykowymi                  

+ insp. nadzoru

Remont loggii B4/a/1, 2, 3, 4, 5, 9, B4/b/1, 3, 5, 7, 9, B4/h/1, 5, 7, 9, + inspektor 

nadzoru

Mechaniczne czyszczenie pionów i poziomów kanalizacyjnych wraz                           

z zabezpieczeniem przed zarastaniem 

Bieżąca naprawa dróg

Remont chodnika od strony loggii B5 + inspektor nadzoru

B4-L - remont chodnika od ściany szczytowej i wykonanie nowego odcinka 

chodnika przy parkingu + inspektor nadzoru

Wykonanie projektu modernizacji placu zabaw wraz z montażem nowych 

urządzeń

Montaż stojaków na rowery 

B1

B3

B4



Adres Rodzaj robót 

A2

Bieżąca naprawa dróg

Remont chodnika od szczytu kl.a + inspektor nadrozu

Wykonanie oznakowania dróg wewnętrznych i parkingów zgodnie z projektem

B5/a-e od strony wejść oraz ściany szczytowej od strony wejść między klatkami 

c-d - usunięcie mikroorganizmów ze ścian + inspektor nadzoru

Montaż oświetlenia LED w częściach wspólnych

Wykonanie projektu modernizacji placu zabaw wraz z montażem nowych 

urządzeń

Montaż stojaków na rowery wraz z nawierzchnią z polbruku na terenach 

zielonych 

Wykonanie chodnika z nawierzchni polbruk przy szczycie klatka" ł "oraz 

wykonanie nawierzchni z polbruku na terenach zielonych pod stojaki rowerowe       

i montaż stojaków na rowery (6 sztuk)

Wykonanie oznakowania dróg wewnętrznych i parkingów zgodnie z projektem

Bieżąca naprawa dróg

Wykonanie projektu modernizacji placu zabaw wraz z montażem nowych 

urządzeń

Mechaniczne czyszczenie pionów i poziomów kanalizacyjnych wraz                        

z zabezpieczeniem przed zarastaniem 

Wykonanie oznakowania dróg wewnętrznych i parkingów zgodnie z projektem

Bieżąca naprawa dróg

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - etap II (dla terenu 

dawnego minicentrum)

Usunięcie miktoorganizmów z elewacji od strony wejść do klatek C-L

Wykonanie projektu modernizacji placu zabaw wraz z montażem nowych 

urządzeń

Montaż stojaków na rowery wraz z nawierzchnią z polbruku na terenach 

zielonych pod stojaki

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - etap II (dla terenu 

dawnego minicentrum)

Wykonanie oznakowania dróg wewnętrznych i parkingów zgodnie z projektem 

Bieżąca naprawa dróg

Wykonanie projektu modernizacji placu zabaw wraz z montażem nowych 

urządzeń

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

nawierzchni z polbruku na terenie zielonym pod stojak na rowery i B12 miejsce 

postojowe dla osób niepełnosprawnych 

B8

B9-B13
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Adres Rodzaj robót 

A2

B14/H/ 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33 + suszarnia; 

G/1,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22 - remont loggii + inspektor nadzoru

Wymiana pompy CR 10-04/1,5 kW, wymiana zbiornika DN 25/ PN 16

Naprawa hydroforni

B14/f - modernizacja pionów ppoż. + inspektor nadzoru

Bieżąca naprawa dróg

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

Wykonanie oznakowania dróg wewnętrznych i parkingów zgodnie z projektem 

Montaż oświetlenia LED w częściach wspólnych

B14/e -wymiana wciągarki na wciągarkę bezreduktorową i sterowania 

przekaźnikowego na sterowanie z falownikiem + badanie dozorowe

Montaż stojaków na rowery 

Wymiana pompy CR 5-6/1,1 kW

Naprawa hydroforni

Wykonanie oznakowania dróg wewnętrznych i parkingów zgodnie z projektem 

B16 dzwig nr 1 - wymiana wciągarki na wciągarkę bezreduktorową i wymiana 

sterowania 2-biegowego na sterowanie z falownikiem + badanie dozorowe

Mechaniczne czyszczenie pionów i poziomów kanalizacyjnych wraz                       

z zabezpieczeniem przed zarastaniem 

Bieżąca naprawa dróg

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

Wykonanie oznakowania dróg wewnętrznych i parkingów zgodnie z projektem 

Montaż stojaków na rowery przed klatkami B17/h-i

Wykonanie projektu modernizacji placu zabaw wraz z montażem nowych 

urządzeń

Bieżąca naprawa dróg

Wykonanie oznakowania dróg wewnętrznych i parkingów zgodnie z projektem 

B19/j - odglonowanie ściany od str. loggi , sciany od wejść a-i oraz ściany 

szczytowej kl.a

Montaż oświetlenia LED w częściach wspólnych

Wykonanie projektu modernizacji placu zabaw wraz z montażem nowych 

urządzeń

B14
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A2

Mechaniczne czyszczenie pionów i poziomów kanalizacyjnych wraz                        

z zabezpieczeniem przed zarastaniem 

Bieżąca naprawa dróg

Wykonanie oznakowania dróg wewnętrznych i parkingów zgodnie z projektem 

Wykonanie nawierzchni z polbruku na terenie zielonym pod stojaki rowerowe            

i montaż stojaka 

Usunięcie mikroorganizmów - szczyt B20/k

Montaż oświetlenia LED w częściach wspólnych

Wykonanie projektu modernizacji placu zabaw wraz z montażem nowych 

urządzeń

B24 Montaż oświetlenia LED w częściach wspólnych

Mechaniczne czyszczenie pionów i poziomów kanalizacyjnych wraz                        

z zabezpieczeniem przed zarastaniem

Bieżąca naprawa dróg

Wykonanie oznakowania dróg wewnętrznych i parkingów zgodnie z projektem 

Bieżąca naprawa dróg

Remont chodnika od strony wejść wraz z wydzieleniem miejsc pod stojaki 

rowerowe i miejsc parkingowych + inspektor nadzoru 

Wykonanie oznakowania dróg wewnętrznych i parkingów zgodnie z projektem 

Montaż stojaków rowerowych 

Garaże A7

Garaże A9

B26-B27

B20

B25


