
TERMIN 

REALIZACJI 

ROBÓT

Ilość m2 pow. Ścian 

przezn. do dociepl. - 

wg koszt. inwest. G
ru

b
o

ś
ć
 

d
o

c
ie

p
le

n
ia

Opis robót Ogólny zakres robót remontowych oraz termomodernizacyjnych

1 2 3 4 5 6 7 8

1. ul. Sienkiewicza 29 A-1 31.12.2021 r. - -
Remont 2 szt. kominów w części 

ponad dachem 

Zakres robót obejmuje: rozbiórkę 2 kominów w części ponad dachem. Wymurowanie 

komina w części ponad dachem z cegły klinkierowej pełnej. Odtworzenie istniejących 

kanałów dymowych i spalinowych. Wykonanie czapy betonowej i obróbki blacharskiej, 

zgodnie z załączonym przedmiarem.

2. al. Ratuszowa 12-16 A-1 31.12.2021 r. - -
Remont 1 komina w części ponad 

dachem 

Zakres robót obejmuje : rozbiórkę komina w części ponad dachem. Wymurowanie 

komina w części ponad dachem z cegły klinkierowej pełnej. Odtworzenie istniejących 

kanałów dymowych i spalinowych. Wykonanie czapy betonowej i obróbek blacharskich, 

zgodnie z załączonym przedmiarem. 

3. ul. Ustronie 15-17 A-1 31.12.2021 r. - -

Wykonanie izolacji 

przeciwwilgociowej pionowej ścian 

piwnicznych/fundamentowych od 

strony ogrodu oraz szczytu budynku

Zakres robot obejmuje: roboty ziemne ręczne, wykonanie izolacji pionowej ścian 

piwnicznych, zasypanie wykopu, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego, zgodnie z 

załączonym przedmiarem.

4. ul. Sportowa 9 A-3 30.06.2022 r. - - Remont balkonów 

Zakres robót obejmuje : zerwanie posadzek płyt balkonowych, obróbek blacharskich, 

wykonanie spadków, izolacji, obróbek z blachy ocynkowanej, wylanie przeciwspadków, 

posadzek, wymiana balustrad na stalowe ocynkowane malowane proszkowo. Położenie 

tynku typu baranek, dwukrotne malowanie tynków farbą silikonową, położenie glazury 

gresowej wraz z cokolikami, zgodnie z załączonym przedmiarem.

5. ul. Ogrodowa 4 A-3 30.09.2022 r. - - Dobudowa balkonów

Zakres robót zgodnie z opracowaną dokumentacją - dobudowa balkonów dla każdego 

mieszkania wym. 270x130. Balkony zaprojektowano częściowo jako bliźniacze dla 

dwóch sąsiadujących mieszkań i częściowo jako indywidualne. 39 lokali mieszkalnych 

wyposażonych jest w okna balkonowe zabezpieczone balustradą, w pozostałych są 

tylko okna. Konieczna jest w tych przypadkach wymiana okien na okna balkonowe, 

rozebranie ścianki parapetowej, skrócenie gałązek c.o. z przesunięciem grzejników, 

uzupełnienie izolacji ścian, osiatkowanie i tynkowanie. Fundamenty w formie stóp 

fundamentowych, zgodnie z załączonym przedmiarem.
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6. ul. Mogileńska 47 A-3 30.06.2022 r. - - Remont balkonów 

Zakres robót obejmuje : zerwanie posadzek płyt balkonowych, obróbek blacharskich, 

wykonanie spadków, izolacji, obróbek z blachy ocynkowanej, wylanie przeciwspadków, 

posadzek, wymiana balustrad na stalowe ocynkowane malowane proszkowo. Położenie 

tynku typu baranek, dwukrotne malowanie tynków farbą silikonową, położenie glazury 

gresowej wraz z cokolikami, zgodnie z załączonym przedmiarem.

7. ul. Dreckiego 5 A-3 30.06.2022 r. - - Remont balkonów 

Zakres robót obejmuje : zerwanie posadzek płyt balkonowych, obróbek blacharskich, 

wykonanie spadków, izolacji, obróbek z blachy ocynkowanej, wylanie przeciwspadków, 

posadzek, wymiana balustrad na stalowe ocynkowane malowane proszkowo. Położenie 

tynku typu baranek, dwukrotne malowanie tynków farbą silikonową, położenie glazury 

gresowej wraz z cokolikami, zgodnie z załączonym przedmiarem.

8. ul. Wiejska 46 A-3 30.06.2022 r. - - Remont balkonów 

Zakres robót obejmuje : zerwanie posadzek płyt balkonowych, obróbek blacharskich, 

wykonanie spadków, izolacji, obróbek z blachy ocynkowanej, wylanie przeciwspadków, 

posadzek, wymiana balustrad na stalowe ocynkowane malowane proszkowo, położenie 

tynku typu baranek, dwukrotne malowanie farbą silikonową, położenie glazury gresowej 

wraz z cokolikami, zgodnie z załączonym przedmiarem.

9. ul. Wiejska 41 A-3 30.06.2022 r. - - Remont balkonów

Zakres robót obejmuje : zerwanie posadzek płyt balkonowych, obróbek blacharskich, 

wykonanie spadków, izolacji, obróbek z blachy ocynkowanej, wylanie przeciwspadków, 

posadzek, wymiana balustrad na stalowe ocynkowane malowane proszkowo, położenie 

tynku typu baranek, dwukrotne malowanie farbą silikonową, położenie glazury gresowej 

wraz z cokolikami, zgodnie z załączonym przedmiarem.

10. ul. Kujawska 5 A-3 30.06.2022 r. - - Remont balkonów 

Zakres robót obejmuje : zerwanie posadzek płyt balkonowych, obróbek blacharskich, 

wykonanie spadków, izolacji, obróbek z blachy ocynkowanej, wylanie przeciwspadków, 

posadzek, wymiana balustrad na stalowe ocynkowane malowane proszkowo, położenie 

tynku typu baranek, dwukrotne malowanie farbą silikonową, położenie glazury gresowej 

wraz z cokolikami, zgodnie z załączonym przedmiarem.

11. ul. Szarych szeregów 11 A-4 31.10.2021 r. - - Remont cokołu od strony balkonów

Zakres robót obejmuje : odbicie luźnego tynku, wstawienie kątowników wokół okien 

piwnicznych, uzupełnienie tynku, zagruntowanie, nałożenie tynku mineralnego 

(kamyczkowego), zgodnie z załączonym przedmiarem.

12. ul. Wojska Polskiego 39 A-4 31.10.2021 r. - - Remont cokołu od strony wejść 

Zakres robót obejmuje : odbicie luźnego tynku, wstawienie kątowników wokół okien 

piwnicznych, uzupełnienie tynku, zagruntowanie, nałożenie tynku mineralnego 

(kamyczkowego), zgodnie z załączonym przedmiarem.

13. ul. Wojska Polskiego 51 A-4 31.10.2021 r. - - Remont cokołu wokół budynku 

Zakres robót obejmuje : odbicie luźnego tynku, wstawienie kątowników wokół okien 

piwnicznych, uzupełnienie tynku, zagruntowanie, nałożenie tynku mineralnego 

(kamyczkowego), zgodnie z załączonym przedmiarem.
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Kruszwica

Gniewkowo

OSIEDLE RĄBIN  (A-5)



14. al. Niepodległości 62 A-5 31.05.2022 r. - - Remont wejść do budynku 

Zakres robót obejmuje : skucie istniejącej nawierzchni podestu z płytek z lastryka, 

ułożenie nawierzchni z kostki brukowej płukanej kolorowej na podsypce cementowo-

piaskowej z wypełnieniem spoin, wykonanie cokołów z płytek ceramicznych 

mrozoodpornych, montaż stalowej wycieraczki do obuwia, wymiana kostki na stopniach 

na kostkę brukową płukaną, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych, wymiana 

podokienników, uzupełnienie tynków elewacyjnych, malowanie elewacji zgodnie z 

istniejącą kolorystyką, zgodnie z załączonym przedmiarem robót. 

15. al. Niepodległości 62A A-5 31.05.2022 r. - - Remont wejść 

Zakres robót obejmuje : skucie istniejącej nawierzchni podestu z płytek z lastryka, 

ułożenie nawierzchni z kostki brukowej płukanej kolorowej na podsypce cementowo-

piaskowej z wypełnieniem spoin, wykonanie cokołów z płytek ceramicznych 

mrozoodpornych, montaż stalowej wycieraczki do obuwia, wymiana kostki na stopniach 

na kostkę brukową płukaną, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych, wymiana 

podokienników, uzupełnienie tynków elewacyjnych, malowanie elewacji zgodnie z 

istniejącą kolorystyką, zgodnie z załączonym przedmiarem robót. 

16. ul. Wojska Polskiego 2 A-5 31.05.2022 r. - -
Remont pomieszczenia węzła 

cieplnego po awarii wodociągowej 

Zakres robót obejmuje : rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej, 

przygotowanie podłoża z wykonaniem spadków, ułożenie nowych płytek ceramicznych i 

cokolików. Uzupełnienie płytek na ścianach i podestach. Uzupełnienie obudowy z płyt 

GK na ścianach oraz tynków cienkowarstwowych na ścianach wraz z malowaniem, 

zgodnie z załączonym przedmiarem robót. 

17. ul. Wojska Polskiego 4 A-5 31.05.2022 r. - - Awaryjna naprawa elewacji 

Zakres robót obejmuje : skucie luźnych tynków zewnętrznych bocznejściany balkonów, 

oczyszczenie z rdzy odkrytych prętów zbrojeniowych. Odgrzybienie ścian, 

przygotowanie starego podłoża pod docieplenie, uzupełnienie tynków zewnętrznych, 

ochrona narożników zewnętrznych kątownikami aluminiowymi, zamocowanie siatki na 

ścianach, wykonanie tynku cienkowarstwowego typu "baranek", dwukrotne malowanie 

elewacji wg. istniejącej kolorystyki, zgodnie z załączonym przedmiarem robót. 

18. ul. Lipowa 57  (AZBEST) NT 30.11.2021 r. śc. = 350,55 śc. = 20 cm

Remont docieplenia ściany 

szczytowej od strony I kl. schod. wraz 

z demontażerm płyt azbestowych

Zakres robót obejmuje : demontaż istniejącego docieplenia z fakturą płyt azbestowych, 

utylizacja azbestu, roboty dociepleniowe, pomocnicze i towarzyszące wraz z kolorystyką 

elewacji, zgodnie z załączonym przedmiarem robót. 

19. ul. Błażka 2 NT 30.11.2021 r. śc. = 79,050 -
Remont półszczytu V kl. schod. z 

nazwą ulicy i numerem budynku 

Zakres robót obejmuje : roboty remontowe, przygotowawcze, odgrzybianie, wtopienie 

siatki, wykonanie tynków zewnętrznych, dwukrotne malowanie tynków zew. farbą 

silikonową, rem. cokołu, wykonanie napisów, zgodnie z załączonym przedmiarem robót. 

20. ul. Szarych Szeregów 7A NT 30.11.2021 r. śc. = 62,775 -
Remont półszczytu przy I kl. schod. 

od strony balkonów

Zakres robót obejmuje : roboty remontowe, przygotowawcze, odgrzybianie, wtopienie 

siatki, wykonanie tynków zewnętrznych, dwukrotne malowanie tynków zew. farbą 

silikonową, rem. cokołu, wykonanie napisów, instalacji odgromowej, zgodnie z 

załączonym przedmiarem robót. 

21. Jezuicka Struga 14 NT 30.11.2021 r. 
śc. = 98,40                      

ośc. = 4,25

śc. = 12 cm     

ośc. = 2 cm 

Remont docieplenia ściany 

szczytowej przy I klatce 

Zakres robót obejmuje : demontaż istniejącego docieplenia, roboty dociepleniowe, 

pomocnicze i towarzyszące wraz z kolorystyką elewacji, zgodnie z załączonym 

przedmiarem robót. 

22. Kruszwica, ul. Dworcowa 1 NT 30.11.2021 r. 
śc. = 237                    

ośc. = 15,42 
śc. = 15 cm

Remont docieplenia śc. szczytowej 

przy I kl. schod.

Zakres robót obejmuje : roboty dociepleniowe, pomocnicze i towarzyszące wraz z 

kolorystyką elewacji (przy zachowaniu istniejącego docieplenia), wykonanie instalacji 

odgromowej, zgodnie z załączonym przedmiarem robót.  

23.
Pakość, ul. Mogileńska 41                 

(I segm.)
NT 30.11.2021 r.

śc. = 766,44                  

ośc. = 324,56 
sc. = 15 cm

Remont docieplenia ściany podłużnej 

wraz z remontem balkonów

Zakres robót obejmuje : demontaż istniejącego docieplenia w zakresie usunięcia 

tyunku, roboty dociepleniowe, pomocnicze i towarzyszące wraz z kolorystyką elewacji, 

remont balkonów, zgodnie z załączonym przedmiarem robót. 
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