
Opis robót Ogólny zakres robót remontowych oraz modernizacyjnych

1 2 3 4 5 6

1.
ul. Chociszewskiego 23 / 

Jacewska 23
A-1 15.11.2021 r. 

Dostawa, montaż oraz 

uruchormienie 3 szt. latarni 

elektrycznych typu LED

Zakres robót obejmuje dostawę, montaż oraz uruchomienie 3 szt. latarni elektrycznych typu LED wraz z okablowaniem oraz doprowadzeniem 

zasilania, zgodnie z załączonym przedmiarem.

2. ul. Dreckiego 11 A-3 30.11.2021 r. 
Remont przyłącza kanalizacji 

sanitarnej 

Zakres robót obejmuje : wykonanie wykopów wraz z umocnieniem ścian, zerwanie posadzki w piwnicy, przebicie przez fundament, demontaż 

rurociągu żeliwnego, montaż rurociągu z PVC, uszczelnienie przejścia przez fundament, zasypanie wykopu wraz z zagęszczeniem, wywiezienie 

nadmiaru ziemi, wyrównanie i zagrabienie terenu, zgodnie z załączonym przedmiarem

3. Dulsk 6A A-3 30.11.2021 r. Remont instalacji elektrycznej 

Zakres robót obejmuje : wymianę WLZ, przewodów na klatce schodowej i w piwnicach (wym. przewodów kabelkowych, wtynkowych, jednożyłowych, 

montaż końcówek kablowych, podłączenie przewodów, przebijanie otworów, wykucie bruzd, wymianę rur windurowych), wymianę rozdzielni i tablic 

rozdzielczych, kabla zasilającego, osprzętu elektrycznego (wyłączników, puszek, gniazd wtyczkowych), wymianę opraw oświetleniowych, uziemienia 

GTR i GTA, pomiary elektryczne, plombowanie ENEA, wykonanie gładzi i malowanie, zgodnie z załączonym przedmiarem

4. Tuczno, ul. Bydgoska 17 A-3 15.12.2021 r. 
Remont pionu wodno-

kanalizacyjnego

Zakres robót obejmuje : rozebranie ścianek, przebicie otworów, demontaż urządzeń sanitarnych, rurociągów, zaworów przelotowych, trojników, 

wodomierzy, czyszczaków, podejść odpływowych, wykonanie rurociągów z tworzyw sztucznych, podejść pod wodomierze, podejść odpływowych, 

montaż czyszczaków, trójników, zaworów przelotowych i zwrotnych, dwuzłączek, wykonanie izolacji rurociągów z otulin, próby szczelności, ścianek z 

płyt GK wraz z gładziami, wywóz złomu i przekazanie Administracji, zgodnie z załączonym przedmiarem. 
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Gniewkowo 
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Osiedla Rejonowe   (A-3)
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