
1 2 3 4

1. ul. Narutowicza 88 A-1 2 000

2. ul. Sikorskiego 27 A-1 2 000

3. ul. Dubienka 9 A-1 2 000

4. ul. Wawrzyniaka 20 A-1 2 000

5. al. Kopernika 1 A-1 2 000

6. ul. Jacewska 17 A-1 2 000

7. ul. Jacewska 23 A-1 5 000

8. ul. Chociszewskiego 7 A-1 2 000

9. ul. Chociszewskiego 23 A-1 2 000

10. al. Okrężna 82 A-1 2 000

11. al. Okrężna 80 A-1 2 000

12. ul. Daszyńskiego 23 A-1 2 000

13. ul. Narutowicza 76 A-1 2 000

14. ul. Mieszka I 16 A-2 1 000

15. ul. Łokietka 37A A-2 1 000

16. ul. Cegielna 45 A-2 50

17. ul. Długa 44A A-2 2 000

załącznik NR 4 do SIWZ
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OSIEDLE NOWE I TORUŃSKIE (A-1)

INOWROCŁAW

OSIEDLE PIASTOWSKIE (A-2) 



18. ul. Łokietka 16 A-2 2 000

19. ul. Łokietka 7 A-2 2 000

20. ul. Łokietka 4 A-2 2 000

21. ul. Łokietka 15 A-2 5 000

22. ul. Łokietka 7 A-2 2 000

23. ul. Wilkońskiego 10 A-3 2 000

24. ul. Sportowa 1 A-3 5 000

25. ul. Sportowa 3 A-3 2 000

26. ul. Mogileńska 21 A-3 4 800

27. ul. 700-lecia 22 A-3 1 000

28. ul. Dreckiego 11 A-3 1 000

29. ul. Kujawska 29 A-3 1 000

30. ul. Wiejska 42 A-3 2 000

31. ul. Wiejska 43 A-3 5 000

32. ul. Kujawska 35 A-3 2 000

33. Dulsk 6A A-3 2 000

34. Kościelec 11A A-3 1 000

35. Tuczno, ul. Bydgoska 17 A-3 1 000

36. ul. Wojska Polskiego 21 A-4 2 000

Osiedle Rąbin (A-4)

Gniewkowo 

Kruszwica 

Osiedla Wiejskie 

Pakość

Osiedla Rejonowe (A-3)

Janikowo 



37. ul. Szarych Szeregów 16 A-4 2 000

38. ul. Wojska Polskiego 27 A-4 2 000

39. ul. Wojska Polskiego 31 A-4 2 000

40. ul. Wojska Polskiego 23 A-4 2 000

41. ul. Szarych Szeregów 7A A-4 2 000

42. ul. Szarych Szeregów 11 A-4 1 000

43. ul. Szarych Szeregów 13 A-4 1 000

44. ul. Wojska Polskiego 39 A-4 1 000

45. ul. Kiełbasiewicza 4 A-4 1 000

46. ul. Błażka 2 A-4 1 000

47. ul. E.Plater 3 A-4 2 000

48. ul. Kiełbasiewicza 11 A-4 2 000

49. ul. Wojska Polskiego 49 A-4 2 000

50. ul. E. Plater 4 A-4 2 000

51. ul. G. Jaworskiej 14 A-4 2 000

52. ul. Gruszczyńskiego 2 A-4 2 000

53. ul. Gruszczyńskiego 6 A-4 1 000

54. ul. Gruszczyńskiego 8 A-4 2 000

55. ul. G. Jaworskiej 3 A-4 2 000

56. ul. Wojska Polskiego 51 A-4 2 000

57. ul. P. Cymsa 3 A-4 2 000

58. ul. E. Plater 8 A-4 1 000

59. ul. 800-lecia Inowrocławia 3 A-4 2 000

60. ul. T. Chęsego 4 A-4 5 000

61. ul. 800-lecia Inowrocławia 16 A-4 2 000



62. ul. 800-lecia Inowrocłwia 14 A-4 2 000

63. ul. 59 Pułku Piechoty 5 A-4 2 000

64. ul. 59 Pułku Piechoty 1 A-4 1 000

65. ul. Błażka 4 A-4 2 000

66. ul. Kleeberga 9 A-5 5 000

67. ul. Krzymińskiego 14 A-5 5 000

68. ul. Krzymińskiego 9 A-5 5 100

69. ul. Kusocińskiego 4 A-5 2 000

70. ul. Kusocińskiego 19 A-5 2 000

71. al. Niepodległości 14 A-5 5 100

72. al. Niepodległości 30 A-5 2 000

73. al. Niepodległości 32 A-5 2 000

74. al. Niepodległości 42 A-5 5 000

75. al. Niepodległości 76 A-5 2 000

76. al. Niepodległości 84 A-5 2 000

77. al. Niepodległości 88 A-5 2 000

78. al. Niepodległości 90 A-5 2 000

79. ul. Wachowiaka 5 A-5 2 000

Osiedle Rąbin (A-5)



80. ul. Wachowiaka 6 A-5 2 000

81. ul. Wachowiaka 7 A-5 2 000

82. ul. Wachowiaka 8 A-5 2 000

83. ul. Wachowiaka 9 A-5 2 000

84. ul. Wojska Polskiego 8 A-5 5 000

85. ul. Wojska Polskiego 11 A-5 2 000

86. ul. Marulewska 7 (pawilon) NT 12 500

87. ul. Czarnieckiego 17 (pawilon) NT 2 000

203 550

Dział Techniczny  (NT)

RAZEM :



Opis robót Ogólny zakres robót instalacyjnych

1 2 3 4 5 6

1. ul. Narutowicza 88 A-1 30.06.2022 r. 
Remont instalacji wod.-kan. w I kl. 

sch. + poziom I-III

Zakres robót obejmuje : remont poziomu z.w.i i kanalizacji, w tym: demontaż zaworów przelotowych, trójników, wodomierzy, wykonanie rurociągów z 

tworzyw sztucznych, podejść pod wodomierze, trójników, zaworów przelotowych zwrotnych, dwuzłączek, wykonanie izolacji rurociągów z otulin, 

wykonanie prób szczelności, wykonanie prac ziemnych i posadzkowych. Remont pionów z.w. i kanallizacji, w tym : demontaż zaworów przelotowych, 

trójników, wodomierzy, wykonanie rurociągów z tworzyw sztucznych, podejść pod wodomierze, trójników, zaworów przelotowych i zwrotnych, 

dwuzłączek, wykonanie izolacji rurociagów z otulin wykonanie prób szczelności, zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem.

2. ul. Sikorskiego 27 A-1 31.12.2022 r. 
Remont instalacji wod.-kan. w II kl. 

sch.

Zakres robót obejmuje : remont pionów z.w. i kanaizacji, w tym : demontaż zaworów przelotowych, trójników, wodomierzy, wykonanie rurociągów z 

tworzyw sztucznych, podejść pod wodomierze, trójników, zaworów przelotowych i zwrotnych, dwuzłączek, wykonanie izolacji rurociągów z otulin, 

wykonanie prób szczelności, zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem.

3. ul. Dubienka 9 A-1 31.12.2022 r. 

Remont poziomu w piwnicy 

instalacji wod.-kan., c.w., z.w., 

cyrkulacji

Zakres robót obejmuje : remont pionów instalacji wod.-kan., z.w., c.w., cyrkulacji, w tym : demontaż zaworów przelotowych, trójników, wodomierzy, 

wykonanie rurociągów z tworzyw sztucznych, podejść pod wodomierze, trójników, zawarów przelotowych i zwrotnych, dwuzłączek, wykonanie izolacji 

rurociągów z otulin, wykonanie prób szczelności. Remont poziomu z.w., c.w., cyrkulacji i kanalizacji, w tym : demontaż zaworów przelotowych, 

trójników, wodomierzy, wykonanie rurociągów z tworzyw sztucznych, podejść pod wodomierze, trójników, zaworów przelotowych i zwrotnych, 

dwuzłączek, wykonanie izolacji rurociągów z otulin, wykonanie prób szczelności, wykonanie prac ziemnych i posadzkowych, zgodnie z załączonym do 

SIWZ obmiarem.

4. ul. Wawrzyniaka 20 A-1 31.09.2022 r. 

Remont instalacji wod.-kan., z.w., 

c.w., cyrkulacji w II kl. sch. wraz z 

poziomem w piwnicy 

Zakres robót obejmuje : remont pionów instalacji wod.-kan., z.w., cyrkulacji, w tym : demontaż zaworów przelotowych, trójników, wodomierzy, 

wykonanie rurociągów z tworzyw sztucznych, podejść pod wodomierze, trójników, zaworów przelotowych i zwrotnych, dwuzłączek, wykonanie izolacji 

rurociągów z otulin, wykonanie prób szczelności, wykonanie prac ziemnych. Remont poziomu z.w., c.w., cyrkulacji i kanalizacji, w tym : demontaż 

zaworów przelotowych, trójników, wodomierzy, wykonanie rurociągów z tworzyw sztucznych, podejść pod wodomierze, trójników, zaworów 

przelotowych i zwrotnych, dwuzłączek, wykonanie izolacji rurociągów z otulin, wykonanie prób szczelności, wykonanie prac ziemnych i posadzkowych, 

zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem.

5. al. Kopernika 1 A-1 31.06.2022 r. 

Remont instalacji wod.-kan. w 

pionie mieszkań nr 6, z.w., c.w., + 

cyrkulacja

Zakres robót obejmuje : remont pionów instalacji wod.-kan., z.w., c.w., cyrkulacji, w tym : demontaż zaworów przelotowych, trójników, wodomierzy, 

wykonanie rurociągów z tworzyw sztucznych, podejść pod wodomierze, trójników, zaworów przelotowych i zwrotnych, dwuzłączek, wykonanie izolacji 

rurociągów z otulin, wykonanie prób szczelności. Remont poziomu kanalizacji, w tym : demontaż żeliwnej instalacji kanalizacyjnej, prace ziemne, 

rozbiórka chodnika, ponowne ułożenie fragmentów chodnika z kostki, zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem.

6. ul. Jacewska 17 A-1 31.12.2022 r. 
Remont instalacji wodno-

kanalizacyjnej w VIII kl. sch.

Zakres robót obejmuje : remont pionów instalacji wod.-kan., w tym : rozebranie ścianek, przebicie otworów, demontaż urządzeń sanitarnych, 

rurociągów, zaworów przelotowych, trójników, wodommierzy, 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, wykonanie prób szczelności, wykonanie ścianek z płyt GK. Remont poziomu instalacji wod.-kan., w tym : demontaż zaworów 

przelotowych, trójników, wodomierzy, wykonanie rurociągów z tworzyw sztucznych, podejść pod wodomierze, trójników, zaworów przelotowych i 

zwrotnych, dwuzłączek, wykonanie izolacji rurociągów z otulin, wykonanie prób szczelności, wykonanie prac ziemych i posadzkowych, zgodnie z 

załączonym do SIWZ obmiarem.

7. ul. Jacewska 23 A-1 31.12.2022 r. 

Remont instalacji wodno-

kanalizacyjnej poziomu w piwnicy w 

kl. sch. V-XII

Zakres robót obejmuje : remont pionów instalacji wod.-kan., w tym : rozebranie ścianek, przebicie otworów, demontaż urządzeń sanitarnych, 

rurociągów, zaworów przelotowych, trójników, 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, wykonanie prób szczelności, wykonanie ścianek z płyt GK. Remont poziomu instalacji wod.-kan., w tym : demontaż zaworów 

przelotowych, trójników, wodomierzy, wykonanie rurociągów z tworzyw sztucznych, podejść pod wodomierze, trójników, zaworów przelotowych i 

zwrotnych, dwuzłączek, wykonanie izolacji rurociągów z otulin, wykonanie prób szczelności, wykonanie prac ziemnych i posadzkowych, zgodnie z 

załączonym do SIWZ obmiarem. 

8. ul. Chociszewskiego 7 A-1 31.07.2022 r. 

Remont instalacji wodno-

kanalizacyjnej poziomu w piwnicy kl. 

sch. I-IV

Zakres robót obejmuje : remont poziomu instalacji wod.-kan.,w tym : demontaż zaworów przelotowych, trójników, wodomierzy, wykonanie rurociągów 

z tworzyw sztucznych, podejść pod wodomierze, trójników, zaworów przelotowych i zwrotnych, dwuzłączek, wykonanie izolacji rurociągów z otulin, 

wykonanie prób szczelności, wykonanie prac ziemnych i posadzkowych, zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem.

Osiedle Nowe i Toruńskie   (A-1)

ZAKRES RZECZOWY

Załącznik NR 3 do SIWZ
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9. ul. Chociszewskiego 23 A-1 31.12.2022 r. 
Remont instalacji wod.kan. w IV kl. 

sch.

Zakres robót obejmuje : remont pionów instalacji wod.-kan., w tym : rozebranie ścianek, przebicie otworów, demontaż urządzeń sanitarnych, 

rurociągów, zaworów przelotowych, trójników, 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, wykonannie prób szczelności, wykonanie ścianek z płyt GK. Remont poziomu instalacji wod.-kan., w tym : demontaż zaworów 

przelotowych, trójników, wodomierzy, wykonanie rurociągów z tworzyw sztucznych, podejść pod wodomierze, trójników, zaworów przelotowych i 

zwrotnych, dwuzłączek, wykonanie izolacji rurociągów z otulin, wykonanie prób szczelności, wykonanie prac ziemnych i posadzkowych, zgodnie z 

załączonym do SIWZ obmiarem. 

10. al. Okrężna 82 A-1 31.12.2022 r. 

Remont instalacji wodnej, z.w., c.w. 

+ cyrkulacja, kanalizacja w piwnicy 

wraz z podejściami pod piony 

mieszkalne kl. sch. I-III

Zakres robót obejmuje : remont pionów instalacji wod.-kan., z.w., c.w., cyrkulacji, w tym : demontaż zaworów przelotowych, trójników, wodomierzy, 

wykonanie rurociągów z tworzyw sztucznych, podejść pod wodomierze, trójników, zaworów przelotowych i zwrotnych, dwuzłączek, wykonanie izolacji 

rurociągów z otulin, wykonanie prób szczelności, wykonanie prac ziemnych. Remont poziomu z.w., c.w., cyrkulacji, kanalizacji, w tym : demontaż 

zaworów przelotowych, trójników, wodomierzy, wykonanie rurociągów z tworzyw sztucznych, podejść pod wodomierze, trójników, zaworów 

przelotowych i zwrotnych, dwuzłączek, wykonanie izolacji rurociągów z otulin, wykonanie prób szczelnośi, wykonanie prac ziemnych i posadzkowych, 

zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem.

11. al. Okrężna 80 A-1 31.08.2022 r. 

Remont poziomu w piwnicy 

instalacji z.w., c.w.+cyrkulacja, 

kanalizacja wraz z podejściami pod 

piony mieszkalne kl. sch. I-V

Zakres robót obejmuje : remont pionów instalacji wod.-kan., z.w., c.w., cyrkulacji, w tym : demontaż zaworów przelotowych, trójników, wodomierzy, 

wykonanie rurociągów z tworzyw sztucznych, podejść pod wodomierze, trójników, zaworów przelotowych i zwrotnych, dwuzłączek, wykonanie izolacji 

rurociągów z otulin, wykonanie prób szczelności, wykonanie prac ziemnych. Remont poziomu z.w., c.w., cyrkulacji i kanalizacji, w tym : demontaż 

zaworów przelotowych, trójników, wodomierzy, wykonanie rurociągów z tworzyw sztucznych, podejść pod wodomierze, trójników, zaworów 

przelotowych i zwrotnych, dwuzłączek, wykonanie izolacji rurociągów z otulin, wykonanie prób szczelności, wykonanie pra ziemnych i posadzkowych, 

zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem.

12. ul. Daszyńskiego 23 A-1 31.12.2022 r. 

Remont instalacji wodno-

kanalizacyjnej, z.w. w I kl. sch. + 

cały poziom w piwnicy 

Zakres robót obejmuje : remont poziomu z.w. i kanalizacji, w tym : demontaż zaworów przelotowych, trójników, wodomierzy, wykonanie rurociągów z 

tworzyw sztucznych, podejść pod wodomierze, trójników, zaworów przelotowych i zwrotnych, dwuzłączek, wykonanie izolacji rurociągów z otulin, 

wykonanie prób szczelności, wykonanie prac ziemnych i posadzkowych, rozbiórka chodnika i ponowne ułożenie fragmentów chodnika. Remont 

pionów z.w., i kanalizacji, w tym : demontaż zaworów przelotowych, trójników, wodomierzy, wykonanie rurociągów z tworzyw sztucznych, podejść pod 

wodomierze, trójników, zaworów przelotowych i zwrotnych, dwuzłączek, wykonanie izolacji rurociągów z otulin, wykonanie prób szczelności, zgodnie z 

załączonym do SIWZ obmiarem.

13. ul. Narutowicza 76 A-1 31.12.2022 r. 
Remont instalacji wodno-

kanalizacyjnej w IV kl. sch.

Zakres robót obejmuje : remont poziomu z.w. i kanalizacji, w tym : demontaż zaworów przelotowych, trójników, wodomierzy, wykonanie rurociągów z 

tworzyw sztucznych, podejść pod wodomierze, trójników, zaworów przelotowych i zwrotnych, dwuzłączek, wykonanie izolacji rurociągów z otulin, 

wykonanie prób szczelności, wykonanie prac ziemnych i posadzkowych. Remont pionów z.w. i kanalizacji, w tym : demontaż zaworów przelotowych, 

trójników, wodomierzy, wykonanie rurociągów z tworzyw sztucznych, podejść pod wodomierze, trójników, zaworów przelotowych i zwrotnych, 

dwuzłączek, wykonanie izolacji rurociągów z otulin, wykonanie prób szczelności, zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem.

14. ul. Mieszka I 16 A-2 31.08.2022 r. 

Wymiana tablic domofonowych szt. 

3 wraz z unifonami w mieszkaniach 

szt. 45

Zakres robót obejmuje : wymianę 3 szt. tablic domofonowych na cyfrowe z czytnikiem oraz 45 szt. unifonów, zgodnie z załączonym do SIWZ 

obmiarem.

15. ul. Łokietka 37A A-2 31.08.2022 r. 

Wymiana tablic domofonowych szt. 

4 wraz z unifonami w mieszkaniach 

szt. 50 

Zakres robót obemuje : wymianę 4 szt. tablic domofonowych na cyfrowe z czytnikiem oraz 50 szt. unifonów, zgodnie z załączonym do SIWZ 

obmiarem.

16. ul. Cegielna 45 A-2 31.08.2022 r. 

Wymiana tablicy domofonowej szt. 

1 wraz z unifonami w mieszkaniach 

szt. 2

Zakres robót obejmuje : wymianę 1 szt. tablicy domofonowej na cyfrowe z czytnikiem oraz 2 szt. unifonów, zgodnie z załączonym do SIWZ 

obmiarem.

17. ul. Długa 44A A-2 31.08.2022 r. 

Wymiana tablic domofonowych szt. 

6 wraz z unifonami w mieszkaniach 

szt. 75

Zakres robót obejmuje : wymianę 6 szt. tablic domofonowych na cyfrowe z czytnikiem oraz 75 szt. unifonów, zgodnie z załączonym do SIWZ 

obmiarem.

18. ul. Łokietka 16 A-2 30.09.2022 r. Remont instalacji odgromowej 

Zakres robót obejmuje : wymianę instalacji odgromowej, montaż iglic IO, złączy kontrolnych ZK-szt. 5, likwidacja istniejącego masztu antenowego, 

zgodnie z projektem technicznym oraz załączonym do SIWZ obmiarem. Dokumentacja projektowa do wglądu w siedzibie Administracji Osiedla 

Piastowskiego. 

Osiedle Piastowskie  (A-2)



19. ul. Łokietka 7 A-2 30.09.2022 r. Remont instalacji odgromowej 

Zakres robót obejmuje : wymianę instalacji odgromowej, montaż iglic IO, złączy kontrolnych ZK-szt. 6, likwidacja istniejącego masztu antenowego, 

zgodnie z projektem technicznym oraz załączonym do SIWZ obmiarem. Dokumentacja projektowa do wglądu w siedzibie Administracji Osiedla 

Piastowskiego.

20. ul. Łokietka 4 A-2 30.09.2022 r. Remont instalacji odgromowej 

Zakres robót obejmuje : wymianę instalacji odgromowej, montaż iglic IO, złączy kontrolnych ZK-szt. 5, likwidacja istniejącego masztu antenowego, 

zgodnie z projektem technicznym oraz załączonym do SIWZ obmiarem. Dokumentacja projektowa do wglądu w siedzibie Administracji Osiedla 

Piastowskiego.

21. ul. Łokietka 15 A-2 31.08.2022 r. Remont węzła w zakresie c.w.u. Zakres robót obejmuje : wymianę urządzeń wraz z armaturą oraz instalacją połączeniową, zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem.

22. ul. Łokietka 7 A-2 31.08.2022 r. Remont węzła w zakresie c.w.u. Zakres robót obejmuje : wymianę urządzeń wraz z armaturą oraz instalacją połączeniową, zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem.

23. ul. Wilkońskiego 10 A-3 30.09.2022 r. Remont pionów wod.-kan. i c.w.u.

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

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

montaż czyszczaków, trójników, zaworów przellotowych i zwrotnych, dwuzłączek, wykonanie izolacji rurociągów z otulin, wykonanie prób szczelności, 

wykonanie ścianek z płyt GK wraz z gładziami, wykonanie instalacji uziemiającej wraz z pomiarami elektrycznymi, wywóz złomu i przekazanie 

Administracji, zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem. Dokumentacja techniczna do wglądu w siedzibie Zamawiającego. 

24. ul. Sportowa 1 A-3 30.09.2022 r. Remont pionów wod.-kan. i c.w.u.

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

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

montaż czyszczaków, trójników, zaworów przellotowych i zwrotnych, dwuzłączek, wykonanie izolacji rurociągów z otulin, wykonanie prób szczelności, 

wykonanie ścianek z płyt GK wraz z gładziami, wykonanie instalacji uziemiającej wraz z pomiarami elektrycznymi, wywóz złomu i przekazanie 

Administracji, zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem. Dokumentacja techniczna do wglądu w siedzibie Zamawiającego. 

25. ul. Sportowa 3 A-3 30.09.2022 r. Remont pionów wod.-kan. i c.w.u.

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

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

montaż czyszczaków, trójników, zaworów przellotowych i zwrotnych, dwuzłączek, wykonanie izolacji rurociągów z otulin, wykonanie prób szczelności, 

wykonanie ścianek z płyt GK wraz z gładziami, wykonanie instalacji uziemiającej wraz z pomiarami elektrycznymi, wywóz złomu i przekazanie 

Administracji, zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem. Dokumentacja techniczna do wglądu w siedzibie Zamawiającego. 

26. ul. Mogileńska 21 A-3 30.10.2022 r. Remont pionów wod.-kan. i c.w.u.

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

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

montaż czyszczaków, trójników, zaworów przellotowych i zwrotnych, dwuzłączek, wykonanie izolacji rurociągów z otulin, wykonanie prób szczelności, 

wykonanie ścianek z płyt GK wraz z gładziami, wykonanie instalacji uziemiającej wraz z pomiarami elektrycznymi, wywóz złomu i przekazanie 

Administracji, zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem. Dokumentacja techniczna do wglądu w siedzibie Zamawiającego. 

27. ul. 700-lecia 22 A-3 30.08.2022 r. 
Remont instalacji elektrycznej w 

piwnicy

Zakres robót obejmuje : instalację oświetlenia korytarza piwnic oraz komórek lokatorskich, które należy wykonać przewodami pod tynkiem lub w 

rurach windurowych RL o odpowiedniej średnicy na tynku. W korytarzach piwnicznych należy zamontować oprawy oświetleniowe 230V załączone 

poprzez czujniki ruchu ulokowane zgodnie z załączonym do projetku rysunkiem E-1. W komórkach lokatorskich należy zamontować oprawy 

oświetleniowe 230V załączone łącznikami. Instalację oświetlenia korytarzy piwnic i komórek lokatorskich należy zasilić z tablicy administracyjnej 

uprzednio montując w niej ogranicznik poboru mocy oraz zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe. Końcowe rozmieszczenie opraw i włączników należy 

uzgodnić w trakcie realizacji robót z Administracją, zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem. Dokumentacja techniczna do wglądu w siedzibie 

Zamawiającego.

28. ul. Dreckiego 11 A-3 30.09.2022 r. 
Remont przyłącza kanalizacji 

sanitarnej 

Zakres robót obejmuje : wykonanie wykopów wraz z umocnieniem ścian, 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 do SIWZ obmiarem.

Gniewkowo 

Kruszwica 

Osiedla Rejonowe   (A-3)

Janikowo 

Pakość



29. ul. Kujawska 29 A-3 30.05.2022 r. Remont domofonów

Zakres robót obejmuje : wymianę central domofonowych na cyfrowe z obudową wandaloodporną wraz z ramką, wykonane ze stopu cynku i aluminium 

koloru grafitowego, wyposażone w czytnik RFID, automatycznie podgrzewany wyświetlacz, elektroniczna lista lokatorów wraz z ramką, montaż 

zasilaczy, wymiana unifonów w mieszkaniach, dostawa i programowanie breloków RFID. Wykonanie naprawy tynków i malowanie przy centralach, 

zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem.

30. ul. Wiejska 42 A-3 30.09.2022 r. 
Wymiana odcinka poziomu 

kanalizacji w piwnicy

Zakres robót obejmuje : zerwanie posadzki w piwnicy, wykonanie wykopu, demontaż rurociągu żeliwnego, montaż rurociągu z PCV, montaż 

czyszczaków, zasypanie wykopu wraz z zagęszczeniem, wykonanie posadzki betonowej, zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem.

31. ul. Wiejska 43 A-3
01.07. - 

30.11.2022 r. 
Remont instalacji gazowej

Zakres robót obejmuje : wymianę poziomów gazowych w piwnicy do pionów oraz podejścia do istniejących taboretów gazowych w pralniach, 

przebudowa pionów gazowych i wyniesienie ich na klatki schodowe wraz z przeniesieniem gazomierzy z mieszkań, budowa instalacji gazowej od 

gazomierzy do kuchenek gazowych oraz przepływowych podgrzewaczy gazowych, prace budowlane towarzyszące, zgodnie z załączonym do SIWZ 

obmiarem. Dokumentacja techniczna do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

32. ul. Kujawska 35 A-3
01.07. - 

30.11.2022 r. 
Remont instalacji gazowej

Zakres robót obejmuje : wymianę poziomów gazowych w piwnicy do pionów oraz podejścia do istniejących taboretów gazowych w pralniach, 

przebudowa pionów gazowych i wyniesienie ich na klatki schodowe wraz z przeniesieniem gazomierzy z mieszkań, budowa instalacji gazowej od 

gazomierzy do kuchenek gazowych oraz przepływowych podgrzewaczy gazowych, prace budowlane towarzyszące, zgodnie z załączonym do SIWZ 

obmiarem. Dokumentacja techniczna do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

33. Dulsk 6A A-3 30.08.2022 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 (włączników, puszek, gniazd wtyczkowych), wymianę opraw oświetleniowych, uziemienia 

GTR i GTA, wykonanie pomiarów elektrycznych, plombowanie ENEA, wykonanie gładzi i malowania, zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem. 

Dokumentacja techniczna do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

34. Kościelec 11A A-3 30.08.2022 r. Remont instalacji wod.-kan.

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

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, wykonanie prób szczelności, 

ścianek z płyt GK wraz z gładziami, wykonanie instalacji uziemiającej wraz z pomiarami elektrycznymi, wywóz złomu i przekazanie Administracji, 

zgodnie z załączonnym do SIWZ obmiarem.

35. Tuczno, ul. Bydgoska 17 A-3 30.08.2022 r. Remont jednego pionu wod.-kan.

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

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, wykonanie prób szczelności, 

ścianek z płyt GK wraz z gładziami, wywóz złomu i przekazanie Administracji, zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem.

36. ul. Wojska Polskiego 21 A-4 31.05.2023 r. Wymiana pionów wod.-kan.

Zakres robót obejmuje : wymianę poziomów instalacji zimnej, ciepłej wody, cyrkulacji, wymianę podejść dopływowych do pionów (umieszczenie 

zaworów odcinających na korytarzach piwnicznych ogólnodostępnych), wymianę izolacji na rurach, wymianę zaworu w pomieszczeniu przyłącza wody 

na zawór typu STROMAX, wykonanie uziemienia instalacji wodociągowej - poziomu, zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem

37. ul. Szarych Szeregów 16 A-4 31.05.2023 r. 

Wymiana instalacji wod.-kan. (kl. III - 

5 mieszkań od numeru 21, 23, 23, 

27, 29 - 1 pion łazienkowy; 1 pion 

kuchenny, 5 mieszkań od numeru 

22, 24, 26, 28, 3 - 1 pion 

łazienkowy)

Zakres robót obejmuje : wymianę w mieszkaniach pionów wody zimnej, c.w.u., pionów kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą zaworów, założenie 

izolacji termicznej na instalacji c.w.u., cyrkulacji, zimnej wodzie. UWAGA! Przyjęto przedmiar dla 1 pionu. Należy przemnożyć przez właściwą 

ilośc pionów. Wykonanie instalacji uziemiającej w pionie wod.-kan., zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem.

38. ul. Wojska Polskiego 27 A-4 31.05.2023 r. 

Wymiana instalacji wod.-kan. (kl. I - 

5 mieszkań od numeru 2, 4, 6, 8, 10 

- pion łazienkowy, pion kuchenny)

Zakres robót obejmuje : wymianę w mieszkaniach pionów wody zimnej, c.w.u., pionów kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą zaworów, założenie 

izolacji termicznej na instalacji c.w.u., cyrkulacji, zimnej wodzie. UWAGA! Przyjęto przedmiar dla 1 pionu. Należy przemnożyć przez właściwą 

ilośc pionów. Wykonanie instalacji uziemiającej w pionie wod.-kan., zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem.

39. ul. Wojska Polskiego 31 A-4 31.05.2023 r. 

Wymiana instalacji wod.-kan. (kl. I - 

5 mieszkań od numeru 2, 5, 8, 11, 

14 - pion łazienkowy, pion 

kuchenny, kl. I - 5 mieszkań od 

numeru 3, 6, 9, 12, 15 - pion 

łazienkowy)

Zakres robót obejmuje : wymianę w mieszkaniach pionów wody zimnej, c.w.u., pionów kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą zaworów, założenie 

izolacji termicznej na instalacji c.w.u., cyrkulacji, zimnej wodzie. UWAGA! Przyjęto przedmiar dla 1 pionu. Należy przemnożyć przez właściwą 

ilośc pionów. Wykonanie instalacji uziemiającej w pionie wod.-kan., zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem.

Osiedle Rąbin  (A-4)

Osiedla Wiejskie 



40. ul. Wojska Polskiego 23 A-4 31.05.2023 r. Wymiana poziomów wod.-kan. 

Zakres robót obemuje : wymianę poziomów instalacji zimnej, ciepłej wody, cyrkulacji, wymianę podejść dopływowych do pionów (umieszczenie 

zaworów odcinających na korytarzach piwnicznych ogólnodostępnych), wymianę izolacji na rurach, wymianę zaworu w pomieszczeniu przyłącza wody 

na zawór typu STROMAX, wykonanie uziemień instalacji wodociągowej - poziomu, zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem.

41. ul. Szarych Szeregów 7A A-4 31.05.2023 r. 

Wymiana instalacji wod.-kan. (kl. II - 

5 mieszkań od numeru 13, 16, 19, 

22, 25 - pion łazienkowy, pion 

kuchenny, 5 mieszkań od numeru 

26, 26, 30, 32, 34 -  pion 

łazienkowy)

Zakres robót obejmuje : wymianę w mieszkaniach pionów wody zimnej, c.w.u., pionów kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą zaworów, założenie 

izolacji termicznej na instalacji c.w.u., cyrkulacji, zimnej wodzie.  UWAGA! Przyjęto przedmiar dla 1 pionu. Należy przemnożyć przez właściwą 

ilośc pionów. Wykonanie instalacji uziemiającej w pionie wod.-kan., zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem.

42. ul. Szarych Szeregów 11 A-4 31.05.2023 r. 

Wymiana instalacji wod.-kan. - dot. 

mieszkań nr 1, 3, 5, 7, 9 - 1 pion 

kuchenny

Zakres robót obejmuje : wymianę w mieszkaniach pionów wody zimnej, c.w.u., pionów kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą zaworów, założenie 

izolacji termicznej na instalacji c.w.u., cyrkulacji, zimnej wodzie. UWAGA! Przyjęto przedmiar dla 1 pionu. Należy przemnożyć przez właściwą 

ilośc pionów. Wykonanie instalacji uziemiającej w pionie wod.-kan., zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem.

43. ul. Szarych Szeregów 13 A-4 31.05.2023 r. 

Wymiana instalacji wod.-kan. (kl. I - 

5 mieszkań od numeru 31, 34, 37, 

40, 43) - 1 pion kuchenny

Zakres robót obejmuje : wymianę w mieszkaniach pionów wody zimnej, c.w.u., pionów kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą zaworów, założenie 

izolacji termicznej na instalacji c.w.u., cyrkulacji, zimnej wodzie. UWAGA! Przyjęto przedmiar dla 1 pionu. Należy przemnożyć przez właściwą 

ilośc pionów. Wykonanie instalacji uziemiającej w pionie wod.-kan., zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem.

44. ul. Wojska Polskiego 39 A-4 31.05.2023 r. 

Wymiana instalacji wod.-kan. (kl. I - 

5 mieszkań od numeru 1, 3, 5, 7, 9) - 

1 pion łazienkowy

Zakres robót obejmuje : wymianę w mieszkaniach pionów wody zimnej, c.w.u., pionów kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą zaworów, założenie 

izolacji termicznej na instalacji c.w.u., cyrkulacji, zimnej wodzie. UWAGA! Przyjęto przedmiar dla 1 pionu. Należy przemnożyć przez właściwą 

ilośc pionów. Wykonanie instalacji uziemiającej w pionie wod.-kan., zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem.

45. ul. Kiełbasiewicza 4 A-4 31.05.2023 r. 

Wymiana instalacji wod.-kan. (kl. II - 

5 mieszkań od numeru 12, 14, 16, 

18, 20) - 1 pion kuchenny

Zakres robót obejmuje : wymianę w mieszkaniach pionów wody zimnej, c.w.u., pionów kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą zaworów, założenie 

izolacji termicznej na instalacji c.w.u., cyrkulacji, zimnej wodzie. UWAGA! Przyjęto przedmiar dla 1 pionu. Należy przemnożyć przez właściwą 

ilośc pionów. Wykonanie instalacji uziemiającej w pionie wod.-kan., zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem.

46. ul. Błażka 2 A-4 31.05.2023 r. 

Wymiana instalacji wod.-kan. (kl. I - 

5 mieszkań od numeru 1, 3, 5, 7, 9) - 

1 pion łazienkowy

Zakres robót obejmuje : wymianę w mieszkaniach pionów wody zimnej, c.w.u., pionów kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą zaworów, założenie 

izolacji termicznej na instalacji c.w.u., cyrkulacji, zimnej wodzie. UWAGA! Przyjęto przedmiar dla 1 pionu. Należy przemnożyć przez właściwą 

ilośc pionów. Wykonanie instalacji uziemiającej w pionie wod.-kan., zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem.

47. ul. E.Plater 3 A-4 31.05.2023 r. 

Wymiana instalacji wod.-kan. (dot. 

mieszkań nr : 14, 16, 18, 20 - 1 pion 

łazienkowy oraz mieszkania nr : 21, 

24, 27, 30, 33 - 1 pion łazienkowy, 

pion kuchenny)  Stowarzyszenia 

Pomocy Upośledzonym

Zakres robót obejmuje : wymianę w mieszkaniach pionów wody zimnej, c.w.u., pionów kanalziacji sanitarnej wraz z wymianą zaworów, założenie 

izolacji termicznej na instalacji c.w.u., cyrkulacji, zimnej wodzie. UWAGA! Przyjęto przedmiar dla 1 pionu. Należy przemnożyć przez właściwą 

ilośc pionów. Wykonanie instalacji uziemiającej w pionie wod.-kan., zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem.

48. ul. Kiełbasiewicza 11 A-4 31.05.2023 r. 

Wymiana instalacji wod.-kan. (od 

mieszkania nr 21, 23, 25, 27, 29 - 1 

pion łazienkowy, od mieszkania nr 

22, 24, 26, 28, 30 - 1 pion 

łazienkowy, 1 pion kuchenny)

Zakres robót obejmuje : wymianę w mieszkaniach pionów wody zimnej, c.w.u., pionów kanalziacji sanitarnej wraz z wymianą zaworów, założenie 

izolacji termicznej na instalacji c.w.u., cyrkulacji, zimnej wodzie. UWAGA! Przyjęto przedmiar dla 1 pionu. Należy przemnożyć przez właściwą 

ilośc pionów. Wykonanie instalacji uziemiającej w pionie wod.-kan., zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem.

49. ul. Wojska Polskiego 49 A-4 31.05.2023 r. 

Wymiana instalacji wod.-kan. (kl. III - 

dot. mieszkań nr 21, 24, 27, 30, 33 - 

1 pion łazienkowy, 1 pion kuchenny; 

od mieszkania nr 22, 25, 28, 31, 34 - 

1 pion łazienkowy)

Zakres robót obejmuje : wymianę w mieszkaniach pionów wody zimnej, c.w.u., pionów kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą zaworów, założenie 

izolacji termicznej na instalacji c.w.u., cyrkulacji, zimnej wodzie. UWAGA! Przyjęto przedmiar dla 1 pionu. Należy przemnożyć przez właściwą 

ilośc pionów. Wykonanie instalacji uziemiającej w pionie wod.-kan., zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem.

50. ul. E. Plater 4 A-4 31.05.2023 r .

Wymiana instalacji wod.-kan. dot. 

mieszkań nr 1, 3, 5, 7, 9 - 1 pion 

łazienkowy i 1 pion kuchenny

Zakres robót obejmuje : wymianę w mieszkaniah pionów wody zimnej, c.w.u., pionów kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą zaworów, założenie 

izolacji termicznej na instalacji c.w.u., cyrkulacji, zimnej wodzie. UWAGA! Przyjęto przedmiar dla 1 pionu. Należy przemnożyć przez właściwą 

ilośc pionów. Wykonanie instalacji uziemiającej w pionie wod.-kan., zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem.



51. ul. G. Jaworskiej 14 A-4 31.05.2023 r. 

Wymiana instalacji wod.-kan. (kl. I - 

dot. mieszkań nr 12, 14, 16, 18, 20 

1 pion łazienkowy i 1 pion 

kuchenny)

Zakres robót obejmuje : wymianę w mieszkaniach pionów wody zimnej, c.w.u., pionów kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą zaworów, założenie 

izolacji termicznej na instalacji c.w.u., cyrkulacji, zimnej wodzie. UWAGA! Przyjęto przedmiar dla 1 pionu. Należy przemnożyć przez właściwą 

ilośc pionów. Wykonanie instalacji uziemiającej w pionie wod.-kan., zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem.

52. ul. Gruszczyńskiego 2 A-4 31.05.2023 r. 

Wymiana instalacji wod.-kan. (dot. 

mieszkań nr 1, 3, 5, 7, 9 - 1 pion 

łazienkowy oraz 1 pion kuchenny)

Zakres robót obejmuje : wymianę w mieszkaniach pionów wody zimnej, c.w.u., pionów kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą zaworów, założenie 

izolacji termicznej na instalacji c.w.u., cyrkulacji, zimnej wodzie. UWAGA! Przyjęto przedmiar dla 1 pionu. Należy przemnożyć przez właściwą 

ilośc pionów. Wykonanie instalacji uziemiającej w pionie wod.-kan., zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem.

53. ul. Gruszczyńskiego 6 A-4 31.05.2023 r. 

Wymiana instalacji wod.-kan. (dot. 

mieszkań nr 1, 3, 5, 7, 9 - 1 pion 

łazienkowy)

Zakres robót obejmuje : wymianę w mieszkaniach pionów wody zimnej, c.w.u., pionów kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą zaworów, założenie 

izolacji termicznej na instalacji c.w.u., cyrkulacji, zimnej wodzie. UWAGA! Przyjęto przedmiar dla 1 pionu. Należy przemnożyć przez właściwą 

ilośc pionów. Wykonanie instalacji uziemiającej w pionie wod.-kan., zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem.

54. ul. Gruszczyńskiego 8 A-4 31.05.2023 r. 

Wymiana instalacji wod.-kan. (dot. 

mieszkań nr 52, 54, 56, 58, 60 - 1 

pion kuchenny; mieszkania nr 61, 

63, 65, 67, 69 - 1 pion łazienkowy 

oraz 1 pion kuchenny)

Zakres robót obejmuje : wymianę w mieszkaniach pionów wody zimnej, c.w.u., pionów kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą zaworów, założenie 

izolacji termicznej na instalacji c.w.u., cyrkulacji, zimnej wodzie. UWAGA! Przyjęto przedmiar dla 1 pionu. Należy przemnożyć przez właściwą 

ilośc pionów. Wykonanie instalacji uziemiającej w pionie wod.-kan., zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem.

55. ul. G. Jaworskiej 3 A-4 31.05.2023 r. 

Wymiana instalacji wod.kan. (dot. 

mieszkań nr 41, 43, 45, 47, 49 - 1 

pion kuchenny; mieszkania nr 42, 

44, 46, 48, 50 - 1 pion łazienkowy 

oraz 1 pion kuchenny)

Zakres robót obejmuje : wymianę w mieszkaniach pionów wody zimnej, c.w.u., pionów kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą zaworów, założenie 

izolacji termicznej na instalacji c.w.u., cyrkulacji, zimnej wodzie. UWAGA! Przyjęto przedmiar dla 1 pionu. Należy przemnożyć przez właściwą 

ilośc pionów. Wykonanie instalacji uziemiającej w pionie wod.-kan., zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem.

56. ul. Wojska Polskiego 51 A-4 31.05.2023 r. 

Wymiana instalacji wod.-kan. (dot. 

mieszkań nr 21, 23, 25, 27, 29 - 1 

pion kuchennyl; mieszkania nr 22, 

24, 26, 28, 30 - 1 pion łazienkowy 

oraz 1 pion kuchenny)

Zakres robót obejmuje : wymianę w mieszkaniach pionów wody zimnej, c.w.u., pionów kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą zaworów, założenie 

izolacji termicznej na instalacji c.w.u., cyrkulacji, zimnej wodzie. UWAGA! Przyjęto przedmiar dla 1 pionu. Należy przemnożyć przez właściwą 

ilośc pionów. Wykonanie instalacji uziemiającej w pionie wod.-kan., zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem.

57. ul. P. Cymsa 3 A-4 31.05.2023 r. 

Wymiana instalacji wod.kan. (dot. 

mieszkań nr 11, 13, 15, 17, 19 - 1 

pion łazienkowy oraz 1 pion 

kuchenny)

Zakres robót obejmuje : wymianę w mieszkaniach pionów wody zimnej, c.w.u., pionów kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą zaworów, założenie 

izolacji termicznej na instalacji c.w.u., cyrkulacji, zimnej wodzie. UWAGA! Przyjęto przedmiar dla 1 pionu. Należy przemnożyć przez właściwą 

ilośc pionów. Wykonanie instalacji uziemiającej w pionie wod.-kan., zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem.

58. ul. E. Plater 8 A-4 31.05.2023 r. 

Wymiana instalacji wod.-kan. (dot. 

mieszkań nr 18, 21, 24, 27, 30 - 1 

pion łazienkowy)

Zakres robót obejmuje : wymianę w mieszkaniach pionów wody zimnej, c.w.u., pionów kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą zaworów, założenie 

izolacji termicznej na instalacji c.w.u., cyrkulacji, zimnej wodzie. UWAGA! Przyjęto przedmiar dla 1 pionu. Należy przemnożyć przez właściwą 

ilośc pionów. Wykonanie instalacji uziemiającej w pionie wod.-kan., zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem.

59. ul. 800-lecia Inowrocławia 3 A-4 31.05.2023 r. 

Wymiana instalacji wod.-kan. (dot. 

mieszkań nr 21, 23, 25, 27, 29 - 1 

pion kuchenny; mieszkania nr 22, 

24, 26, 28, 30 - 1 pion łazienkowy)

Zakres robót obejmuje : wymianę w mieszkaniach pionów wody zimnej, c.w.u., pionów kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą zaworów, założenie 

izolacji termicznej na instalacji c.w.u., cyrkulacji, zimnej wodzie. UWAGA! Przyjęto przedmiar dla 1 pionu. Należy przemnożyć przez właściwą 

ilośc pionów. Wykonanie instalacji uziemiającej w pionie wod.-kan., zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem.



60. ul. T. Chęsego 4 A-4 31.05.2023 r. 

Wymiana instalacji wod.-kan. (dot. 

klatki IX - 2 piony łazienkowe, 2 

piony kuchenne; klatka X - 2 piony 

łazienkowe, 2 piony kuchenne; 

klatka XI - 2 piony łazienkowe, 2 

piony kuchenne; klatka XII - 3 piony 

łazienkowe, 3 piony kuchenne; 

klatka XIII - 3 piony łazienkowe; 

klatka XIV - 2 piony łazienkowe; 

klatka XV - dot. mieszkań nr 147a, 

149, 151, 153, 155, 157 - 1 pion 

łazienkowe; klatka XVI - dot. 

mieszkań nr 158, 160, 162, 164, 

166 - 1 pion łazienkowy, 1 pion 

kuchenny, mieszkania nr 159, 161, 

163, 165, 167 - 1 pion łazienkowy 

oraz 1 pion kuchenny

Zakres robót obejmuje : wymianę w mieszkaniach pionów wody zimnej, c.w.u., pionów kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą zaworów, założenie 

izolacji termicznej na instalacji c.w.u., cyrkulacji, zimnej wodzie. UWAGA! Przyjęto przedmiar dla 1 pionu. Należy przemnożyć przez właściwą 

ilośc pionów. Wykonanie instalacji uziemiającej w pionie wod.-kan., zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem.

61. ul. 800-lecia Inowrocławia 16 A-4 31.05.2023 r. 

Wymiana instalacji kanalizacyjnej + 

zainstalowanie nowej instalacji 

wodnej, tj. z.w., c.w.u., cyrkulacji -  

pion kuchenny (dot. mieszkań w I, II 

kl. sch.) - 4 pionów

Zakres robót obejmuje : wymianę w mieszkaniach pionów wody zimnej, c.w.u., pionów kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą zaworów, założenie 

izolacji termicznej na instalacji c.w.u., cyrkulacji, zimnej wodzie. UWAGA! Przyjęto przedmiar dla 1 pionu. Należy przemnożyć przez właściwą 

ilośc pionów. Wykonanie instalacji uziemiającej w pionie wod.-kan., zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem.

62. ul. 800-lecia Inowrocłwia 14 A-4 31.05.2023 r. 

Wymiana instalacji wod.-kan. (dot. 

mieszkań nr 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30 - 2 piony łazienkowe; 

mieszkania nr 31, 32, 33, 34, 35, 

36, 37, 38, 39, 40 - 2 piony 

łazienkowe;  mieszkania nr 41, 44, 

47, 50, 53 - 1 pion łazienkowy)

Zakres robót obejmuje : wymianę w mieszkaniach pionów wody zimnej, c.w.u., pionów kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą zaworów, założenie 

izolacji termicznej na instalacji c.w.u., cyrkulacji, zimnej wodzie. UWAGA! Przyjęto przedmiar dla 1 pionu. Należy przemnożyć przez właściwą 

ilośc pionów. Wykonanie instalacji uziemiającej w pionie wod.-kan., zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem.

63. ul. 59 Pułku Piechoty 5 A-4 31.05.2023 r. 

Wymiana instalacji kanalizacyjnej + 

zainstalowanie nowej instalacji 

wodnej, tj. z.w., c.w.u., cyrkulacji - 

pion kuchenny (dot. mieszkań w I, II 

kl. sch.)

Zakres robót obejmuje : wymianę w mieszkaniach pionów wody zimnej, c.w.u., pionów kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą zaworów, założenie 

izolacji termicznej na instalacji c.w.u., cyrkulacji, zimnej wodzie. UWAGA! Przyjęto przedmiar dla 1 pionu. Należy przemnożyć przez właściwą 

ilośc pionów. Wykonanie instalacji uziemiającej w pionie wod.-kan., zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem.

64. ul. 59 Pułku Piechoty 1 A-4 31.05.2023 r. 

Wymiana instalacji wod.-kan (dot. 

mieszkań nr 91, 93, 95, 97, 99 - 1 

pion łazienkowy)

Zakres robót obejmuje : wymianę w mieszkaniach pionów wody zimnej, c.w.u., pionów kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą zaworów, założenie 

izolacji termicznej na instalacji c.w.u., cyrkulacji, zimnej wodzie. UWAGA! Przyjęto przedmiar dla 1 pionu. Należy przemnożyć przez właściwą 

ilośc pionów. Wykonanie instalacji uziemiającej w pionie wod.-kan., zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem.

65. ul. Błażka 4 A-4 31.10.2022 r.

Wymiana instalacji domofonowej na 

cyfrową - I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, 

IX, X, XI kl. sch. - 110 mieszkań

Zakres robot obejmuje : wymianę kaset bramofonu, ramek kaset podtynkowych, ramek listy lokatorów, modułu listy lokatorów, zasilaczy i unifonów na 

cyfrowe, uzupełnienie tynku i pomalowanie przy kasecie bramofonu, malowane proszkowo farbą grafitową, zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem 

oraz zdjęciem poglądowym.

66. ul. Kleeberga 9 A-5 31.03.2023 r. 
Wymiana poziomu kanalizacji 

sanitarnej 

Zakres robót obejmuje : wymianę poziomu kanalizacji sanitarnej z podejściem pod piony. Wykonanie wykopów, skucie posadzki betonowej, usunięcie 

i wywóz ziemi i gruzu, wymianę 25 podejść z rur PCV fi 110mm, wymianę rewizji fi 160, wymianę trójników PCV fi 160mm, wymianę rur 

kanalizacyjnych na PCV o śr. 160mm, zasypanie wykopów oraz zabetonowanie posadzki, zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem.

67. ul. Krzymińskiego 14 A-5 31.03.2023 r. 
Wymiana poziomu kanalizacji 

sanitarnej 

Zakres robót obejmuje : wymianę poziomu kanalizacji sanitarnej z podejściem pod piony. Wykonanie wykopów, skucie posadzki betonowej, usunięcie 

i wywóz ziemi i gruzu, wymianę 13 podejść z rur PCV fi 110mm, wymianę rewizji fi 160, wymianę trójników PCV fi 160mm, wymianę rur 

kanalizacyjnych na PCV o śr. 160mm, zasypanie wykopów oraz zabetonowanie posadzki, zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem.

Osiedle Rąbin  (A-5)



68. ul. Krzymińskiego 9 A-5 31.03.2023 r. 
Kontynuacja wymiany pionów wod.-

kan. i poziomów wodnych

Zakres robót obejmuje : wymianę w mieszkaniach 2 pionów zimnej wody, c.w.u., cyrkulacji, pionów kanalizacji sanitarnej. Wymianę podejść 

dopływowych i odpływowych w mieszkaniach wraz z armaturą. Wymianę armatury przewodowej w piwnicach. Wykonanie izolacji termicznej instalacji 

c.w.u. i cyrkulacji. Wykonanie zabezpieczenia p.-poż. pionów kanalizacyjnych. Uziemienie pionów wod.-kan. Wymiana poziomu zimnej wody, c.w.u., 

cyrkulacji, zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem.

69. ul. Kusocińskiego 4 A-5 31.03.2023 r. 
Kontynuacja wymiany pionów wod.-

kan.

Zakres robót obemmuje : wymianę poziomu z.w.m c.w.u., cyrkulacji. Wymianę w mieszkaniach 2 pionów zimnej wdy, c.w.u., cyrkulacji, pionów 

kanalizacji sanitarnej. Wymianę podejść dopływowych i odpływowych w mieszkaniach wraz z armaturą. Wymianę armatury przewodowej w piwnicach. 

Wykonanie izolacji termicznej instalacji c.w.u., cyrkulacji. Uziemienie pionów wod.-kan., zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem. Wykonanie 

projektu powykonawczego. 

70. ul. Kusocińskiego 19 A-5 31.03.2023 r. 
Rozpoczęcie wymiany pionów wod.-

kan.

Zakres robót obemuje : wymianę w mieszkaniach 3 pionów zimnej wody, c.w.u., cyrkulacji, pionów kanalizacji sanitarnej. Wymianę podejść 

dopływowych i odpływowych w mieszkaniach wraz z armaturą. Wymianę armatury przewodowej w piwnicach. Wykonanie izolacji termicznej instalacji 

c.w.u. i cyrkulacji. Uziemienie pionów wod.-kan., zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem. Wykonanie projektu powykonawczego.

71. al. Niepodległości 14 A-5 31.03.2023 r. 
Rozpoczęcie wymiany pionów wod.-

kan.

Zakres robót obejmuje : wymianę w mieszkaniach 7 pionów zimnej wody, c.w.u., cyrkulacji, pionów kanalizacji sanitarnej. Wymianę podejść 

dopływowych i odpływowych w mieszkaniach wraz z armaturą. Wymianę armatury przewodowej w piwnicach. Wykonanie izolacji termicznej instalacji 

c.w.u. i cyrkulacji. Konserwacja instalacji gazowej (malowanie). Uziemienie pionów wod.-kan., zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem. Wykonanie 

projektu powykonawczego.

72. al. Niepodległości 30 A-5 31.03.2023 r. 
Kontynuacja wymiany pionów wod.-

kan.

Zakres robót obejmuje : wymianę w mieszkaniach 1 pionu zimnej wody, c.w.u., cyrkulacji, pionów kanalizacji sanitarnej. Wymianę podejść 

dopływowych i odpływowych w mieszkaniach wraz z armaturą. Wymianę armatury przewodowej w piwnicach. Wykonanie izolacji termicznej instalacji 

c.w.u. i cyrkulacji. Uziemienie pionów wod.-kan., zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem. Wykonanie projektu powykonawczego.

73. al. Niepodległości 32 A-5 31.03.2023 r. Wymiana poziomów wodnych 

Zakres robót obemuje : wymianę poziomu z.w., c.w.u. i cyrkulacji. Demontaż demolacyjny wodomierza, zaworów i rurociągów stalowych. Montaż 

rurociągów z tworzyw sztucznych, montaż zaworów. Płukanie instalacji wodociągowej. Wykonanie prób szczelności. Wykonanie izolacji termicznej 

instalacji c.w.u. i cyrkulacji, zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem. Wykonanie projektu powykonawczego. 

74. al. Niepodległości 42 A-5 31.03.2023 r. 
Rozpoczęcie wymiany pionów wod.-

kan.

Zakres robót obejmuje : wymianę w mieszkaniach 5 pionów zimnej wody, c.w.u., cyrkulacji, pionów kanalizacji sanitarnej. Wymianę podejść 

dopływowych i odpływowych w mieszkaniach wraz z armaturą. Wymianę armatury przewodowej w piwnicach. Wykonanie izolacji termicznej instalacji 

c.w.u. i cyrkulacji. Uziemienie pionów wod.-kan., zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem. Wykonanie proejktu powykonawczego.

75. al. Niepodległości 76 A-5 31.03.2023 r. 

Wymiana poziomów wodnych i 

rozpoczęcie wymiany pionów wod.-

kan.

Zakres robót obejmuje : wymianę poziomu z.w., c.w.u. i cyrkulacji. Wymianę w mieszkaniach 1 pionu zimnej wody, c.w.u., cyrkulacji, pionów 

kanalizacji sanitarnej. Wymianę podejść dopływowych i odpływowych w mieszkaniach wraz z armaturą. Wymianę armatury przewodowej w piwnicach. 

Wykonanie izolacji termicznej instalacji c.w.u. i cyrkulacji. Konserwacja instalacji gazowej (malowanie). Wykonanie zabezpieczenia p.poż. pionów 

kanalizacyjnych. Uziemienie pionów wod.-kan., zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem.

76. al. Niepodległości 84 A-5 31.03.2023 r. Wymiana poziomów wodnych 

Zakres robót obejmuje : wymianę poziomu z.w., c.w.u. i cyrkulacji. Demontaż demolacyjny rurociągów stalowych. Montaż rurociągów z tworzyw 

sztucznych, montaż zaworów. Płukanie instalacji wodociągowej. Wykonanie prób szczelności. Wykonanie izolacji termicznej instalacji c.w.u. i 

cyrkulacji, zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem. Wykonanie projektu powykonawczego.

77. al. Niepodległości 88 A-5 31.03.2023 r. 
Rozpoczęcie wymiany pionów wod.-

kan.

Zakres robót obejmuje : wymianę w mieszkniach 1 pionu zimnej wody, c.w.u., cyrkulacji, pionów kanalizacji sanitarnej. Wymianę podejść 

dopływowych i odpływowych w mieszkniach wraz z armaturą. Wymianę armatury przewodowej w piwnicach. Wykonanie izolacji termicznej instalacji 

c.w.u. i cyrkulacji. Konsrerwacja instalacji gazzowej (malowanie). Uziemienie pionów wod.-kan., zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem. 

Wykonanie projektu powykonawczego. 

78. al. Niepodległości 90 A-5 31.03.2023 r. Wymiana poziomów wodnych 

Zakres robót obemuje : wymianę poziomu z.w., c.w.u. i cyrkulacji. Demontaż demolacyjny rurociągów stalowych. Montaż rurociągów z tworzyw 

sztucznych, montaż zaworów. Płukanie instalacji wodociągowej. Wykonanie prób szczelności. Wykonanie izolacji termicznej instalacji c.w.u. i 

cyrkulacji, zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem. Wykonanie projektu powykonawczego.

79. ul. Wachowiaka 5 A-5 31.03.2023 r. 
Kontynuacja wymiany pionów wod.-

kan.

Zakres robót obejmuje : wymianę w mieszkaniach 3 pionów zimnej wody, c.w.u., cyrkulacji, pionów kanalizacji sanitarnej. Wymianę podejść 

dopływowych i odpływowych w mieszkaniach wraz z armaturą. Wymianę armatury przewodowej w piwnicach. Wykonanie izolacji termicznej instalacji 

c.w.u. i cyrkulacji. Uziemienie pionów wod.-kan., zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem. Wykonanie projektu powykonawczego. 

80. ul. Wachowiaka 6 A-5 31.03.2023 r. 
Kontynyuacja wymiany pionów wod.-

kan.

Zakres robót obejmuje : wymianę w mieszkaniach 1 pionu zimnej wody, c.w.u., cyrkulacji, pionów kanalizacji sanitarnej. Wymianę podejść 

dopływowych i odpływowych w mieszkaniach wraz z armaturą. Wymianę armatury przewodowej w piwnicach. Wykonanie izolacji termicznej instalacji 

c.w.u. i cyrkulacji. Uziemienie pionów wod.-kan., zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem. Wykonanie projektu powykonawczego.



81. ul. Wachowiaka 7 A-5 31.03.2023 r. Wymiana poziomu wodnego

Zakres robót obejmuje : wymianę poziomu z.w., c.w.u. i cyrkulacji w kl. I-II. Demontaż demolacyjny rurociągów stalowych. Montaż rurociągów z 

tworzyw sztucznych, montaż zaworów. Płukanie instalacji wodociągowej. Wykonanie prób szczelności. Wykonanie izolacji termicznej instalacji c.w.u. i 

cyrkulacji, zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem. Wykonanie projektu powykonawczego.

82. ul. Wachowiaka 8 A-5 31.03.2023 r. 
Kontynuacja wymiany pionów wod.-

kan.

Zakres robót obejmuje : wymianę w mieszkaniach 3 pionów zimnej wody, c.w.u., cyrkulacji, pionów kanalizacji sanitarnej. Wymianę podejść 

dopływowych i odpływowych w mieszkaniach wraz z armaturą. Wymianę armatury przewodowej w piwnicach. Wykonanie izolacji termicznej instalacji 

c.w.u. i cyrkulacji. Uziemienie pionów wod.-kan., zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem. Wykonanie projektu powykonawczego.

83. ul. Wachowiaka 9 A-5 31.03.2023 r. 
Rozpoczęcie wymiany pionów wod.-

kan.

Zakres robót obejmuje : wymianę w mieszkaniach 4 pionów zimnej wody, c.w.u., cyrkulacji, pionów kanalizacji sanitarnej. Wymianę podejść 

dopływowych i odpływowych w mieszkaniach wraz z armaturą. Wymianę armatury przewodowej w piwnicach. Wykonanie izolacji termicznej instalacji 

c.w.u. i cyrkulacji. Uziemienie pionów wod.-kan., zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem. Wykonanie projektu powykonawczego.

84. ul. Wojska Polskiego 8 A-5 31.03.2023 r. 
Rozpoczęcie wymiany pionów wod.-

kan.

Zakres robót obejmuje : wymianę w mieszkaniach 5 pionów zimnej wody, c.w.u., cyrkulacji, pionów kanalizacji sanitarnej. Wymianę podejść 

dopływowych i odpływowych w mieszkaniach wraz z armaturą. Wymianę armatury przewodowej w piwnicach. Wykonanie izolacji termicznej instalacji 

c.w.u. i cyrkulacji. Uziemienie pionów wod.-kan., zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem. Wykonanie projektu powykonawczego.

85. ul. Wojska Polskiego 11 A-5 31.03.2023 r. Wymiana poziomu wodnego

Zakres robót obejmuje : wymianę poziomu z.w., c.w.u. i cyrkulacji w kl. I-II. Demontaż demolacyjny rurociągów stalowych. Montaż rurociągów z 

tworzyw sztucznych, montaż zaworów. Płukanie instalacji wodociągowej. Wykonanie prób szczelności. Wykonanie izolacji termicznej instalacji c.w.u. i 

cyrkulacji, zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem. Wykonanie projektu powykonawczego.

86. ul. Marulewska 7 (pawilon) NT 15.09.2022 r.

Modernizacja instalacji c.o. wraz z 

instalacją wody zimnej - I etap 

(część wysoka z Przydomkiem)

Zakres robót obejmuje : roboty montażowo-instalacyjne (instalacja c.o. oraz wody zimnej na cele bytowe). 1. Roboty montażowo-instalacyjne c.o. 

obejmują : demontaż instalacji c.o. (grzejniki, piony, poziomy, armatura). Montaż nowej instalacji c.o. z rur stalowych w systemie Kan-therm Steel 

łączonych złączkami zaciskowymi. Montaż grzejników stalowych płytowych z podłącz. bocznym oraz z podłącz. dolnym. Montaż grzejników 

łazienkowych z podłączeniem dolnym. Montaż głowic termostatycznych z czujnikiem cieczowym z zabezpieczeniem antykradzieżowym. Montaż 

wstawek pod ciepłomierze, tj. podejścia i łączenia bez dostawy urządzeń. Montaż armatury odcinającej, odpowietrzającej oraz odwodnieniowej. 

Wykonanie prób szczelności, płukania instalacji c.o., napełnienia instalacji oraz regulacji instalacji c.o. Montaż izolacji rurociągów z otulin z wełny 

mineralnej pokrytej folią aluminiową PAROC Hvac Grey Coat T. Wykonanie podejść przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego. 

Wykonanie badań i pomiarów instalacji wraz ze sporządzeniem stosownych protokołów. 2.Roboty montażowo-instalacyjne wody zimnej obejmują : 

demontaż istn. instalacji wodociągowej. Montaż nowej instalacji wodociągowej wody bytowej do punktów włączenia pokazanych na rysunkach, montaż 

wodomierzy w lokalach. Montaż rur polipropylenowych typu 3 PN20 stabilizowanych perforowaną wkładką aluminiową w systemie np. Kan-Therm 

łączonych przez zgrzewanie. Przewody wody zimnej należy zaizolować otulinami z kauczuku syntetycznego. Wykonanie przejść przewodów przez 

przegrody oddzielenia przeciwpożarowego. Wykonanie prób szczelności, płukania instalacji w.z. Wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych. 3. 

Roboty budowlane (instalacja c.o. i wody zimnej) obejmują : zamurowanie, otynkowanie i pomalowanie ścian w miejscach otworów po istn. 

przebiciach, po zdemontowaniu instalacji. Wykonanie uzupełnień tynków oraz szpachlowanie w miejscach po zdemontowanych grzejnikach i hakach. 

Malowanie dwukrotnie ścian i sufitów farbą emulsyjną w kolorze uzgodnionym z użytkownikiem obiektu, w miejscu po zdemontowanych grzejnikach. 

Zakres robót został szczegółowo opisany zgodnie z załącznikami do SIWZ, tj. przedmiar robót, opis robót. Zamawiający dopuszcza zamianę 

materiałów i urządzeń użytych w projekcie, na inne, o nie gorszych właściwościach użytkowych i jakościowych, pod warunkiem zachowania 

równoważnych parametrów technicznych i eksploatacyjnych. Ewentualną zamianę materiałów i urządzeń należy zgłosić Zamawiającemu na etapie 

składania oferty. W przypadku zamiany materiałów urządzenia muszą być kompatybilne z zaproponowanymi rozwiązaniami w dokumentacji 

projektowej, tj. automatyką ciepłowniczą. UWAGA! złom i ekwiwalent pieniężny za złom stanowi własność Zamawiającego. 

DZIAŁ TECHNICZNY  (NT) 



87. ul. Czarnieckiego 17 (pawilon) NT

ETAP I 

(projektowy) - 

opracowanie 

dokumentacji w 

terminie nie 

dłuższym niż 3 

tygodnie od dnia 

podpisania 

umowy. ETAP II 

(wykonawczy) - 

wykonanie 

klimatyzacji w 

terminie nie 

dłuższym niż 5 

tygodni od dnia 

odbioru 

dokumentacji 

projektowej. 

ETAP III 

(serwisowy) - 

przez okres 5 lat 

liczony od daty 

podpisania 

protokołu 

odbioru 

końcowego 

robót.  

Wykonanie klimatyzacji w pawilonie 

(Pogotowie techniczne)

Zakres robót obejmuje : zaprojektowanie, wykonanie oraz serwisowanie klimatyzacji 6 pomieszczeń biurowych Pogotowia technicznego (rzut 

pomieszczeń oraz szczegółowy opisa stanowią załączniki do SIWZ).


