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 Załącznik nr 7 SIWZ 

Nr sprawy: P/3/DT/2018 
 

 
 

WYKAZ ROBÓT W BUDYNKU PRZY UL. POMORSKIEJ 17, GAŁCZYŃSKIEGO 76, 
BAŁTYCKIEJ 5B, BAŁTYCKIEJ 5C W OLSZTYNIE 

 
 MOZLIWOŚĆ ZŁOZENIA OFERTY NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA 

 
 
ZADANIE I. REMONT POWIERZCHNI PŁYT BALKONOWYCH W BUDYNKU PRZY ULICY 

POMORSKIEJ 17 W OLSZTYNIE 

L.p. Zakres rzeczowy zadania 
Termin realizacji 

(w tygodniach) 

1 
Rozebranie posadzek z płytek, skucie szlicht cementowych, zerwanie izolacji 

z papy, rozebranie obróbek blacharskich   

2 

Montaż nowych obróbek blacharskich, wykonanie izolacji z papy, wykonanie nowych 
szlicht cementowych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pod płytkowych, 

wykonanie nowych posadzek z płyt grosowych wraz z cokolikami   

3 
Czyszczenie i malowanie balustrad, czyszczenie i malowanie spodów czół 

płyt balkonowych   

4 Wywiezienie i utylizacja gruzu, inne roboty budowlane niezbędne.   

 
 

ZADANIE II. REMONT POWIERZCHNI PŁYT BALKONOWYCH W BUDYNKU PRZY ULICY 

GAŁCZYŃSKIEGO 76 W OLSZTYNIE 

L.p. Zakres rzeczowy zadania 
Termin realizacji 

(w tygodniach) 

1 
Rozebranie posadzek z płytek, skucie szlicht cementowych, zerwanie izolacji 

z papy, rozebranie obróbek blacharskich   

2 

Montaż nowych obróbek blacharskich, wykonanie izolacji z papy, wykonanie nowych 
szlicht cementowych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pod płytkowych, 

wykonanie nowych posadzek z płyt grosowych wraz z cokolikami   

3 
Czyszczenie i malowanie balustrad, czyszczenie i malowanie spodów czół 

płyt balkonowych   

4 Wywiezienie i utylizacja gruzu, inne roboty budowlane niezbędne.   
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ZADANIE III. REMONT POWIERZCHNI PŁYT BALKONOWYCH W BUDYNKU PRZY ULICY 

BAŁTYCKIEJ 5B W OLSZTYNIE 

L.p. Zakres rzeczowy zadania 
Termin realizacji 

(w tygodniach) 

1 
Rozebranie posadzek z płytek, skucie szlicht cementowych, zerwanie izolacji 

z papy, rozebranie obróbek blacharskich   

2 

Montaż nowych obróbek blacharskich, wykonanie izolacji z papy, wykonanie nowych 
szlicht cementowych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pod płytkowych, 

wykonanie nowych posadzek z płyt grosowych wraz z cokolikami   

3 
Czyszczenie i malowanie balustrad, czyszczenie i malowanie spodów czół 

płyt balkonowych   

4 Wywiezienie i utylizacja gruzu, inne roboty budowlane niezbędne.   

 

ZADANIE IV. REMONT POWIERZCHNI PŁYT BALKONOWYCH W BUDYNKU PRZY ULICY 

BAŁTYCKIEJ 5C W OLSZTYNIE 

L.p. Zakres rzeczowy zadania 
Termin realizacji 

(w tygodniach) 

1 
Rozebranie posadzek z płytek, skucie szlicht cementowych, zerwanie izolacji 

z papy, rozebranie obróbek blacharskich   

2 

Montaż nowych obróbek blacharskich, wykonanie izolacji z papy, wykonanie nowych 
szlicht cementowych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pod płytkowych, 

wykonanie nowych posadzek z płyt grosowych wraz z cokolikami   

3 
Czyszczenie i malowanie balustrad, czyszczenie i malowanie spodów czół 

płyt balkonowych   

4 Wywiezienie i utylizacja gruzu, inne roboty budowlane niezbędne.   
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