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1. Długa 44 A A-2 _ _  31.08.2022r.
Wymiana wyłazów  

dachowych

Zakres robót obejmuje m.in.: wykonanie konstrukcji dla osadzenia 

kominiarczyka, obróbek z blachy ocynk przy szer. do 25 cm, osadzenia 

wylazu szt 3 , obróbki z papy termozgzewalnej (kołnierze) - wg zał. do 

SIWZ przedmiaru robót.

2. Długa 32A A-2 _ _ 30.09.2022r.
Wymiana wyłazów  

dachowych

Zakres robót obejmuje m.in.: wykonanie konstrukcji dla osadzenia 

kominiarczyka, obróbek z blachy ocynk przy szer. do 25 cm, osadzenia 

wylazu szt 3 , obróbki z papy termozgzewalnej (kołnierze) - wg zał. do 

SIWZ przedmiaru robót.

3. Długa 40 A-2 _ _ 31.07.2022r.
Wymiana wyłazów  

dachowych

Zakres robót obejmuje m.in.: wykonanie konstrukcji dla osadzenia 

kominiarczyka, obróbek z blachy ocynk przy szer. do 25 cm, osadzenia 

wylazu szt 4 , obróbki z papy termozgzewalnej (kołnierze) - wg zał. do 

SIWZ przedmiaru robót.

4. Długa 38 A A-2 _ _ 30.09.2022r.
Wymiana wyłazów  

dachowych

Zakres robót obejmuje m.in.: wykonanie konstrukcji dla osadzenia 

kominiarczyka, obróbek z blachy ocynk przy szer. do 25 cm, osadzenia 

wylazu szt 4 , obróbki z papy termozgzewalnej (kołnierze) - wg zał. do 

SIWZ przedmiaru robót.

5. Krzywoustego 10 A-2 _ _ 30.09.2022r.
Wymiana wyłazów  

dachowych

Zakres robót obejmuje m.in.: wykonanie konstrukcji dla osadzenia 

kominiarczyka, obróbek z blachy ocynk przy szer. do 25 cm, osadzenia 

wylazu szt 3 , obróbki z papy termozgzewalnej (kołnierze) - wg zał. do 

SIWZ przedmiaru robót.

6. Łokietka 33 A-2 _ _ 30.09.2022r.
Wymiana wyłazów  

dachowych

Zakres robót obejmuje m.in.: wykonanie konstrukcji dla osadzenia 

kominiarczyka, obróbek z blachy ocynk przy szer. do 25 cm, osadzenia 

wylazu szt 1 , obróbki z papy termozgzewalnej (kołnierze) - wg zał. do 

SIWZ przedmiaru robót.

7. Długa 40 A-2
dach = 749 m2                        

śc. kominowe                             

= 164,40 m2

_ 31.08.2022r.

 Remont dachu - 

pokrycie w 

technologii 

hydronylon 

Zakres robót obejmuje m.in.: przygotowanie istniejącego podłoża  pod 

ułożenie powloki,  wykonanie hydroizolacji dachu, ścian kominowych, 

wymianę rynien i rur spustowych, wymianę obróbek blacharskich - wg 

zał. do SIWZ przedmiaru robót.

8. Cegielna 1 - pawilon  A-2 dach = 384 m2                        _ 30.09.2022r. Remont dachu  

Zakres robót obejmuje m.in.:  zerwanie  istniejącego  podłoża dachu, 

wymianę obróbek blacharskich w zakresie pasów  podrynnowych  i 

nadrynnowych, wycięcie papy , wklejenie nowej                    w pasie 

nadrynnowym, krycie dachu 2 x papą zgrzewaną, wymianę rynien i rur 

spustowych wraz z mocowaniem. Naprawę czap kominowych i 

ogniomurów - wg zał. do SIWZ przedmiaru robót.

9.
Krzywoustego D 270-283   

garaże
A-2 _ _ 30.09.2022r.

Roboty dekarskie 

(wymiana rynien)

Zakres robót obejmuje m.in.:  wymianę rynny z blachy ocynkowanej, 

pasa  nadrynnowego oraz pokrycie dachu wzdłuż wymienionych rynien 

(pas szer 1,0 mb.) - wg zał. do SIWZ przedmiaru robót.

10.
 Krzywoustego  D 212 - 269  

garaże
A-2 _ _ 30.09.2022r.

Remont dachu  

(wymiana rynny) 

Zakres robót obejmuje m.in.:  wymianę rynny z blachy ocynkowanej, 

wymiane pasa podrynnowego i nadrynnowego                                                                                                                                           

oraz krycie dachu papą wzdłuż wymienionych rynien (pas                                                                                  

o szer 1,0 mb.) - wg zał. do SIWZ przedmiaru robót.

11. Mieszka I  D 284-296 - garaże A-2 _ _ 30.09.2022r.
Remont dachu 

(wymiana rynny) 

Zakres robót obejmuje m.in.: wymianę rynny z blachy ocynkowanej, 

wymianę pasa nadrynnowego oraz krycie dachu papą wzdłuż 

wymienionych rynien (pas o szer 1,0 mb.)                                                                                                                

- wg zał. do SIWZ przedmiaru robót.

Os. Rąbin B i C A-4

12. 800- lecia 6 A-4 _ _ 30.10.2022r.
Przełożenie pokrcia 

dachowego z balchy 

trapezowej

Zakres robót obejmuje m.in.:  rozbiórkę  pokrycia dachowego i obróbek 

, wymiane łacenia dachu w odstępach ponad 20 cm, ułożenie foli 

dachowej paroizolacyjnej, pokrycie dachu blachą trapezową powlekaną 

T-35/050 mm, ułożenie obróbek o szerokości w rozwinięciu ponad 25 

cm, wg zał. do SIWZ przedmiaru robót.

Os. Rejonowe A3

13. Tuczno, ul. Bydgoska 17 A-3

dach = 1.078,55 

m2 kominy = 

104,88 m2

_ 30.09.2022r.

Remont dachu w 

(technologii 

HYDRONYLON)

Zakres robót obejmuje m.in.:  zerwanie papy termozgrzewalnej, 

obróbek blacharskich, rynien, wymianę haków rynnowych, montaż 

pasa nadrynnowego z blachy ocynkowanej, rynien, sztucerów, 

wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej podkładowej, 

remont tynków kominów wraz z wklejeniem narożników ochronnych z 

siatką, wykonanie pokrycia dachu i kominów w technologii 

HYDRONYLON: nałożenie dwóch warstw podkładowych, zbrojonych 

na całej powierzchni siatką techniczną, wykonanie powłoki 

nawierzchniowo - ochronnej na całej powierzchni dachu i obróbkach 

blacharskich, zabezpieczenie powierzchni lakierem bezbarwnym.  - wg 

zał. do SIWZ przedmiaru robót.

Dział Techniczny NT

13. P-ść, Mogileńska 45 NT 180 m2 12 cm 30.10.2022r.
Docieplenie stropu 

piwnic
Zakres robót obejmuje m.in.:  Docieplenie stropu piwnic - metodą 

natryskową   - wg zał. do SIWZ przedmiaru robót.
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