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ZakresZakresZakresZakresZakresZakresZakresZakres inwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycji::::::::

� budowa chodnika w miejscowości Dąbie na długości 218 m i szerokości 1,20 m. Łączna

powierzchnia utwardzenia (wliczając obrzeŜa i krawęŜniki) wyniosła 315 m2. Na

wszystkich wjazdach ułoŜono kostkę brukową betonową gr. 8 cm,

� przełoŜenie zapadniętych fragmentów jezdni brukowej w ilości około 20 m2,

� uzupełnienie nawierzchni parkingu i pobocza mieszanką z kruszywa drogowego

0-31,5mm w ilości 20 ton.
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� przebudowa okien na drzwi wejściowe,

� wykonanie fundamentów platformy,

� montaŜ platformy do pionowego transportu osób niepełnosprawnych (w przeszklonym

szybie), przylegającej do elewacji frontowej budynku,

� obniŜenie istniejącego chodnika w celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym

dostępu do platformy.
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ZakresZakresZakresZakresZakresZakresZakresZakres inwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycji::::::::

� rozebranie istniejącej nawierzchni chodnika,

� wykonanie podbudowy z gruzu budowlanego gr. 10 cm (na zjazdach 20 cm),� wykonanie podbudowy z gruzu budowlanego gr. 10 cm (na zjazdach 20 cm),

� wykonanie chodnika o szerokości 1,50 m i długości ok 130 m z kostki brukowej

betonowej gr. 6 i 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm,

� obramowanie chodnika obrzeŜami 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej,

� regulacja istniejącego krawęŜnika granitowego ułoŜonego na ławie betonowej,

� regulacja pokryw studni kanalizacyjnych.
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ZakresZakresZakresZakresZakresZakresZakresZakres planowanejplanowanejplanowanejplanowanejplanowanejplanowanejplanowanejplanowanej inwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycji::::::::

� usunięcie humusu w miejscu projektowanej nawierzchni,

� wykonanie fundamentów pod urządzenia,

� dostawa i montaŜ urządzeń placu zabaw (zestawu zabawowego, huśtawki

dwusiedziskowej, huśtawki wagowej, bujaka na spręŜynie),

� montaŜ elementów małej architektury (ławek, koszy na śmieci, tablicy z regulaminem),

� wykonanie nawierzchni piaskowej pod urządzeniami.
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ZakresZakresZakresZakresZakresZakresZakresZakres inwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycji::::::::

� mechaniczne zdjęcie warstwy humusu gr. 20 cm – powierzchnia około 300 m2,

� profilowanie i wyrównanie terenu - powierzchnia około 300 m2,

� ułoŜenie płyt betonowych o wymiarach 0,75x1,0x0,12 m na podsypce piaskowej w ilości

około 400 szt.
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ZakresZakresZakresZakresZakresZakresZakresZakres inwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycji::::::::

Inwestycja stanowiła kolejny etap budowy chodnika w miejscowości Kiełpino.

I etap prac, w zakres których weszła budowa 200 m chodnika, ukończono w 2013 roku.I etap prac, w zakres których weszła budowa 200 m chodnika, ukończono w 2013 roku.

II etap inwestycji objął wykonanie 240 m chodnika.

Zakres prac był następujący:

� korytowanie nawierzchni istniejącej,

� zagęszczenie gruntu rodzimego,

� ustawienie obrzeŜy chodnikowych oraz krawęŜników na ławie betonowej,

� wykonanie warstwy odsączającej oraz podsypkowej,

� ułoŜenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej.
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ZakresZakresZakresZakresZakresZakresZakresZakres inwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycji::::::::

rozebranie istniejącej nawierzchni,� rozebranie istniejącej nawierzchni,

� korytowanie, profilowanie i wyrównanie terenu,

� wykonanie fundamentów pochylni,

� wykonanie dojścia do budynku, schodów terenowych oraz nawierzchni pochylni z kostki

brukowej betonowej,

� montaŜ balustrad,

� wykonanie nawierzchni trawiastej.
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� zdjęcie warstwy humusu,

� zagęszczenie podłoŜa,

� wykonanie podbudowy z kruszywa budowlanego gr. 15 cm,

� wykonanie podsypki cementowo-piaskowej gr. 5 cm,

� ułoŜenie nawierzchni z kostki granitowej o powierzchni około 150 m²,

� regulacja krawęŜników kamiennych około 32 m,

� ustawienie krawęŜników betonowych – 41 m.
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ZakresZakresZakresZakresZakresZakresZakresZakres inwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycji ::::::::

� rozbiórka istniejącej nawierzchni chodnika,

� wykonanie podbudowy z gruzu budowlanego gr. 10 cm (na zjazdach 20 cm),

� regulacja istniejącego krawęŜnika granitowego ułoŜonego na ławie betonowej,

� wykonanie obrzeŜy 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej,

� wykonanie chodnika o szerokości 1,50 m i długości ok 125 m z kostki brukowej

betonowej gr. 6 cm (na zjazdach gr. 8 cm) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm.
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ZakresZakresZakresZakresZakresZakresZakresZakres inwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycji ::::::::

rozebranie istniejącej nawierzchni chodnika,� rozebranie istniejącej nawierzchni chodnika,

� regulacja istniejącego krawęŜnika granitowego ułoŜonego na ławie betonowej,

� ustawienie obrzeŜy 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej na długości 77 m,

� ustawienie obrzeŜy 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na długości 37 m,

� wykonanie podbudowy z gruzu budowlanego gr. 10 cm (na zjazdach 20 cm),

� wykonanie chodnika o szerokości 1,50 m i długości ok. 134 m z kostki brukowej

betonowej o gr. 6 i 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm.
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ZakresZakresZakresZakresZakresZakresZakresZakres inwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycji ::::::::

cyklinowanie podłogi sportowej, drobne naprawy polegające na wzmocnieniu klepek� cyklinowanie podłogi sportowej, drobne naprawy polegające na wzmocnieniu klepek

podłogowych, podkład + 2x lakierowanie z uŜyciem poliuretanowych lakierów na

obiekty sportowe spełniającymi wymagania antypoślizgowe oraz higieniczne,

� malowanie linii boisk według obowiązujących przepisów gier sportowych.

Malowanie z uŜyciem farb poliuretanowych, dwuskładnikowych na wierzchniej warstwie

lakieru.
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„Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem chodnika „Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem chodnika „Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem chodnika „Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem chodnika „Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem chodnika „Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem chodnika „Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem chodnika „Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem chodnika 
przy ul. Wyszyńskiego 3 i 4 w Bornem Sulinowie”przy ul. Wyszyńskiego 3 i 4 w Bornem Sulinowie”przy ul. Wyszyńskiego 3 i 4 w Bornem Sulinowie”przy ul. Wyszyńskiego 3 i 4 w Bornem Sulinowie”przy ul. Wyszyńskiego 3 i 4 w Bornem Sulinowie”przy ul. Wyszyńskiego 3 i 4 w Bornem Sulinowie”przy ul. Wyszyńskiego 3 i 4 w Bornem Sulinowie”przy ul. Wyszyńskiego 3 i 4 w Bornem Sulinowie”

ZakresZakresZakresZakresZakresZakresZakresZakres inwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycji ::::::::

� rozebranie istniejącej nawierzchni chodnika,

� regulacja istniejącego krawęŜnika granitowego ułoŜonego na ławie betonowej,

� ustawienie obrzeŜy 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej,

� wykonanie podbudowy z gruzu budowlanego gr. 10 cm (na zjazdach 20 cm),

� wykonanie chodnika o szerokości 1,50 m i długości ok. 177 m z kostki brukowej

betonowej gr. 6 cm (na zjazdach gr. 8 cm) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm.



Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem chodnika Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem chodnika Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem chodnika Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem chodnika 
przy ul. Wyszyńskiego 3 i 4 w Bornem Sulinowieprzy ul. Wyszyńskiego 3 i 4 w Bornem Sulinowieprzy ul. Wyszyńskiego 3 i 4 w Bornem Sulinowieprzy ul. Wyszyńskiego 3 i 4 w Bornem Sulinowie



„Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Kiełpino, gm. Borne Sulinowo”„Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Kiełpino, gm. Borne Sulinowo”„Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Kiełpino, gm. Borne Sulinowo”„Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Kiełpino, gm. Borne Sulinowo”„Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Kiełpino, gm. Borne Sulinowo”„Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Kiełpino, gm. Borne Sulinowo”„Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Kiełpino, gm. Borne Sulinowo”„Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Kiełpino, gm. Borne Sulinowo”

ZakupZakupZakupZakupZakupZakupZakupZakup iiiiiiii montaŜmontaŜmontaŜmontaŜmontaŜmontaŜmontaŜmontaŜ ogrodzeniaogrodzeniaogrodzeniaogrodzeniaogrodzeniaogrodzeniaogrodzeniaogrodzenia drewnianegodrewnianegodrewnianegodrewnianegodrewnianegodrewnianegodrewnianegodrewnianego oooooooo parametrachparametrachparametrachparametrachparametrachparametrachparametrachparametrach::::::::

� ogrodzenie placu zabaw  długości 60 m60 m60 m60 m,

� wysokość ogrodzenia 80 cm80 cm80 cm80 cm, 

� sztacheta 20x90 mm20x90 mm20x90 mm20x90 mm,

� rygiel 2x20x60 cm2x20x60 cm2x20x60 cm2x20x60 cm,

� drewno zaimpregnowane środkiem grzybo- i owadobójczym.



Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Kiełpino, gm. Borne SulinowoWykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Kiełpino, gm. Borne SulinowoWykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Kiełpino, gm. Borne SulinowoWykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Kiełpino, gm. Borne Sulinowo



„Rozbiórka budynku gospodarczego zlokalizowanego na dz. nr 8/1 „Rozbiórka budynku gospodarczego zlokalizowanego na dz. nr 8/1 „Rozbiórka budynku gospodarczego zlokalizowanego na dz. nr 8/1 „Rozbiórka budynku gospodarczego zlokalizowanego na dz. nr 8/1 „Rozbiórka budynku gospodarczego zlokalizowanego na dz. nr 8/1 „Rozbiórka budynku gospodarczego zlokalizowanego na dz. nr 8/1 „Rozbiórka budynku gospodarczego zlokalizowanego na dz. nr 8/1 „Rozbiórka budynku gospodarczego zlokalizowanego na dz. nr 8/1 
obręb Juchowo”obręb Juchowo”obręb Juchowo”obręb Juchowo”obręb Juchowo”obręb Juchowo”obręb Juchowo”obręb Juchowo”

PrzedmiotPrzedmiotPrzedmiotPrzedmiotPrzedmiotPrzedmiotPrzedmiotPrzedmiot zadaniazadaniazadaniazadaniazadaniazadaniazadaniazadania

Rozbiórka budynku gospodarczego o konstrukcji murowanej, parterowego z poddaszem

uŜytkowym, posadowionego na fundamentach kamiennych, posiadającego ściany

murowane z cegły, więźbę dachową drewnianą, dach dwuspadowy kryty dachówką, strop

między kondygnacyjny drewniany. Powierzchnia zabudowy budynku 112 m².



Rozbiórka budynku gospodarczego zlokalizowanego na dz. nr 8/1 obręb JuchowoRozbiórka budynku gospodarczego zlokalizowanego na dz. nr 8/1 obręb JuchowoRozbiórka budynku gospodarczego zlokalizowanego na dz. nr 8/1 obręb JuchowoRozbiórka budynku gospodarczego zlokalizowanego na dz. nr 8/1 obręb Juchowo



„„„„„„„„ Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem chodnika Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem chodnika Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem chodnika Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem chodnika Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem chodnika Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem chodnika Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem chodnika Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem chodnika 
wraz z wykonaniem progu zwalniającego listwowego Uwraz z wykonaniem progu zwalniającego listwowego Uwraz z wykonaniem progu zwalniającego listwowego Uwraz z wykonaniem progu zwalniającego listwowego Uwraz z wykonaniem progu zwalniającego listwowego Uwraz z wykonaniem progu zwalniającego listwowego Uwraz z wykonaniem progu zwalniającego listwowego Uwraz z wykonaniem progu zwalniającego listwowego U--------16a z betonowej kostki 16a z betonowej kostki 16a z betonowej kostki 16a z betonowej kostki 16a z betonowej kostki 16a z betonowej kostki 16a z betonowej kostki 16a z betonowej kostki 

brukowej gr. 8 cm przy ul. M. Reja 7 w Bornem Sulinowiebrukowej gr. 8 cm przy ul. M. Reja 7 w Bornem Sulinowiebrukowej gr. 8 cm przy ul. M. Reja 7 w Bornem Sulinowiebrukowej gr. 8 cm przy ul. M. Reja 7 w Bornem Sulinowiebrukowej gr. 8 cm przy ul. M. Reja 7 w Bornem Sulinowiebrukowej gr. 8 cm przy ul. M. Reja 7 w Bornem Sulinowiebrukowej gr. 8 cm przy ul. M. Reja 7 w Bornem Sulinowiebrukowej gr. 8 cm przy ul. M. Reja 7 w Bornem Sulinowie””””””””

ZakresZakresZakresZakresZakresZakresZakresZakres inwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycji (w(w(w(w(w(w(w(w trakcietrakcietrakcietrakcietrakcietrakcietrakcietrakcie realizacji)realizacji)realizacji)realizacji)realizacji)realizacji)realizacji)realizacji)::::::::

� rozbiórka istniejącej nawierzchni chodnika,

� rozebranie nawierzchni asfaltowej na szerokość jezdni i długość progu

zwalniającego,zwalniającego,

� regulacja istniejącego krawężnika granitowego na ławie betonowej, wypełnienie

ponadnormatywnych szczelin miedzy krawężnikami zaprawą,

� ustawienie obrzeży 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej,

� wykonanie podbudowy z gruzu budowlanego kruszonego gr. 10cm,

� wykonanie chodnika o szerokości 1,50 m i długości ok. 108 m z kostki brukowej

betonowej o gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 8 cm,

� wykonanie progu zwalniającego z nawierzchni z kostki brukowej betonowej na

podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm i podbudowie betonowej,

� wykonanie oznakowania poziomego P-25 z kostki brukowej koloru białego,

� ustawienie oznakowania pionowego.



Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem chodnika wraz z wykonaniem progu zwalniającego Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem chodnika wraz z wykonaniem progu zwalniającego Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem chodnika wraz z wykonaniem progu zwalniającego Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem chodnika wraz z wykonaniem progu zwalniającego 
listwowego Ulistwowego Ulistwowego Ulistwowego U----16a z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm przy ul. M. Reja 7 w Bornem Sulinowie16a z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm przy ul. M. Reja 7 w Bornem Sulinowie16a z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm przy ul. M. Reja 7 w Bornem Sulinowie16a z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm przy ul. M. Reja 7 w Bornem Sulinowie



„„„„„„„„Pokrycie dachu wiaty rekreacyjnej na boisku sportowym w m. ŁącznoPokrycie dachu wiaty rekreacyjnej na boisku sportowym w m. ŁącznoPokrycie dachu wiaty rekreacyjnej na boisku sportowym w m. ŁącznoPokrycie dachu wiaty rekreacyjnej na boisku sportowym w m. ŁącznoPokrycie dachu wiaty rekreacyjnej na boisku sportowym w m. ŁącznoPokrycie dachu wiaty rekreacyjnej na boisku sportowym w m. ŁącznoPokrycie dachu wiaty rekreacyjnej na boisku sportowym w m. ŁącznoPokrycie dachu wiaty rekreacyjnej na boisku sportowym w m. Łączno””””””””

ZakresZakresZakresZakresZakresZakresZakresZakres inwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycji::::::::

Zadanie było kontynuacją inwestycji rozpoczętej w 2013 r., w ramach której wykonano

fundamenty, konstrukcję drewnianą wiaty oraz pokrycie dachu dwuspadowego z papy

termozgrzewalnej podkładowej. Zamontowano równieŜ obróbki blacharskie okapu oraz

szczytów dachu.

Aktualne zadanie polegało na:

� zakupie oraz dostawie w miejsce inwestycji gontu bitumicznego,

� ułoŜeniu gontu bitumicznego na dachu wiaty rekreacyjnej,

� uprzątnięciu terenu po zakończeniu prac budowlanych.



Pokrycie dachu wiaty rekreacyjnej na boisku sportowym w m. Łączno Pokrycie dachu wiaty rekreacyjnej na boisku sportowym w m. Łączno Pokrycie dachu wiaty rekreacyjnej na boisku sportowym w m. Łączno Pokrycie dachu wiaty rekreacyjnej na boisku sportowym w m. Łączno 



„„„„„„„„Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w Bornem SulinowieRozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w Bornem SulinowieRozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w Bornem SulinowieRozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w Bornem SulinowieRozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w Bornem SulinowieRozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w Bornem SulinowieRozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w Bornem SulinowieRozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w Bornem Sulinowie””””””””

ZakresZakresZakresZakresZakresZakresZakresZakres inwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycji::::::::ZakresZakresZakresZakresZakresZakresZakresZakres inwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycji::::::::

� montaŜ kamer w 2 lokalizacjach: Al. Niepodległości (naprzeciw Centrum Kultury

i Rekreacji oraz na skrzyŜowaniu Al. Niepodległości i ul. Zielonej).



Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w Bornem Sulinowie Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w Bornem Sulinowie Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w Bornem Sulinowie Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w Bornem Sulinowie 



„„„„„„„„Roboty budowlane związane zRoboty budowlane związane zRoboty budowlane związane zRoboty budowlane związane zRoboty budowlane związane zRoboty budowlane związane zRoboty budowlane związane zRoboty budowlane związane z wykonaniem sześciu progów zwalniających wykonaniem sześciu progów zwalniających wykonaniem sześciu progów zwalniających wykonaniem sześciu progów zwalniających wykonaniem sześciu progów zwalniających wykonaniem sześciu progów zwalniających wykonaniem sześciu progów zwalniających wykonaniem sześciu progów zwalniających 
listwowych Ulistwowych Ulistwowych Ulistwowych Ulistwowych Ulistwowych Ulistwowych Ulistwowych U--------16a z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm przy ulicach: 16a z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm przy ulicach: 16a z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm przy ulicach: 16a z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm przy ulicach: 16a z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm przy ulicach: 16a z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm przy ulicach: 16a z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm przy ulicach: 16a z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm przy ulicach: 

F. Chopina 6, F. Chopina 11, B. Chrobrego 29, J. Słowackiego 13, M. Reja 9 F. Chopina 6, F. Chopina 11, B. Chrobrego 29, J. Słowackiego 13, M. Reja 9 F. Chopina 6, F. Chopina 11, B. Chrobrego 29, J. Słowackiego 13, M. Reja 9 F. Chopina 6, F. Chopina 11, B. Chrobrego 29, J. Słowackiego 13, M. Reja 9 F. Chopina 6, F. Chopina 11, B. Chrobrego 29, J. Słowackiego 13, M. Reja 9 F. Chopina 6, F. Chopina 11, B. Chrobrego 29, J. Słowackiego 13, M. Reja 9 F. Chopina 6, F. Chopina 11, B. Chrobrego 29, J. Słowackiego 13, M. Reja 9 F. Chopina 6, F. Chopina 11, B. Chrobrego 29, J. Słowackiego 13, M. Reja 9 
i S. Wyszyńskiego 2 w Bornem Sulinowiei S. Wyszyńskiego 2 w Bornem Sulinowiei S. Wyszyńskiego 2 w Bornem Sulinowiei S. Wyszyńskiego 2 w Bornem Sulinowiei S. Wyszyńskiego 2 w Bornem Sulinowiei S. Wyszyńskiego 2 w Bornem Sulinowiei S. Wyszyńskiego 2 w Bornem Sulinowiei S. Wyszyńskiego 2 w Bornem Sulinowie””””””””

ZakresZakresZakresZakresZakresZakresZakresZakres inwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycji

� rozebranie nawierzchni asfaltowej na szerokość jezdni i długość progów zwalniających,

� wykonanie progów zwalniających o nawierzchni z betonowej kostki brukowej czerwonej

gr. 8,0 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm oraz podbudowie betonowej

gr. 10÷20 cm,

� wykonanie oznakowania poziomego P-25 z kostki brukowej betonowej koloru białego,

� ustawienie oznakowania pionowego.



Roboty budowlane związane zRoboty budowlane związane zRoboty budowlane związane zRoboty budowlane związane z wykonaniem sześciu progów zwalniających listwowych Uwykonaniem sześciu progów zwalniających listwowych Uwykonaniem sześciu progów zwalniających listwowych Uwykonaniem sześciu progów zwalniających listwowych U----16a 16a 16a 16a 
z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm przy ulicach: F. Chopina 6, F. Chopina 11, B. Chrobrego 29, z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm przy ulicach: F. Chopina 6, F. Chopina 11, B. Chrobrego 29, z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm przy ulicach: F. Chopina 6, F. Chopina 11, B. Chrobrego 29, z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm przy ulicach: F. Chopina 6, F. Chopina 11, B. Chrobrego 29, 

J. Słowackiego 13, M. Reja 9 i S. Wyszyńskiego 2 w Bornem SulinowieJ. Słowackiego 13, M. Reja 9 i S. Wyszyńskiego 2 w Bornem SulinowieJ. Słowackiego 13, M. Reja 9 i S. Wyszyńskiego 2 w Bornem SulinowieJ. Słowackiego 13, M. Reja 9 i S. Wyszyńskiego 2 w Bornem Sulinowie



„„„„„„„„ Przebudowa wewnętrznej instalacji Przebudowa wewnętrznej instalacji Przebudowa wewnętrznej instalacji Przebudowa wewnętrznej instalacji C.OC.OC.OC.O. wraz z modernizacją kotłowni w . wraz z modernizacją kotłowni w . wraz z modernizacją kotłowni w . wraz z modernizacją kotłowni w 
budynku świetlicy w m. Łubowo, gm. Borne Sulinowobudynku świetlicy w m. Łubowo, gm. Borne Sulinowobudynku świetlicy w m. Łubowo, gm. Borne Sulinowobudynku świetlicy w m. Łubowo, gm. Borne Sulinowo””””””””

ZakresZakresZakresZakresZakresZakresZakresZakres inwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycji

Zakres inwestycji obejmował wykonie projektu oraz przeprowadzenie remontu kotłowni i

modernizację instalacji centralnego ogrzewania dla świetlicy wiejskiej w miejscowościmodernizację instalacji centralnego ogrzewania dla świetlicy wiejskiej w miejscowości

Łubowo, gmina Borne Sulinowo dz. nr 381/5, 381/4, 237/3 obręb Łubowo.

Celem opracowania była wymiana istniejącego kotła wodnego na węgiel kamienny z

obsługą stałą na kocioł stalowy wodny opalany paliwem ekologicznym eko-groszek oraz

modernizację istniejącej instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego

wentylacyjnego.



Przebudowa wewnętrznej instalacji Przebudowa wewnętrznej instalacji Przebudowa wewnętrznej instalacji Przebudowa wewnętrznej instalacji C.OC.OC.OC.O. wraz z modernizacją kotłowni. wraz z modernizacją kotłowni. wraz z modernizacją kotłowni. wraz z modernizacją kotłowni



„„„„„„„„ Wymiana stolarki okiennej w dwóch lokalach komunalnych przy ul. Jeziornej i Wymiana stolarki okiennej w dwóch lokalach komunalnych przy ul. Jeziornej i Wymiana stolarki okiennej w dwóch lokalach komunalnych przy ul. Jeziornej i Wymiana stolarki okiennej w dwóch lokalach komunalnych przy ul. Jeziornej i 
Al. Niepodległości w miejscowości Borne SulinowoAl. Niepodległości w miejscowości Borne SulinowoAl. Niepodległości w miejscowości Borne SulinowoAl. Niepodległości w miejscowości Borne Sulinowo””””””””

ZakresZakresZakresZakresZakresZakresZakresZakres inwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycji;;;;;;;;

1)  DemontaŜ istniejącej stolarki okiennej, 

2) Wykonanie i montaŜ nowych okien z szybami zespolonymi o wartości Ug=1,1 W/(m2K), 2) Wykonanie i montaŜ nowych okien z szybami zespolonymi o wartości Ug=1,1 W/(m2K), 

na profilu PVC, wg załącznika.

3) Wykonanie obróbek wykończeniowych przy oknach bez powłok malarskich.

4) Wykonanie parapetów:

- wewnętrzne: białe PCV

- zewnętrzne: brązowe z blachy powlekanej



Wymiana stolarki okiennej w dwóch lokalach komunalnych przy ul. Jeziornej i Al. Niepodległości w miejscowości Wymiana stolarki okiennej w dwóch lokalach komunalnych przy ul. Jeziornej i Al. Niepodległości w miejscowości Wymiana stolarki okiennej w dwóch lokalach komunalnych przy ul. Jeziornej i Al. Niepodległości w miejscowości Wymiana stolarki okiennej w dwóch lokalach komunalnych przy ul. Jeziornej i Al. Niepodległości w miejscowości 
Borne SulinowoBorne SulinowoBorne SulinowoBorne Sulinowo



„ Budowa boiska„ Budowa boiska„ Budowa boiska„ Budowa boiska ( treningowego do tenisa ziemnego ) ( treningowego do tenisa ziemnego ) ( treningowego do tenisa ziemnego ) ( treningowego do tenisa ziemnego ) 
na terenie dz.na terenie dz.na terenie dz.na terenie dz. nrnrnrnr 37/123 obręb Borne 06 w Bornem Sulinowie „37/123 obręb Borne 06 w Bornem Sulinowie „37/123 obręb Borne 06 w Bornem Sulinowie „37/123 obręb Borne 06 w Bornem Sulinowie „

ZakresZakresZakresZakresZakresZakresZakresZakres inwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycji ;;;;;;;;

I etap przewidywał wykonanie dokumentacji projektowej boiska (kortu) treningowego do

tenisa ziemnego.

Zakres zawierał wykonanie utwardzenia terenu kostką betonową brukową i płytami

betonowymi aŜurowymi, wykonanie Ŝelbetowej ścianki treningowej oraz wykonaniu

piłkochwytów.

W II etapie inwestycji, w trybie zapytania ofertowego wyłoniony został Wykonawca .



Budowa boiskaBudowa boiskaBudowa boiskaBudowa boiska ( treningowego do tenisa ziemnego ) ( treningowego do tenisa ziemnego ) ( treningowego do tenisa ziemnego ) ( treningowego do tenisa ziemnego ) 
na terenie dz.na terenie dz.na terenie dz.na terenie dz. nrnrnrnr 37/123 obręb Borne 06 w Bornem Sulinowie37/123 obręb Borne 06 w Bornem Sulinowie37/123 obręb Borne 06 w Bornem Sulinowie37/123 obręb Borne 06 w Bornem Sulinowie



„Wykonanie robót budowlanych związanych z„Wykonanie robót budowlanych związanych z„Wykonanie robót budowlanych związanych z„Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem chodnika przy remontem chodnika przy remontem chodnika przy remontem chodnika przy 
ul. J. Słowackiego 5 wul. J. Słowackiego 5 wul. J. Słowackiego 5 wul. J. Słowackiego 5 w Bornem Sulinowie„Bornem Sulinowie„Bornem Sulinowie„Bornem Sulinowie„

ZakresZakresZakresZakresZakresZakresZakresZakres inwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycji;;;;;;;;ZakresZakresZakresZakresZakresZakresZakresZakres inwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycji;;;;;;;;

1. Rozbiórka fundamentu betonowego pozostałego po ogrodzeniu o długości ok. 8 m.

2. Rozbiórkę płyty betonowej o wymiarach ok. 1,50x3,00 m.

3. Rozbiórkę istniejącej nawierzchni asfaltowej i z kostki brukowej.

4. Wykonanie chodnika o szerokości 1,50 m i długości ok. 146 m oraz wykonanie dojść do

budynków o wymiarach 2,10x2,00; 3,00x1,50; 3,00x1,50 i 6,50x1,80 m.



Wykonanie robót budowlanych związanych zWykonanie robót budowlanych związanych zWykonanie robót budowlanych związanych zWykonanie robót budowlanych związanych z remontem chodnika przy remontem chodnika przy remontem chodnika przy remontem chodnika przy 
ul. J. Słowackiego 5 wul. J. Słowackiego 5 wul. J. Słowackiego 5 wul. J. Słowackiego 5 w Bornem SulinowieBornem SulinowieBornem SulinowieBornem Sulinowie



„Wykonanie robót budowlane związane z„Wykonanie robót budowlane związane z„Wykonanie robót budowlane związane z„Wykonanie robót budowlane związane z utwardzeniem terenu z kostki utwardzeniem terenu z kostki utwardzeniem terenu z kostki utwardzeniem terenu z kostki 
brukowej betonowej gr. 6 cm w m. Śmiadowo Kolonia, dz. nr 2/13 obr. brukowej betonowej gr. 6 cm w m. Śmiadowo Kolonia, dz. nr 2/13 obr. brukowej betonowej gr. 6 cm w m. Śmiadowo Kolonia, dz. nr 2/13 obr. brukowej betonowej gr. 6 cm w m. Śmiadowo Kolonia, dz. nr 2/13 obr. 

Dąbrowica, gm. Borne Sulinowo„Dąbrowica, gm. Borne Sulinowo„Dąbrowica, gm. Borne Sulinowo„Dąbrowica, gm. Borne Sulinowo„

ZakresZakresZakresZakresZakresZakresZakresZakres inwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycji ;;;;;;;;

- Korytowanie gruntu rodzimego, profilowanie i zagęszczenie podłoŜa, wywiezienie

gruntu.gruntu.

- Wykonanie podsypki piaskowej gr. 10 cm – materiał wykonawcy.

- Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej typu „Polbruk” gr. 6 cm na podsypce

cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem (pow. utwardzenia

24 m2) – kostka betonowa przekazana zostanie przez inwestora, do pobrania z magazynu

przy ul. Orła Białego w Bornem Sulinowie.

- Ustawienie obrzeŜy betonowych 100x30x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4

gr. 5 cm z wypełnieniem spoin cementem (dł. 20 m) – materiał wykonawcy.



Wykonanie robót budowlane związane zWykonanie robót budowlane związane zWykonanie robót budowlane związane zWykonanie robót budowlane związane z utwardzeniem terenu z kostki brukowej betonowej gr. 6 utwardzeniem terenu z kostki brukowej betonowej gr. 6 utwardzeniem terenu z kostki brukowej betonowej gr. 6 utwardzeniem terenu z kostki brukowej betonowej gr. 6 
cm w m. Śmiadowo Kolonia, dz. nr 2/13 obr. Dąbrowica, gm. Borne Sulinowocm w m. Śmiadowo Kolonia, dz. nr 2/13 obr. Dąbrowica, gm. Borne Sulinowocm w m. Śmiadowo Kolonia, dz. nr 2/13 obr. Dąbrowica, gm. Borne Sulinowocm w m. Śmiadowo Kolonia, dz. nr 2/13 obr. Dąbrowica, gm. Borne Sulinowo



„ Wykonanie robót budowlanych związanych z„ Wykonanie robót budowlanych związanych z„ Wykonanie robót budowlanych związanych z„ Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem chodnika  oraz remontem chodnika  oraz remontem chodnika  oraz remontem chodnika  oraz 
wykonaniem progu zwalniającego przy wykonaniem progu zwalniającego przy wykonaniem progu zwalniającego przy wykonaniem progu zwalniającego przy 

ul. Stefana Wyszyńskiego 2 w Bornem Sulinowie „ul. Stefana Wyszyńskiego 2 w Bornem Sulinowie „ul. Stefana Wyszyńskiego 2 w Bornem Sulinowie „ul. Stefana Wyszyńskiego 2 w Bornem Sulinowie „

ZakresZakresZakresZakresZakresZakresZakresZakres inwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycji;;;;;;;;

1. Rozbiórka istniejącej nawierzchni chodnika.

2. Wykonanie chodnika o szerokości 1,50 m i długości ok. 121,51 m.

- projektowana konstrukcja nawierzchni:- projektowana konstrukcja nawierzchni:

chodnik z kostki brukowej o gr. 6 cm, (szara 80% - kolor czerwony 20%),

podsypka cementowo-piaskowa gr. 8 cm,

podbudowa z gruzu budowlanego - kruszonego gr. 10 cm,

- projektowane obramowanie chodnika:

regulacja na całej długości istniejącego krawęŜnika granitowego ułoŜonego na

podbudowie betonowej C16/20, wypełnienie ponadnormatywnych szczelin

między krawęŜnikami zaprawą betonową,

ustawienie obrzeŜy 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej,



„ Wykonanie robót budowlanych związanych z„ Wykonanie robót budowlanych związanych z„ Wykonanie robót budowlanych związanych z„ Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem chodnika  oraz wykonaniem progu remontem chodnika  oraz wykonaniem progu remontem chodnika  oraz wykonaniem progu remontem chodnika  oraz wykonaniem progu 
zwalniającego przy ul. Stefana Wyszyńskiego 2 w Bornem Sulinowie „zwalniającego przy ul. Stefana Wyszyńskiego 2 w Bornem Sulinowie „zwalniającego przy ul. Stefana Wyszyńskiego 2 w Bornem Sulinowie „zwalniającego przy ul. Stefana Wyszyńskiego 2 w Bornem Sulinowie „



„ Wykonanie robót ziemnych związanych z zagospodarowaniem terenu pod „ Wykonanie robót ziemnych związanych z zagospodarowaniem terenu pod „ Wykonanie robót ziemnych związanych z zagospodarowaniem terenu pod „ Wykonanie robót ziemnych związanych z zagospodarowaniem terenu pod 
budowę boisk trawiastych wraz z utwardzeniem dojazdu dz. nr 2/13 w m. budowę boisk trawiastych wraz z utwardzeniem dojazdu dz. nr 2/13 w m. budowę boisk trawiastych wraz z utwardzeniem dojazdu dz. nr 2/13 w m. budowę boisk trawiastych wraz z utwardzeniem dojazdu dz. nr 2/13 w m. 

Śmiadowo”Śmiadowo”Śmiadowo”Śmiadowo”

ZakresZakresZakresZakresZakresZakresZakresZakres inwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycji ;;;;;;;;

1. Zdjęcie warstwy humusu grubości około 15cm na powierzchni około 1’800m2.

2. Zniwelowanie terenu do jednego poziomu, wyrównanie terenu z przemieszczeniem mas

gruntu o średniej głębokości 50cm (łącznie około 450m3).

3. Usuniecie pozostałości po byłych zabudowaniach – gruzu w ilości około 5ton.

4. RozłoŜenie uprzednio zdjętej warstwy humusu na całej zniwelowanej powierzchni.

5. Dostarczenie z Bornego Sulinowa ziemi w ilości około 100ton z rozłoŜeniem na terenie

działki.

6. Wykorytowanie drogi dojazdowej do i dostarczenie z Bornego Sulinowa kruszywa

budowlanego (gruzu kruszonego) w ilości około 40ton z rozłoŜeniem na drodze

dojazdowej.

7. Pozyskanie ziemi w ilości około 80ton z poboczy drogi gminnej, przewiezienie na

działkę i rozłoŜenie (z drogi w odległości do 1km),

8. Wyrównanie końcowe terenu.



„MontaŜ oświetlenia wiaty zlokalizowanej na parkingu przy jeziorze „MontaŜ oświetlenia wiaty zlokalizowanej na parkingu przy jeziorze „MontaŜ oświetlenia wiaty zlokalizowanej na parkingu przy jeziorze „MontaŜ oświetlenia wiaty zlokalizowanej na parkingu przy jeziorze 
Pile w m. Piława”Pile w m. Piława”Pile w m. Piława”Pile w m. Piława”

Zakres inwestycji;Zakres inwestycji;Zakres inwestycji;Zakres inwestycji;Zakres inwestycji;Zakres inwestycji;Zakres inwestycji;Zakres inwestycji;

MontaŜ zestawu  oświetleniowego zawierającego:

- śarówkę LED 8W E27 12V (700lm) = odpowiednik Ŝarówki domowej ok. 70W, - śarówkę LED 8W E27 12V (700lm) = odpowiednik Ŝarówki domowej ok. 70W, 

- Panel fotowoltaiczny 90-100W, 

- akumulator Ŝelowy 60Ah, 

- skrzynka na akumulator 

- kontroler z czujnikiem zmierzchu, 

- instalacja 

- czas autonomii do 4 dni, 

- 8 h pełnej mocy świecenia, 



MontaŜ oświetlenia wiaty zlokalizowanej na parkingu przy jeziorze Pile w m. PiławaMontaŜ oświetlenia wiaty zlokalizowanej na parkingu przy jeziorze Pile w m. PiławaMontaŜ oświetlenia wiaty zlokalizowanej na parkingu przy jeziorze Pile w m. PiławaMontaŜ oświetlenia wiaty zlokalizowanej na parkingu przy jeziorze Pile w m. Piława



„Remont drogi gminnej ul. Towarowej w Bornem Sulinowie”„Remont drogi gminnej ul. Towarowej w Bornem Sulinowie”„Remont drogi gminnej ul. Towarowej w Bornem Sulinowie”„Remont drogi gminnej ul. Towarowej w Bornem Sulinowie”

ZakresZakresZakresZakresZakresZakresZakresZakres inwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycji;;;;;;;;

I. Remont drogi gminnej długości 460mb zlokalizowanej na działce nr 2 obręb 05 I. Remont drogi gminnej długości 460mb zlokalizowanej na działce nr 2 obręb 05 I. Remont drogi gminnej długości 460mb zlokalizowanej na działce nr 2 obręb 05 I. Remont drogi gminnej długości 460mb zlokalizowanej na działce nr 2 obręb 05 
Borne:Borne:Borne:Borne:

1. Ścięcie obustronne poboczy do szerokości od 4 do 5m korony drogi, załadunek i 1. Ścięcie obustronne poboczy do szerokości od 4 do 5m korony drogi, załadunek i 
odwiezienie urobku na odległość do 0,5km. 
2. Przeprofilowanie jezdni na długości 300mb.
3. Usuniecie około 150 korzeni drzew.
4. Załadunek i transport kruszywa budowlanego (gruz kruszony – materiał inwestora) 
z składowiska odpadów w Bornem Sulinowie na plac budowy w ilości 340 ton.
5. RozłoŜenie kruszywa grubości około 15cm i średnio 5m szerokości.
6. Dostawa i rozłoŜenie kruszywa drogowego mieszanka od 0-31,5mm na 
uzupełnienie nawierzchni jezdni długości 140mb w ilości 20ton.
7. Dostawa i rozłoŜenie pospółki na wyrównanie nawierzchni jezdni długości 300mb 
w ilości 60ton
8. Zagęszczenie nawierzchni jezdni walcem wibracyjnym.



„Wykonanie robót budowlanych związanych z„Wykonanie robót budowlanych związanych z„Wykonanie robót budowlanych związanych z„Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem chodnika przy remontem chodnika przy remontem chodnika przy remontem chodnika przy 

ul. J. Słowackiego 11ul. J. Słowackiego 11ul. J. Słowackiego 11ul. J. Słowackiego 11----13 w13 w13 w13 w Bornem Sulinowie”Bornem Sulinowie”Bornem Sulinowie”Bornem Sulinowie”

ZakresZakresZakresZakresZakresZakresZakresZakres inwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycji ;;;;;;;;

1. Rozbiórka istniejącej nawierzchni asfaltowej i z kostki brukowej.

2. Wykonanie chodnika o szerokości 1,50 m i długości ok. 115 m.

- Projektowana konstrukcja nawierzchni:

chodnik z kostki brukowej o gr. 6 cm, (szara 80% - kolor czerwony 20%) –

powierzchnia ok. 173 m2,

podsypka cementowo-piaskowa gr. 8 cm,

podbudowa z gruzu budowlanego - kruszonego gr. 10 cm,

- Projektowane obramowanie chodnika:

regulacja na całej długości istniejącego krawęŜnika kamiennego ułoŜonego na 

podbudowie betonowej C16/20, wypełnienie ponadnormatywnych szczelin 

między krawęŜnikami zaprawą betonową – ok. 118 m,

ustawienie obrzeŜy 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej – ok. 116 m,



Wykonanie robót budowlanych związanych zWykonanie robót budowlanych związanych zWykonanie robót budowlanych związanych zWykonanie robót budowlanych związanych z remontem chodnika przy remontem chodnika przy remontem chodnika przy remontem chodnika przy 
ul. J. Słowackiego 11ul. J. Słowackiego 11ul. J. Słowackiego 11ul. J. Słowackiego 11----13 w13 w13 w13 w Bornem SulinowieBornem SulinowieBornem SulinowieBornem Sulinowie



„Wykonania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi „Wykonania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi „Wykonania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi „Wykonania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi 
dojazdowej  do gruntów rolnych w m. Ciemino, gm. Borne Sulinowo”dojazdowej  do gruntów rolnych w m. Ciemino, gm. Borne Sulinowo”dojazdowej  do gruntów rolnych w m. Ciemino, gm. Borne Sulinowo”dojazdowej  do gruntów rolnych w m. Ciemino, gm. Borne Sulinowo”

ZakresZakresZakresZakres inwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycji;;;;

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi dojazdowej

do gruntów rolnych (dz. nr 71) wraz z dowiązaniem się do ciągu komunikacyjnego drogido gruntów rolnych (dz. nr 71) wraz z dowiązaniem się do ciągu komunikacyjnego drogi

powiatowej nr 1285Z (dz. nr 68/1) w miejscowości Ciemino gm. Borne Sulinowo.

Parametry przebudowywanej drogi długość drogi około 600,0 mb, szerokość około 4,0m.



Wykonania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi dojazdowej  do gruntów rolnych w m. Wykonania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi dojazdowej  do gruntów rolnych w m. Wykonania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi dojazdowej  do gruntów rolnych w m. Wykonania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi dojazdowej  do gruntów rolnych w m. 
Ciemino, gm. Borne SulinowoCiemino, gm. Borne SulinowoCiemino, gm. Borne SulinowoCiemino, gm. Borne Sulinowo



„Wykonanie robót budowlanych związanych z„Wykonanie robót budowlanych związanych z„Wykonanie robót budowlanych związanych z„Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem chodnika remontem chodnika remontem chodnika remontem chodnika 
na dz. nr 45/14 obr. 07 wna dz. nr 45/14 obr. 07 wna dz. nr 45/14 obr. 07 wna dz. nr 45/14 obr. 07 w Bornem Sulinowie”Bornem Sulinowie”Bornem Sulinowie”Bornem Sulinowie”

ZakresZakresZakresZakresZakresZakresZakresZakres inwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycji ;;;;;;;;

1. Rozebranie istniejącej nawierzchni asfaltowej, betonowej i z kostki brukowej kamiennej.

2. Rozebranie muru ceglanego o wysokości ok. 40 cm, gr. 12 cm i długości ok. 85 m.

3. Wykonanie stopnia przed wejściem do budynku – z krawęŜnika betonowego

zaokrąglonego 30x15 cm.

4. Regulacja istniejących studzienek kanalizacyjnych – 6 szt.

5. Regulacja istniejącego wpustu ulicznego ściekowego – 1 szt.

6. Wykonanie chodnika o szerokości 1,50 m i długości ok. 170 m – powierzchnia ok. 255

m2.



WWWWykonanie robót budowlanych związanych zykonanie robót budowlanych związanych zykonanie robót budowlanych związanych zykonanie robót budowlanych związanych z remontem chodnika na dz. nr 45/14 obr. 07 wremontem chodnika na dz. nr 45/14 obr. 07 wremontem chodnika na dz. nr 45/14 obr. 07 wremontem chodnika na dz. nr 45/14 obr. 07 w Bornem Bornem Bornem Bornem 
SulinowieSulinowieSulinowieSulinowie



„Remont istniejącej zatoki autobusowej w pasie drogowym „Remont istniejącej zatoki autobusowej w pasie drogowym „Remont istniejącej zatoki autobusowej w pasie drogowym „Remont istniejącej zatoki autobusowej w pasie drogowym 
w m. Piława, gm. Borne Sulinowo”w m. Piława, gm. Borne Sulinowo”w m. Piława, gm. Borne Sulinowo”w m. Piława, gm. Borne Sulinowo”

ZakresZakresZakresZakresZakresZakresZakresZakres inwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycji ;;;;;;;;

1. DemontaŜ istniejącej nawierzchni zatoki betonowej,1. DemontaŜ istniejącej nawierzchni zatoki betonowej,

2. Wykonanie utwardzenia placu zatoki,

projektowana konstrukcja nawierzchni:

- plac z kostki brukowej szarej pod wiatę przystankową o gr. 6cm -15m2, 

- plac z kostki brukowej  czerwonej na zjeździe o gr. 8cm -45m2

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm,

- podbudowa z gruzu budowlanego gr. 10cm,

- projektowane obramowanie - krawęŜnik betonowy – 45m, 



„Remont dróg gminnych w miejscowości Ciemino i Łączno”„Remont dróg gminnych w miejscowości Ciemino i Łączno”„Remont dróg gminnych w miejscowości Ciemino i Łączno”„Remont dróg gminnych w miejscowości Ciemino i Łączno”

ZakresZakresZakresZakresZakresZakresZakresZakres inwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycji ;;;;;;;;
I. Remont drogi gminnej długości 150mb zlokalizowanej na działce nr: 32/11 w m. I. Remont drogi gminnej długości 150mb zlokalizowanej na działce nr: 32/11 w m. I. Remont drogi gminnej długości 150mb zlokalizowanej na działce nr: 32/11 w m. I. Remont drogi gminnej długości 150mb zlokalizowanej na działce nr: 32/11 w m. 
Ciemino:Ciemino:Ciemino:Ciemino:
1. Ścięcie obustronne poboczy do szerokości około 4m korony drogi, załadunek i 
odwiezienie urobku na odległość do 12km (Borne Sulinowo). 
2. Korytowanie jezdni na długości około 50mb na głębokość 10cm, załadunek i 
odwiezienie urobku na odległość do 12km (Borne Sulinowo)
3. Załadunek i transport kruszywa budowlanego (gruz kruszony – materiał inwestora) z 
Bornego Sulinowa do Ciemina w ilości 160 ton.Bornego Sulinowa do Ciemina w ilości 160 ton.
4. RozłoŜenie kruszywa grubości 10-15cm, 3m szerokości i na długości 150mb.
5. Dostawa i rozłoŜenie pospółki na nawierzchni jezdni w ilości 30ton (materiał inwestora –
z Bornego Sulinowa do Ciemina).
6. Zagęszczenie nawierzchni jezdni.

II. Remont drogi gminnej długości 300mb zlokalizowanej na działce nr: 96, 314 i 90 w m. II. Remont drogi gminnej długości 300mb zlokalizowanej na działce nr: 96, 314 i 90 w m. II. Remont drogi gminnej długości 300mb zlokalizowanej na działce nr: 96, 314 i 90 w m. II. Remont drogi gminnej długości 300mb zlokalizowanej na działce nr: 96, 314 i 90 w m. 
Łączno:Łączno:Łączno:Łączno:
1. Przeprofilowanie nawierzchni na długości około 300mb. 
2. Załadunek i transport kruszywa budowlanego (gruz kruszony – materiał inwestora) z 
Bornego Sulinowa do m. Łączno w ilości 50 ton.
3. Uzupełnienie ubytków w nawierzchni jezdni na długości około 200mb i zagęszczenie 
nawierzchni jezdni.



„„„„ Budowa 50 szt. lamp ulicznych zasilanych energią ze źródeł Budowa 50 szt. lamp ulicznych zasilanych energią ze źródeł Budowa 50 szt. lamp ulicznych zasilanych energią ze źródeł Budowa 50 szt. lamp ulicznych zasilanych energią ze źródeł 
odnawialnych na terenie Gminy Borne Sulinowo”odnawialnych na terenie Gminy Borne Sulinowo”odnawialnych na terenie Gminy Borne Sulinowo”odnawialnych na terenie Gminy Borne Sulinowo”

ZakresZakresZakresZakresZakresZakresZakresZakres inwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycjiinwestycji ;;;;;;;;

MontaŜ oświetlenia zasilanego energią ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Borne

Sulinowo. Oświetlenie stanowi wolno stojące lampy hybrydowe zasilane energią solarną

z modułów fotowoltaicznych oraz energią z wiatru z generatora turbiny wiatrowej,

zainstalowanych na słupach lamp. Lampy hybrydowe nie wymagają zasilania z sieci

elektroenergetycznej.

Celem opracowania było podanie rozwiązań funkcjonalnych i technicznych montaŜu

oświetlenia zasilanego energią ze źródeł odnawialnych.



Zakres prac obejmował Zakres prac obejmował Zakres prac obejmował Zakres prac obejmował budowę budowę budowę budowę oświetlenia drogowego i ulicznego na terenie Gminy Borne Sulinowo oświetlenia drogowego i ulicznego na terenie Gminy Borne Sulinowo oświetlenia drogowego i ulicznego na terenie Gminy Borne Sulinowo oświetlenia drogowego i ulicznego na terenie Gminy Borne Sulinowo 
w postaci montaŜu 50 szt. latarni hybrydowych na działkach:w postaci montaŜu 50 szt. latarni hybrydowych na działkach:w postaci montaŜu 50 szt. latarni hybrydowych na działkach:w postaci montaŜu 50 szt. latarni hybrydowych na działkach:

1. 78-449 Borne Sulinowo, dz. nr 1/206 (1 szt.), 1/204 (1 szt.), obr. Borne 07, gm. Borne Sulinowo.
2. 78-449 Borne Sulinowo, dz. nr 2 (1 szt.), obr. Borne 01, gm. Borne Sulinowo.
3. 78-446 Silnowo, Ciemino, dz. nr 68/1 (1 szt.), 71 (2 szt.), obr. Ciemino, gm. Borne Sulinowo,
4. 78-446 Silnowo, Dąbie, dz. nr 4/9 (1 szt.), obr. Kiełpino, gm. Borne Sulinowo,
5. 78-446 Silnowo, Juchowo, dz. nr 8/10 (1 szt.), 8/11 (1 szt.), obr. Juchowo, gm. Borne Sulinowo,
6. 78-446 Silnowo, Śmiadowo, dz. nr 390 (2 szt.), 2/10 (2 szt.), obr. Dąbrowica, gm. Borne 

Sulinowo,
7. 78-446 Silnowo, Uniemino, dz. nr 104/1 (1 szt.), 120 (1 szt.), 114 (1 szt.), obr. Uniemino, gm. 

Borne Sulinowo,
8. 78-446 Silnowo, Kłosówko, dz. nr 9 (1 szt.), obr. Juchowo, gm. Borne Sulinowo,
9. 78-446 Silnowo, Krągi, dz. nr 227 (1 szt.), 405 (6 szt.), obr. Krągi, gm. Borne Sulinowo,
10. 78-445 Łubowo, Liszkowo, dz. nr 243 (2 szt.), 231/2 (1 szt.), obr. Liszkowo, gm. Borne 10. 78-445 Łubowo, Liszkowo, dz. nr 243 (2 szt.), 231/2 (1 szt.), obr. Liszkowo, gm. Borne 

Sulinowo,
11. 78-445 Łubowo, dz. nr 598/1 (4 szt.), obr. Łubowo, gm. Borne Sulinowo,
12. 78-445 Łubowo, Nobliny, dz. nr 142/1 (2 szt.), obr. Nobliny, gm. Borne Sulinowo,
13. 78-446 Silnowo, Obrąb, dz. nr 106 (1 szt.), obr. Radacz, gm. Borne Sulinowo,
14. 78-446 Silnowo, Okole, dz. nr 79/1 (1 szt.), obr. Okole, gm. Borne Sulinowo,
15. 78-446 Silnowo, Osiczyn, dz. nr 220 (2 szt.), obr. Silnowo, gm. Borne Sulinowo,
16. 78-446 Silnowo, Piława, dz. nr 210 (2 szt.), 209 (3 szt.), 229/1 (2 szt.), obr. Piława, gm. Borne 

Sulinowo,
17. 78-446 Silnowo, Radacz, dz. nr 61 (1 szt.), 42 (2 szt.), obr. Radacz, gm. Borne Sulinowo,
18. 78-445 Łubowo, Rakowo, dz. nr 296/1 (1 szt.), obr. Rakowo, gm. Borne Sulinowo,
19. 78-446 Silnowo, dz. nr 257 (1 szt.), obr. Silnowo, gm. Borne Sulinowo,
20. 78-445 Łubowo, Strzeszyn, dz. nr 828 (1 szt.), obr. Łubowo, gm. Borne Sulinowo.



Budowa 50szt. lamp ulicznych zasilanych energią ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Borne Budowa 50szt. lamp ulicznych zasilanych energią ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Borne Budowa 50szt. lamp ulicznych zasilanych energią ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Borne Budowa 50szt. lamp ulicznych zasilanych energią ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Borne 
SulinowoSulinowoSulinowoSulinowo



„„„„ Wykonanie dokumentacji Wykonanie dokumentacji Wykonanie dokumentacji Wykonanie dokumentacji technicznej w technicznej w technicznej w technicznej w celu budowy 20 szt. lamp celu budowy 20 szt. lamp celu budowy 20 szt. lamp celu budowy 20 szt. lamp 
ulicznych zasilanych energią ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy ulicznych zasilanych energią ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy ulicznych zasilanych energią ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy ulicznych zasilanych energią ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy 

Borne Sulinowo”Borne Sulinowo”Borne Sulinowo”Borne Sulinowo”

Przedmiotowa inwestycja Przedmiotowa inwestycja Przedmiotowa inwestycja Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana zlokalizowana zlokalizowana zlokalizowana bedziębedziębedziębedzię na na na na terenie Gminie Borne Sulinowo, w następujących terenie Gminie Borne Sulinowo, w następujących terenie Gminie Borne Sulinowo, w następujących terenie Gminie Borne Sulinowo, w następujących 

miejscowościach:miejscowościach:miejscowościach:miejscowościach:

-Ciemino, dz. nr 32/11 obręb Ciemino - 2 szt.,

- Ciemino, dz. nr 71 obręb Ciemino - 2 szt.,

- Dąbie, dz. nr 10 obręb Kiełpino - 2 szt.,- Dąbie, dz. nr 10 obręb Kiełpino - 2 szt.,

- Kłosówko, dz. nr 4/7 obręb Juchowo - 2 szt.,

- Łubowo, dz. nr 570/27 obręb Łubowo - 2 szt.,

- Osiczyn, dz. nr 220 obręb Silnowo - 1 szt.,

- Piława, dz. nr 209 obręb Piława - 1 szt.,

- Piława, dz. nr 210 obręb Piława - 2 szt.,

- Piława, dz. nr 284 obręb Piława - 1 szt.,

- Radacz, dz. nr 61 obręb Radacz - 2 szt.,

- Śmiadowo, dz. nr 8/8 obręb Śmiadowo - 2 szt.,

- Uniemino, dz. nr 229/1 obręb Piława - 1 szt.


