


„ Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie 
wielobranżowego nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.:

Rozbudowa z przebudową budynku Zespołu Szkół w Łubowie o budynek sali gimnastycznej 

z zapleczem socjalno-technicznym i higieniczno-sanitarnym oraz pomieszczeniami stołówki 

z pełnym zapleczem kuchennym, socjalnym i magazynowym na dz. nr 240/5, 240/7, 240/14 i 

733 przy ul. Zakątnej 10 w Łubowie, gmina Borne Sulinowo”

”
Zakres dokumentacji projektowo-kosztorysowej w oparciu o Projekt koncepcyjny architektoniczny stanowi:
projekt hali sportowej, będącej salą gimnastyczną szkoły wraz z niezbędnym zapleczem socjalno-technicznym i
higieniczno-sanitarnym, połączonej funkcjonalnie z istniejącymi budynkami szkoły; sala z dostępem poza zajęciami
lekcyjnymi dla osób z zewnątrz,



„ Budowa szybu dźwigowego z platformą do przewozu osób niepełnosprawnych przy 
budynku Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie”

Zakres inwestycji:

� przebudowa okien na drzwi wejściowe,
� wykonanie fundamentów platformy,
� montaż platformy do pionowego transportu osób niepełnosprawnych (w przeszklonym szybie),

przylegającej do elewacji frontowej budynku,
� obniżenie istniejącego chodnika w celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym dostępu do platformy.



„Przebudowa drogi dojazdowej  do gruntów rolnych w m. Ciemino, gm. Borne Sulinowo”

Zakres inwestycji;
W ramach zadania wyłoniono Wykonawcę w celu wykonania przebudowy drogi dojazdowej do 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. Przebudowa polega na wykonaniu nawierzchni asfaltowej.
Parametry przebudowywanej drogi długość drogi około 600,0 mb, szerokość około 4,0m.



„ Budowa kolejnych 20 szt. lamp ulicznych zasilanych energią ze źródeł odnawialnych na 
terenie Gminy Borne Sulinowo”

Zakres inwestycji ;

Montaż 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.

Lampy zlokalizowane są na terenie Gminie Borne Sulinowo, w następujących 

miejscowościach:

- Ciemino, dz. nr 32/11 obręb Ciemino, Ciemino, dz. nr 71 obręb Ciemino,

- Dąbie, dz. nr 10 obręb Kiełpino, Kłosówko, dz. nr 4/7 obręb Juchowo,

- Łubowo, dz. nr 570/27 obręb Łubowo, Osiczyn, dz. nr 220 obręb Silnowo,

- Piława, dz. nr 209 obręb Piława, Piława, dz. nr 210 obręb Piława,

- Piława, dz. nr 284 obręb Piława, Radacz, dz. nr 61 obręb Radacz,

- Śmiadowo, dz. nr 8/8 obręb Śmiadowo, Uniemino, dz. nr 229/1 obręb Piława



„ Budowa  kolejnych 20 szt. lamp ulicznych zasilanych energią ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy 
Borne Sulinowo”



„Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół w Łubowie”

Zakres inwestycji:

Wykonanie robót elektrycznych na parterze budynku, w oddziałach klas I-III Szkoły Podstawowej
w Łubowie przy ul. Zakątnej 10.
Przewidziano m. in. wymianę przewodów zasilających, gniazd wtyczkowych, przycisków, opraw
oświetleniowych oraz badania i pomiary kontrolne instalacji i natężenia oświetlenia.



„Wymiana i montaż stolarki budowlanej w budynku Szkoły Podstawowej w Jeleniu”

Zakres inwestycji:

1. Demontaż drzwi drewnianych wejściowych i wewnętrznych dwuskrzydłowych.
2. Montaż nowych drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych aluminiowych z profili izolowanych termicznie
(profil ciepły),
3. Montaż nowych drzwi wewnętrznych dwuskrzydłowych aluminiowych,
4. Montaż rolety wewnętrznej pod potrzeby oddzielenia części Świetlicy od części szkoły w godzinach
popołudniowych



„Wykonanie prac ogólnobudowlanych  przy budynku Szkoły Podstawowej w Jeleniu”

Zakres prac  obejmował:
1.Przebudowę istniejącego chodnika, szer. 1,10m, pow. 52m2 polegającego na demontażu istniejącego
utwardzenia betonowego w ilości około 52,0m2 i wykonaniu nowego chodnika z kostki betonowej o gr.
6 cm, pow. ok. 52,0m2.
2.Budowa chodnika prowadzącego do wejścia do świetlicy, szer. 1,30m, pow. 70,0m2, wykonanego z
kostki betonowej o gr. 6 cm, pow. ok. 70,0m2,
3. Wykonanie pozostałych prac ogólnobudowlanych związanych bezpośrednio z zadaniem.



„Prace remontowo budowlane w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Łubowie”

Zakres inwestycji:

-Montaż bramy garażowej
segmentowej typu
Hormann otwieranej za
pomocą pilota,

- Wykonanie robót
ogólnobudowlanych
związanych z montażem
bramy garażowej,

-Wykonanie ocieplenia
wraz z wykonaniem
wyprawy tynkarskiej
elewacji budynku OSP,

-Przeprowadzenie
remontu polegającego na
wykonaniu nowych
powłok malarskich ścian i
sufitów,

- Wykonane remontu
posadzki polegającego na
położeniu terakoty.



„Remont chodnika przy budynku wielorodzinnym ul. M. Konopnickiej 15 
w Bornem Sulinowie”

Zakres inwestycji :
-Rozebranie istniejącej nawierzchni
chodnika z kostki brukowej kamiennej
o szerokości 1,30m i dł. ok. 93m –
powierzchnia 121m2,
- Wykonanie chodnika o szerokości
1,50m i długości ok. 113 m –
powierzchnia ok. 170m2.



„Montaż piłkochwytu na boisku piłkarskim klubu Orzeł Łubowo”

Zakres inwestycji:
-Wykonanie piłkochwytu z siatki polipropylenowej
usztywnionej pięcioma drutami naciągowymi
o wysokości 6,0m w celu wyłapywania piłek.



Remont chodnika przy budynku wielorodzinnym na  ul. M. Reja 5, 
w Bornem Sulinowie

Zakres inwestycji :
-rozebranie istniejącej
nawierzchni chodnika z kostki
brukowej kamiennej o
szerokości 1,80m i dł. ok. 110m
– powierzchnia 198,00m2,
- wykonanie chodnika o
szerokości 1,50m i długości ok.
110,0 m – powierzchnia ok.
164,0m2.



„Wykonanie trybuny sportowej na stadionie miejskim w Bornem Sulinowie ”

Zakres inwestycji :

Trybuna sportowa zewnętrzna stacjonarna/ demontowalna o konstrukcji stalowej ocynkowanej
ogniowo.
Trybuna 3-rzędowa z barierkami ochronnymi, ilość miejsc siedzących 52 szt., podesty trybuny z
kraty stalowej ocynkowanej ogniowo typu WEMA.
Trybuna spełnia wymagane prawem normy, warunki techniczne i posiadać wszelkie niezbędne
atesty.



Zakres inwestycji:
-rozebranie istniejącej
nawierzchni chodnika
dł. ok. 93m,
- wykonanie chodnika 
o szerokości od 1,30 
do 1,50m i długości 
ok. 93m –
powierzchnia ok. 
110,0m2.

„Remont chodnika przy budynku wielorodzinnym Al. Niepodległości 14
w Bornem Sulinowie”



„Budowa wiat rekreacyjnych na terenie gminy Borne Sulinowo”

Inwestycja realizowana z Sołectwem Piława i Jeleń oraz Stowarzyszenie Klub Wodny „PILE“ 

Zadaniem Gminy było przygotowanie dokumentacji technicznej oraz przekazanie, w miarę
możliwości finansowych, materiałów.

Budowa wiat realizowana przy zaangażowaniu mieszkańców poszczególnych sołectw oraz członków
klubu wodnego.

Wiatki zostaną zlokalizowane w następujących miejscowościach:
-Piława na dz. nr 184/1
-Piława na dz. nr 194,
- Przyjezierze dz. nr 62/6,

Rozwiązania funkcjonalno-użytkowe projektowanych wiat:
Wiaty zaprojektowano jako wolno stojąca o kształcie prostokątnym i powierzchni zabudowy 24 m2

(wymiary zewnętrzne 4x6 m). Konstrukcja wiat drewnianej krokwiowo - kleszczowej z dachem
dwuspadowym pokrytym gontem bitumicznym.

Parametry użytkowe:
Podstawowe parametry wiaty:
•powierzchnia zabudowy wiaty - 24,00 m2

•wysokość wiaty - 3,92 m
•powierzchnia utwardzona (łącznie z obrzeżami) - 28,48 m2



Wiaty rekreacyjne zlokalizowane na dz. nr 184/1 i 194 obręb Piława



Zakres inwestycji:
- Rozebranie istniejącej 
nawierzchni chodnika dł. 
ok. 96m,
- Wykonanie chodnika o 
szerokości od 1,30 do 
1,40m i długości ok. 96m 
– powierzchnia ok. 
125,0m2.

„Remont chodnika przy budynku wielorodzinnym Bolesława Chrobrego 13
w Bornem Sulinowie”



Zakres inwestycji:
- Rozebranie istniejącej 
nawierzchni chodnika 
dł. ok. 93m,
- Wykonanie chodnika 
o szerokości 1,5 i 
długości ok. 93m 
- powierzchnia 
ok. 139,50m2.

„Remont chodnika przy budynku wielorodzinnym J. Słowackiego 1
w Bornem Sulinowie”



„Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Krągi”

Zakres  inwestycji:

I. Projekt budowlany. 
Zaprojektowano  12 szt. latarni  LED 
THORN R2L2 na słupach stalowych 
ocynkowanych stożkowych o wysokości  
8m z wysięgnikami.
Wymiary: 655 x 362 x 155 mm
Moc całkowita: 80 W
Waga: 9.32 kg
Współczynnik oporu: 0.05 m²

II.  Pierwsze trzy szt.  lamp  planuje się 
wykonać w III  kw. 2015r. w pasie drogi 
powiatowej w m. Krągi



Lokalizacja oświetlenia drogowego w m. Krągi:



„Zakup płotu sztachetowego wraz z akcesoriami do montażu 
w celu wykonania ogrodzenia placów zabaw publicznych 

w m. Rakowo oraz Uniemino na terenie gm. Borne Sulinowo”

Zakres  inwestycji:

Inwestycja obejmowała zakup gotowego płotu sztachetowego o wysokości 80cm  w celu wykonania

ogrodzenia placów zabaw w m. Rakowo , płotek o długości 64mb i Uniemino, płotek o długości 72mb.

Płot sztachetowy wykonany z desek z drzewa iglastego impregnowanych środkiem grzybo- i 

owadobójczym. 



I. Przeprowadzono remont kotłowni; wykonano gruntowny remont sufitu, wykonano powłoki

malarskie ścian i sufitu, wyremontowano schody oraz wejście.

II. Przeprowadzono gruntowny remont części posadzki w  świetlicy polegający na wykonaniu izolacji 

cieplnej i przeciwwilgociowej. 

III. Wykonano bieżący remont dachu świetlicy.

„Remont w budynku Świetlicy wiejskiej w m. Piława”

Zakres  inwestycji:



„Wykonanie prac remontowych na terenie Cmentarza Wojennego w Bornem Sulinowie”

Zakres prac przewidzianych do wykonania:
1. Remont parkingu przy cmentarzu tj.:
- wymiana krawężników,
- wymiana nawierzchni na kostkę typu „Polbruk” lub uzupełnienie nawierzchni mieszanką asfaltową.
2. Malowanie:
- bramy,
- furtki oraz słupków ogrodzenia, 
- częściowe uzupełnienie i wymiana siatki ogrodzeniowej,
3. Regulacja obrzeży poszczególnych kwater wraz oczyszczeniem i pomalowaniem krawężników 
wapnem z   dodatkiem pigmentu w kolorze szary,
4. Wycinka zakrzewień i oczyszczenie terenu wokół cmentarza w pasie ok. 5m z odpadów zielonych /gałęzie i 
liście/,
5. Usunięcie starych zakrzaczeń z terenu cmentarza oraz wykonanie ozdobnych nasadzeń w nowym miejscu,
6. Oczyszczenie tablic pamiątkowych i pomnika z nalotów, miejscowe uzupełnienie malowania,
7. Wykonanie ścieżki cmentarnej o szer. 1,5m opisującej teren cmentarza w miejscu po usunięciu zakrzaczeń.



„Budowa ogólnodostępnych 12-stu miejsc postojowych na terenie
dz. nr 34/5, 34/6, 34/7obr. Borne 06

w Bornem Sulinowie”

Zakres robót obejmował:
Wykonanie 12 szt. ogólnodostępnych miejsc
postojowych dla samochodów osobowych –
powierzchnia 160,00m2.
O nawierzchni z kostki granitowej o gr. 8 cm, (szara
80%, czerwona 20%).



„Ustawienie znaków informacyjnych w m. Krągi, Łączno oraz Silnowo”

Zakres  inwestycji:

Zamówiono i ustawiono tabliczki informacyjne z nawami ulicy w m. Silnowo oraz z numerami 
porządkowymi w m. Krągi i Łączno. 

Tabliczki wykonane  z materiału: 
- odpornego na działanie warunków atmosferycznych ,
- słupki stalowe ocynkowane dł. 3,5m, 
- tabliczki z blachy gr. 1,0 - 1,5mm.
- malowane proszkowo, 
- lico folia odblaskowa, 


