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Informacja o pracach inwestycyjny~--;-~n
miasto Katowice wg stanu prac na

•.

~J

"-~e111

"/7 ~

3(ó8:2~

Grupa podmiotów:

nl.

i adaptacyjnych zrealizowan!c~
oraz pracach w toku

ZOJć'nl..0t~~y~.;~~
Ed'';k~-cji
I

:~

'.'

.

I2IC

~~~::~r~;:~!~..

\.~ I •• -; ••;.:.

...
,

·~,~'·'-I
,.:, -0;·1
-.,_-,-,.

0,00 I

15000,00

I

? .203 .t/f2 / l/t

:~~,:;~

.'...,,~.,,:

.. ,

2b:l5-'oii~3~

.; '!.r;;~t,~lf;8CI149'i42700~
1

przez

J

I

~

---f'~""",r~Nł••,."

2015r.w przedszkolach, szkołach i innych p\~Wkactldłwoao~~rowadZOPYCh

lst: Gmina paragrafy: 4270,4340

'"' .. -

----.-------

0,001.:::

-·,/~;~~~~t~*Whr

J.;

:K;{~?kł}1

ZPM j()()/2O'15 z dnia lO1!>
WymIana jednego zespołu okien na parterze budynku

wymiana okien
.801s04270;,.:.,

2

I'

15000,00

0,00

~r::rl~~1ft,1T~:,:L::·

0,00

13 000,00
13 000,00

0,00

.r .

0,00

15000,00

Przebudowa instalacji elektrycznej, demontaż drabinek w saK
remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych

Ikorekcyjnej, rozbiórka śdanki, malowanie, wymiana instalacji
elektlycznej w pokoju nauczycielskim.

Nr 67 Z Oddzlałlml.

0,00

5

ilWalY.łna naprawa ogrodzenia

o,ooU,;

15000,00

15000,00

0,00

, , .'!:'\:i,,/:,.;;:;;:,i,;d/,,;~;;

0,00

Wymiana skorodowanych kształtek przy podgrzewaczu wody
ciepłej w kuchni

0,00

1250,00

0,00

60000,00

Wymiana 7 uszkodzonych przeseł ogrodzenia, wymiana
ogrodzenia wokół placu zabaw, wymiana bramy wjazdowej
p. poż. r furtki. Wykonanie nawierzchni wjazdu z placu

61250,00

:#i\I\i

'.: ~"t"i .

2OfS'
Iw trakcie przygotowania wniosku

,:V;~~:~',M'Hr .;';;;,.' :~;~;::.
;'}<:.;};;:~\...•'".',

:/r:'i;~iłł:

ZPM 300/2015 z dnia 201S
0,00106-26
IPostępowanie przetargowe w toku.
•

;::~

O,OOI;(,~'t~~lkl'·O'
ZPM 3OO/2()BzdOia
0,00106'26

··\],:'.f.t~ll~'

.'

1015

y,; ..

~inO:'Pt-żeclSZkot~y:N~2'.

awClr(jna naprawa Instalacji wodnokanalizacyjnej

".:

0,00 106-26

. s: .~.'

0,00

remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i remont wewnętrznych stref komunikacyjnych I stref
stref wejŚdOwych (schody, korytarze, drzwi ltd.) weJściowych
.\.:: ';'·~,\\r80i95;427C1··:~f.!,-;:"

15000,00

;t" ~:.

xn~!i'1~.~:~,~r~l:j:·
:,.';,,'

.::~

0,001~~'01\~,1:'

L'Pł'1 3OOj20t:!> z dnia

Wymiana wykładziny podłogowej I malowanie pomieszczeń
szkolnych

3 ''J~,·~~,tm..~·rylaiFI:i~,,;,~}

Szkoła Poditaw!Ma

Iw trakcie paygotowania wnlosł<u

:71> " ..

remont sal zajęĆ. pracowni i klas lekcyjnych

4

0,00106-26

1249,751;: ••••~'4;~jeC:

Iw trakcie przygotowania wniosku

l'

; "~,i;:"~"~ ;>-=.~--=--~7V,.)~~,'Z:;&~

ZPM 136/15 (ZwPM
l 249,75194/15) z dnia 2015·03-25 IZadanie wykonano zgodnie z zakresem rzeczowym

ZPM 136/15 (ZwPM
0,00194/15) z dnia 2015-0)·25

IZadanIe w trakcie realIzaCji' wykonano roboty dot
nawierzchni, zamówiono przęsła.

manewrowego dla samochodów p.poż.
';6:f>:IA~tl~~Z~i~~~7~~j,

,~:t11~~;,i:iJł~;!%~~t:";:rrJ:~{i~W~i~0;it~;:;~~~'
60000,00

.
I
I

-_ ....-..

-J

•.•.
~II'I;;I~

_L_I_I_._...-L.

•..•. ,'""

awaryjna naprawa instalacji wodnokanallzac(jnej
awaryjna naprawa dachu i/lub obróbeII

PABS 8.0.1045 (e) Krakfin

..

"',

•••. "'"UIKI

,.-.~

WymIana uszkodzonvch manometrów I zaworu
mallometrowego w wymłennIkownI c.w .u, 0I'iIZ nIesprawnego
podejsda odp/ywowego w sal zajęĆ

60950,00

0,00

36 000,00
Zakończono zadanie

60000,00

24000,00

0,00

950,00

0,00

15000,00

O

78600,001

~
ZPM 172/15 (ZwPM
946,411134/15) z dnia 2015-0+241Zadanie wykonano zgodnie

z zakresem

rzeczowym

\'

(\

Lp.,

~ (~'
JednOstka
'(Tytuł wydatki! zGOctnyz'ABS)

Plan

Zakres rzeaowy prowadzonych prac (opis)

1
Malowanie korytarzy I p., malowanie klatki schodowej w
remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i lbudynku tylnym, wymiana osprzętu elektrycznego i
.
stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) wykonanie niezbędnych przeróbek instalacji elektrycznej

awaryjny remont stropów, nadproży, ścian i
pozostalych elementów konstrukcyjnych

2015-08-31.

1"201Hl~l,
30000,00

IUsunięcie skutków zalania pomieszczeń ZNP w wyniku awani
instalacji wodnej poprzez wymianę posadzki z paneli
podłogowych w sekretariade, malowanie sufitu i ścian Sali
konferencyjnej oraz malowanie sufitu i ścian pomieszczenia

wykOnanie

Dzielnica

2015~8-31

•:decyzJe,- nakazy.

30 000,00

0,00

3600,00

0,00

45000,00

0,00

3900,00

0,00

3900,00

5000,00

7820,00

5000,00

5000,00

()pIs wykolli1ni8 za.kresu rzec:zowegO,OIlISJlraC
PozOstalYchdo wykoiIanla, przewldywany:tennln
.
zakońael1la prac
'~-Ż, ' .

'i,~:>

ozn'.*·
'I ..

Zadanie wykonano zgodnie z zakresem rzeczowym. Termin
wykonania do 03-08-2015r. Odbiór 10.08.2015r,

28456,41

ZPM 136/15 (ZwPM
3586,41194/15) z dnia 2015-03-25

IZadanie wykonano zgodnie z zakresem rzeczowym

litllrhni

awaryjna wymiana okien

Iwymiana 9 okien w salach zajęć

~1,:~D:~::,~;~st!ii~jlm;;~~~~.,;d'.
·······.'::,';,}lt)~·'>·, ,
awaryjna naprawa Instalacji wodno-

Inaprawa instalacji

-:~;;,,:~~~::,j~~~<H;':',:.
pozostałe remonty budynku

awaryjna naprawa/wymiana urządzeń

awaryjna naprawa Instalacji wodno-

. " ,\. i, .;\,{",.J
IWymiana 5 szt. drzwi

Naprawa dwóch kserokopiarek - zadanie zrealizowane przez
Dyrektora Szkoły
'naprawa instalacji

i!~rjł~~F'~'~~~0:;~'"!};':t·,"}
awaryjna naprawa instalacji wodnokanalizacyjnej

I

awaryjna naprawa Instalacji wodnokanalizacyjnej

.~.,f,i.,';:,:,;,

'i ,;':,.

'j.,.,

••

Wymiana skorodowanego odcinka przewodu wody dep/ej;
Wymiana pompy dla obiegu wody cyrkulacyjnej oraz
niedrożnego odcinka przewodu cyrkulacji

l~ji~ćl~)~·~~&lt~"m~~:~·;
remont sali gimnastycznej z zapleczem

.:~;.,.

··.!i~.,;:~;.';!:'::
\:,";':1,

!;/·,·:;~,!.~L

Malowanie klatki schodowej, wymiana stolarki okiennej w
Iklatce schodowej i pomieszczeniu zaplecza Sali glInn.,
wymiana drzwi zewnętrznych

'awaryjna naprawa instalacji w0dnokanalizacyjnej

Wymiana uszkodzonego odcinka rurociągu wody zimnej w
pomieszczeniu przy sali gimnastycznej, oraz na zaIozenlu
opaski uszczelniającej przy szatniach; Wymiana
uszkodzonych odcinków rur Genowa na polipropyienowe PP z
podejściem dopIywowym instalacji wody w sanitariacie
IchIopców przy sali gimnastycznej.

PABS 8,0.1045 (c) KrakfIn

0,00

950,00

0,00

3360,00

3360,00

ZPM 335/15 z dnia 2015-07,W trakde przygotowania wniosku
0,OOb1

,'t.G:~

l 693,40I~,i~~~~;~:~1I1i1·:0hj;1~i~5:~::;:S·~;·.!
0,00 I

Iw trakde przygotowania wniosku

ZPM 136/15 (ZwPM
1693,40194/15) z dnia 2015-03-25

IZadanie wykonano zgodnie z zakresem rzeczowym

0,001ZPM 335/15 z dnia 2015-07,W trakde przygotowania wniosku
23

3 328,491.i:~~~i.~Ii~Od

J

l :'F:~L':)~,:

ZPM 136/15 (ZwPM
94/15) z dnia 2015-03-25
3 328,49IZPM 234/2015 (ZwPM

IZadanie wykonano zgodnie z zakresem rzeczowym

190/15) z dnia 2015-05-29

45000,00

53100,00

45000,00

45000,00

., "ł:t-'
;,;:':TC;\~

8411,00

lzadanle

,.''':,' "Iizkoła"~'fiI(};J;2"lni"lgnac:eoo!'
;,.,~!i
~{~~~i~,~~ł;(?t~~/·~~
'\ ~',~.'~fl~' -.::t; f~~W.~'l:~}m\
~t~~
Naprawa obróbek blacharskich, usunlede zniszczonej
warstwy papy, wymiana trzech sztuk zniszczonych płyt
okładzinowych na cementowe

1870,00

0,00

Wymiana przyłącza wody zimnej do budynku saN
gimnastycznej

awalY.lna naprawa dachu I/Iub obróbek
blacharskich

0,00

ZPM 335/15 z dnia 2015-o7,Wniosek w przygotowaniu
0,001
23

Wygenerowany:

podZielono na III CZęsCI.I część - malowanie Idatki
schodowej wykonano. II część - wymiana stolarki drzwiowej
realizacja do 28.08.2015r. III część - wymiana stolarki

0,00

"łan......,,; •.••.••.
11••••.••••••••

0,00

8100,00

0,00

41 220,00

0,00

1000,00

0,00

26100,00

2015-07-17 15:05:56 #4e5e5

.A....

no no.

")1\1

C ••

ZPM 172/15 (ZwPM
8088,741134/15) z dnia 2015-{)4-241Zadanie wykonano zgodnie z zakresem rzeczowym

'i<'

',~':"""

15 120,00;:~~~~;ł(I_·'~!,\·':"~1t}~~~f4:\·~~t~,:{i,
ZPM 136/15 (ZwPM
1 000,00 94/15) z dnia 2015-03-25

Zadanie wykonano zgodnie z zakresem rzeczowym

ZPM 136/15 (ZwPM
94/15) z dnia 2015-03-25
ZPM 234/2015 (ZwPM
0,001190/15) z dnia 2015-05-29 1Prace w toku, zakończenie 09.2015
ZPM 297/2015; ZwPM
222/15 z dnia 2015-06-26
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U

(I

Lp.

-r

.,lednosUca

,(tYtuł.~.tii~lZliodny
:>::' '/}:.:'

:-,

zilcR!S rzeczowy

z PABS)

~·,X~~·~~~·~'~:'.~~·.:
;:.:,:;- .~. .

.--i~\Htt:l;

Plan

<'C'

.'Y < I. 2015-01:.01'
Skucie odpadającego tynku na sufICie w Sali lekcyjnej,
nalozenie nowego tynku, wykonanie gładzi gipsowej oraz
malowanie sufitu

0,00

2000,00

awaryjna naprawa/wymiana
urządzeń I
wyposażenia związanych z utrzymaniem boisk
szkolnych

Wymiana tablicy do koszykówki wraz z siatka, siatki
ochronne do bramek, piłkochwyty wraz z montatem

0,00

12120,00

13

34000,00

43900,00

34 000,00

43900,00

remont sali gimnastycznej

141;h~i~i~r~J~;:~~er.~(

0,00
Skucie odspojonych
spoinowanie

,

':;'~;

..

,

ZPM 297/2015; ZwPM
2000,001222/15
z dnia 2015-Q6-26

.'f{:
lzadanie

wykonano

zgodnie z zakresem rzeczowym

ZPM 234/2015 (ZwPM
12120,001190/15)
z dnia 2015-05-29IZadanle

wykonano

zgodnie z zakresem rzeczowym

wykonano

zgodnie z zakresem rzeczowym

3500,00

ZPM 172/15 (ZwPM
3500,001134/15)
z dnia 2015-04-24IZadanle

0,00

8700,00

PM
8700,00 IZ23 335/15 z dnia 2015-071Roboty

I

0,00

17000,00

I

0,00

3500,00

0,00

12500,00

0,00

20000,00

0,00

20000,00

na murze
naprawa pokrycia papowego

awaryjna naprawa dachu Vlub obróbek

i obróbek blacharskich

bud.

i
vej I odwodnienie
awaryjna naprawa Instalacji wodno11,••••••.

awaryjny

lawaryjna

_.l- ...~

remont sal zajęć, pracowni I klas

naprawa instalacji

uzupełnienie

tynków,

_~_.

UU\I' LJbianie

;;~i,,..g',:'

15.~:;~{~·~(I~!{~'m~:~J~~;:
remont sal zajęć, pracowni I klas lekcyjnych

i malowanie Sali

awaryjna

naprawa lnstaIacI

wentylacyjnej

~:~~~f~*ł:~~hi;:[0:::::::~,i~:;i

0,00

33000,00

Skucie I wyizolowanie śdan zaplecza kuchni usytuowanych w
piwnicy, wykonanie tynków renowacyjnych na części śdan
oraz przygotowanie do malowania wszystkich śdan I sufitów
pomieszczeń piwnicy

0,00

25000,00

Wykonanie wentytacjI w zapleczu kuchni
wentyłatora ponad dach

0,00

Wymiana nlesprawnych
awaryjna naprawa instalacji wodnokanalizacyjnej

):?.!

l";:~

z

l~.;,::·;flf:~~~~~~,~,[~m.i~~~;
remont kuchni z zapleczem

boiska

odcinków

w piwnicy, montaż

kanalizacji sanitarnej

I

podeJść odpływowych z rur PCV powodujących przecieki w
pomieszczeniach zaplecza kuchni I szatni wraz z robotami

0,00

4500,00

pomocnlczo-budowlanyml

awaryjna

naprawa Instalacji ełektrycznej

Napawa układu zapłonowego I modułu awaryjnego
oprawach oświetleniowych ciągÓW komu'tllcacyjnych

w
piętra I I

wykonano

154/15, zwew.114 z
25000,0013.04.2015)
z dnia 2015-04~Zadanle

zgodnie z zakresem rzeczowym.

wykonano

zgodnie z zakresem rzeczowym

wykonano

zgodnie z zakresem rzeczowym

01

3500,00

0,00

15950,00

0,00

2000,00

ZPM 234/2015 (Zwf'M
3500,(01190115)
z dnia 2015-G5-29lladanle

ZPM 234/2015 (Zwf'M
190/15) z dnia 2015-Q5-29
O,OOIZPM 297/2015; Zwf'M
222/15 z dnia 2015-Q6-26

Iw trakcie

przygotowania

wniosku

5918,31
ZPM 172/15 (lwI'M
1971,091134/15)
z dnia 2015-04-241Zi1dan1e

wykonano

zgodnie z zakresem rzeczowym

II

PASS 8.0.1045 (e) Krakfin

Wygenerowany:

2015-07-17 15:05:56 #485e5

bz,.:.'"
}'~

n-bą

0,00

kamienia I likwidacja napisów

·~~i.~rac

45200,00

tynków cokołu, czyszczenie I

oraz konserwacja

OpIswykonania ukresU rzeczowego, opis prac
pozostałYch dOwYkOI1iin~; przewidywany t.ennlń

. ·~·:1;>:::·-.

2015"oi~31i1

awaryjny remont stropów, nadproży, śdan i
pozostaIycł1 elementów konstrukcyjnych

awaryjna naprawa elewacji

, Dzielnica

~nłe.,'

Strona 3 z 14
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'4t:',i

" r/~

Jednostka
,'(Tytuł wydIitku zgodny z PASS)
-",

:.:

.. ':,:

.'.

.

'.. ,~.~~~.:.:
..

• OpIs

Zakres rzec:zowipiOWactzonych pi'ac (opis)
c, - -.
"

Plan

WykoiIanle "

-;

'~15-01.:cił: ,.

2o~~-«!.8-,31
;\1,,'201s.:oadli/j , ,~~

awaryjna naprawa instalacji wodnokanalizacyjnej

Wymiana niesprawnego odcinka rurociągu stalowego ocynk"
w rejonie przyłącza wody wraz z wymiana wodomierza do 3
mieszkań służbowych (nowy budynek)

0,00

3950,00

środki pochodzące z rezerwy na zadania
wskazane przez RlP - remont szkolnego
gabinetu profilaktyki zdrowotnej

Malowanie gabinetu, wymiana podłogi, drzwi i wydzielenie
ścianka all.mkliową poczekalni.

0,00

10000,00

',:,ą~~~U~~:~si:!tji~!r~m;~,~~;~,

45000,00

urządzeń

0,00

wymiana okien

45000,00

·'·i!:!}~I:li~~~~:~!t.si:~t:.:~::{i;~i;:;:,~~~
awaryjna naprawa dachu VIub ołlrt\beI(
blacharskich

awaryjna naprawa instalacji wodnokanalizacyjneJ

0,00

46 200,00
1200,00

45000,00

29150,00

Awaryjna naprawa dachu Ikoryt odwadniających na dachu zabezpieczenie dachu przed dostawaniem się wód
opadowych do budynku należy wyI(Qnać nlezwloanle;
Naprawa pokryda papowego obróbek blacharsklch, murów
ogniowych, kominów wpustu dachowego nad bibtioteką,
czytełnią, korytarzem II piętra, wraz z ~
skltk6w
zalania (malowanie) pomieszczeń i kofytarza II piętra.

Wymiana plonu wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w
sanitariacie personelu

0,00

27000,00

0,00

2850,00

0,00

0,00

0,00

4540,00

0,00

3000,00

0,00

1540,00

0,00

91310,00

remont sal zajęĆ, pracowni I klas lekcyjnych

Remont posadzełt I malowanie ścian w salach za;:ł

0,00

48000,00

remont sali gimnastycznej

Malowanie ścian i sufitu

0,00

22000,00

<: ;;

remont schodów zewnętrznych, dróg I
chodn1k6w, nawierzchni dziedzińców Itd.

Remont schodów wyjścia awaryjnego

0,00

20000,00

awaryjna napr1lwa instalacji wodnokanalziKyjnej

WymIana sIrorocIowanego
piwnic

0,00

1310,00

I schodów terenowych.

poziomu wody zimnej pod stropem

Wygenerowany:

0,00

49911,00

2015-07-17

15:05:56 #4e5e5

~nIO.iaesu
rzeczowego,
opis praC
cio wYtconan", przeWIdyWany tenitln
,ża~!i8P!'1C
'

ożń;*

~iaIzY,'

ZPM 234/2015 (ZwPM
190/15) z dnia 2015-05-29
3 947,22lzPM 297/2015; ZwPM
l2adanle wykonano zgodnie z zakresem rzeczowym
222/15 z dnia 2015-<l6-26

ZPM 141/15 (ZwPM
l2adanle w trakcie realizacji - Położono posadzki,
0,001103/15) z dnia 2015-03-27 pomalowano pomieszczenia. Trwa produkcja ścianki.

45 000,00

(1~~i~.'
~~~~:,~J\,·:i·'·~~~~~:

ZPM 335/15 z dnia 2015-071w
0,0012'

trakcie przygotowania

wniosku

45000,00

29140159l~~:~;1~łł:'
ZPM 99/2015 (wewn
56/15) z dnia 2015-02-24
26 991,37IZPM 234/2015 (ZwPM
IZadanle wykonano
190/15) z dnia 2015-05-29

ZPM 99/2015 (wewn
2849,22156/15)
l dnia 2015-02-24

ZPMl

PASS 8.0.1045 (c) KrakIIn

, ~dl

-:Ż,

:·'f,··

awaryjna naprawa/wymiana

DzlelnJai ,

l2adanle wykonano

zgodnie z zakresem rzeczowym

zgodnie z zakresem rzeczowym

2015
Zadanie wykonane

22 000,00103-25
ZPM 1
0,00103-25
ZPM 136/15 (ZwPM
1309,11194/1S)
z dnia 201~3-25

:015.
W trakcie przygotowania

IZadanie wykonano

wniosku

zgodnie z zakresem rzeczowym

34711,00
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":;20iHi~31fH;2015-oa~3i
Wymiana podłogi na płytki i malowanie

remont szatni

'; Dzlek.1a

.. Wykonanie

korytarzy,

klatek schodowych i

17711,00

0,00

3200,00

ZPM 297/2015; ZwPM
O,OO122211S z dnia 201S-06-26

ZPM 234/2015 (ZwPM
IZadanle zostanie zrealizowane po wykonaniu podjazdu dla
O,OOI190/1S) z dnia 2015-oS-29 niepełnosprawnydl
(zadanie wykonuje dyrektor we wła

Wymiana wyłącznika

głównego w tablicy głównej TG

awaryjne prace remontowe
szkoły/przedszkola/jednostki

Naprawa muriców przy wejŚciu do szkoły

0,00

2000,00

Malowanie korytarzy, klatki schodowej I pomieszczeń

0,00

10000,00

awaryjne malowanie korytarzy, klatek
schodowydli
pomieszczeń

'-,:~~l~~E
remont elewacji

awatyjna

.~:}~ttr1~t.l1:~ta~~:·:;ł~~{~t~~
10000,00

Uzupełnienie ocieplenia eIewacjl tyłneJ budynku, tynkowanie
ściany szczytowej budynku SaN gimnastycznej, likwidacja
grafItt1 na 4 ścianach, malowanie ełewacji tyłnych budynku
szkoły i wejścia głównego do szkoły,

lawaryjna naprawa Instalacji elektrycznej

24600,00

20 000,00

20000,00

0,00

4600,00

naprawa elewacji

Naprawa wyłacznika głównego w rozdzielni elektroenergetyczneJ; WymIana wyłącznłka rómicowo-prądow
wraz z wskaDIIkiem napięcia w rozdzielnł głównej w ału

0,001

0,00

0,001

10000,00

0,001

10 000,00

0,001

10000,00

0,001

10 000,00

0,001

28816,00

0,00

11 816,00

prawIdIowego funłccjonowinIa zasilania
elekboellergetycznego

roboty

(ZPM
llak'

boty
onczo ro

IZadanIe wykonano zgodnie z zakresem rzeczowym

ZPM 234/2015 (ZwPM
O,OOI19O/1S) z dnia 201S-0S-29IPostępowanie

24

przetargowe w toku,

462,86Il;!e~~~{_1
Zadanie zakończono zgodnie z zakresem rzeczowym, Odbiór

19862,86

robót 2O.08_201Sr.

ZPM 297/2015; ZwPM
4600,OOI222/1S
z dnia 2015-06-26

ZPM 99/201S (wewn
56/15) z dnia 201S-02-24
11 81S,36IZPM 172/15 (ZWPM
134/1S)

IZadanłe zakończono zgodnie z zakresem rzeczowym,

IZadanie wykonano zgodnie z zakresem rzeczowym

z dnia 201S-O+24

szkoły

awaryjna naprawa Instalacji VVO<If»-

Wymiana uskDdzonego odcinka wody cieplej przy salach

lcanallzatyjnej

gimnastycznych

PABS 8,0,1045 (c) Krakfin

,,~

0,00

awcnyjna naprawa instalacji elektrycznej

0,00

Wygenerowany:

2500,00

2015-07-1715:05:5614e5e5

ozn;",

-. .

ZwPM 219/15)
17 711 , 00129212015;
z dnia 2015-06-25

klatki sdlodowej

w otoczeniu
oświatowej

,;;,,:': -, --.;':za~enlaprac

ZPM 231/2015 (ZwPM
17000,001185/15)
z dnia 2015-05-27IZakończo

Malowanie korytarzy,

pomieszczeń

opis prac

17000,00

0,00

i pomieszczeń

zakr1!surzeczowego,

-J~'\:Ą~~tnabiY",

URM XII/228/15
malowanie

OpIs wykonania

pOzostałydl do wykOnania, przewidywany lennln

ZPM 172/1S (ZwPM
249S,811134/1S)
z dnia 201S-O+241Zadanłe

wykonano zgodnie z zakresem rzeczowym
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Jednostka
.(1ytuł~lItkuzgodny

Zakres rzeczowy prowadzonych

z PABS)

prac (opis)

Wykonanie

. Plan

2015-01ł~31

awaryjny remont stropów, nadproży, ścian i
pozostałych elementów konstrukcyjnych

2ł

Usunięcie zmurszałych cegieł komina przy elewacji
południowej, oczyszczenie, uzupełnienie elementów
murowych, usunięcie głuchych, odpadających tynków
zewnętrznych, oraz wykonanie prac kuchennych,
uszczelnienie i zabezpieczenie przeciwwilgociowe stropu.

0,00

I".~';~""'~"",_""~~,,--.--.
-::.N""r-::.5==3""!I:-m""~-=stefa"""'''''na'''·
.,.,
...~-ł_,;.

4"$"": .;::~.--:-Hl@iiriJ'jdHO
30 .":

i·!;$lkoła.~stI!wąwlNr62·lm.:l6zef._.n:

Nr.65·

Imó Gu5tawa':i

0,00

0,00

500,00

0,00

Naprawa opraw oświetleniowych w clagach komunikacyjnych
parteru, I i II piętra oraz projektorów metalohalogenkowych

nakazy

14500,00

0,00

0,00

...31'·.2~~.I'~5/j!i:~_~~T1~'fr~,:!~órdnki-~.~~·7.:~,:~_·':::~·~~~~.<.\~:;;;;'~~
awaryjna naprawa Instalacji elektrycznej

..decyzje,

,._--,\ ~,,'\

500,00

-"c: ~.:,. ',.:--o

O,OOI··;lan6W:"'Nlklszowlec{
",1-_:' ~:-"" :~~$,'"
'"--:~~.;
,--'.'i.t; ,'.r ~" .' , :~:~':.,;
495,69
ZPM 136/15

awaryjny remont stropów, nadproży, ŚCIan i
pozostałych elementów konstrukcyjnych
.IC,knho·Pftd_wowa

:1",

~,.:,! ~.;.-. ,-"::'"

;:).........;,.,}!~~

Opis wykonania zakresu rzec:zowego, opis prac
pozostałych do wyko",anla, przewidywany tennin
.
zakońaenlit prac
.

Dzielnica

495,69194/15)

(ZwPM

z dnia 2015-03-25

5800,00

0,00

3600,00

ZPM 136/15 (ZwPM
3559,44194/15)
z dnia 2015-03-25

IZadanle wykonano zgodnie z zakresem rzeczowym

0,00

2200,00

ZPM 297/2015; ZwPM
2200,001222/15
z dnia 2015-<l6-26

IZakres rzeczowy robót wykonano zgodnie z umową

w sali gimnastycznej

awaryjna naprawa/wymiana

urządzeń

Wymiana dwóch uszkodzonych ślimaków podajacych węgiel
do dwóch kotłów c.o. JUBAM EKO PLUS 250 kV

0,00
8606,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
20000,00
remont Instalacji wodno--kanallzacyjnych

Wykonanie Instalacji hydrantowej

awaryjna naprawa Instalacji w0dnokanalizacyjnej
awaryjny remont sal zajęć, pracowni Ildas

awaryjny remont stropów, nadproży, ŚCIan I
pozostałych elementów konstrukcyjnych

0,00
49286,00

40000,00

680,00

80000,00

80000,00

Wymiana pompy obiegowej wody cyrkulacyJhnej

0,00

1150,00

uzupelnie tynku sufitu z malowaniem

0,00

1500,00

0,00

11 500,00

ceramicznych, naprawa tynku Iwykonanie nowego tynku
ceramicznego kat. II w miejscach odspojonej wykładziny

PABS 8.0.1045 (e) KrakIin

Wygenerowany:

5 906,97If\~~~t~g~~;')1
ZPM 300/2015
0,00106-26

z dnia 2015
Iw trakcie przygotowania

ZPM 172/15 (ZwPM
679,381134/15) z dnia 2015-04-241Zadanle

wniosku

wykonano zgodnie z zakresem rzeczowym

73 985,571~];~X~~fł{#~4f~l;-f;'·":,,
ZPM 136/15 (ZwPM
73 985,57194/15) z dnia 2015-03-25

0,00

20000,00

elewacji, naprawa tynków w salach zajęć, pomieszczeniu
kuchennym w rejonie zalania z elewacji oraz wykonaniu
gładzi gipsowej z malowaniem enUsyjnym;
Skude
odspojonego tynku I fragmentów okładziny z płytek

:~~~~,;;ih:

34150,00

20 000,00

całości

0,001'{!~;

2015-07-17 15:05:56 #4e5e5

ZPM 99/2015 (wewn
1149,80156/15)
z dnia 2015-02-24

IZadanie wykonano zgodnie z zakresem rzeczowym

0,001 ZPM 335/15 z dnia 2015-071w
23

trakde przygotowania

wniosku

ZPM 99/2015 (wewn
56/15) z dnia 2015-02-24
11 469,00IZPM 234/2015 (ZwPM
IZadanie wykonano zgodnie z zakresem rzeczowym
190/15) z dnia 2015-05-29
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2015-08-31
'·'37.;:'"

0,00
Wymiana rozszczelnionej nagrzewnicy z wentylatorem
naprawa uszkodzonej nagrzewnicy w hall sportowej

awaryjna naprawa Instalacji c.o.

awaryjny remont stref komunikacyjnych
wejŚCioWych

I stref

". 38~li,#.~m.~~iIi::0,5l!ii~i~~~kini

jAwaryjny

remont stref komunikacyjnych

oraz

I stref wejściowych

boisk

0,00

0,00

0,00

~';'::;

'3i,;l;~I~~~rii~~'·i,tri/~~~;~,~!~'
awaryjna naprawa Infrastruktury

0,00

'~'.

1800,00

800,00

1000,00

ZPM 136/15 (ZwPM
792,35194/15) z dnia 2015-03-25

IZadanie wykonano zgodnie z zakresem rzeczowym

ZPM 172/15 (ZwPM
999,241134/15)
z dnia 2015-04-24IZadanie

wykonano zgodnie z zakresem rzeczowym

0,00

~ił~i~~·i~:!:\~Xt}J:'
t'p ~:.:~:"~.

13400,00

ZPM 234/2015 (ZwPM
Z dnia 2015-05-29 jw trakcie przygotowania
0,OOjl9(/15)

Naprawa nawierzchni boisk

0,00

S 600,00

awaryjna naprawa Instalacji wodnokanalizacyjnej

Wymiana niesprawnego pionu kanalizacji sanitarnej z POI,
od przewiązki połączenia sal nr 11 i 12 do kominka
odpowietrzajacego ponad dach i dwoma podejściami
odpływowymi wraz z robotami pomocnlczo-budowtanymi.

0,00

4550,00

ZPM 234/2015 (ZwPM
4550,00119(/15)
z dnia 201S-05-291Zadanle

wykonano zgodnie' z zakresem rzeczowym

awaryjny remont stropÓw, nadproży, ścian i
pozostałych elementów konstrukcyjnych

Skucie odspojonych

0,00

3250,00

ZPM 234/2015 (ZwPM
3 250,00119(/15)
z dnia 201S-05-29IZadan1e

wykonano zgodnie z zakresem rzeczowym

tynków na korytarzach I malowanie

·~,:tJ~~i«r~~~;:~~~~:~~;'r.i':~<"~:':!··r
Wykonanie
remonty budynku związane z odwodnieniem
zabezpieczeniem przedwwilgodowym

awaryjna naprawa instalacji wodnokanalizacyjnej

i

Izolacji zewnętrznej,

30000,00

II fundamentowych .naoddnkU.A-B, B-c, C-O, segmentu "A",
(z pornieszczenlarm kuchlll), likwidacja zsypu pod rampą,
naprawa posadzki dolnego podestu zeJścia do kotłowni I I
piwnicy (front budynku).
Wymiana skorodowanego poziomu kanalizacji sanitarnej
tellwnej, oraz przewodów wody zimnej I ciepłej

30000,00

0,00

PABS 8.0.1045

8 000,00

0,00

(el Krakfin

11100,00

0,001

5493,00

Wymiana partdetu. malowanie Sali gimnastycznej

6800,00

3100,00

0.001

Remonty

30 000,00

0,00

0,001

z zapleczem

36800,00

wniosku

36 355,ł1L~~'~,~:r:

pklnowej, ścian piwnicznych

0,00

remont sal gimnastycznej

ozn.*

0,00

29 557,59

ZPM 136/15 (ZwPM
6798,22194/15)
z dnia 2015-03-25

Zadanie wykonano zgodnie z zakresem rzeczowym. Termin
wykonania robót do dnia 24-07-2015

IZadanie wykonano zgodnie z zakresem rzeczowym

O,OOI,&~Ji!!~ił~~~}~~~~~~Th.~~·:.:;
~l/·L

9800,00

9 800,00

lA 293,00

15172.87

162800,00

u771.83

120 000,00

Wygenerowany: 2015-07-1715:05:56~5e5

ZPM 234/2015 (ZwPM
120 000,00119(115) z dnia 2015-o5-29IZakońcmno

roboty
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~ł:'
2015-01-01

remont Instalacji c.o.

Momz instalacji
kotłowni

awaryjna naprawa instalacji elektrycznej

awaryjna naprawa/wymiana

urządzeń

solarnej oraz zasobników

na ekogroszek w

remont stolówkl/jadalnl

....

ZPM 234/2015 (ZwPM
0,00(190/15)
z dnia 2015-05-29 1Prace w toku, zakończenie 09.2015

0,00

11300,00

ZPM 136/15 (ZwPM
11 299,27194/15) z dnia 2015-03-25

IRoboty wykonano

zgodnie z zakresem rzeczowym.

Wymiana dmuchawy do kot/a nr l

0,00

1500,00

ZPM 136/15 (ZwPM
1472,56194/15)
z dnia 2015·03-25

IRoboty wykonano

zgodnie z zakresem rzeczowym.

.··~~~~:/~i!~.::~~; 0,00

14100,00

0,00

5700,00

0,00

3700,00

ZPM 136/15 (ZwPM
3680,25194/15)
z dnia 2015-03-25

[Zadanie wykonano

zgodnie z zakresem rzeczowym

IZadanle wykonano

zgodnie z zakresem rzeczowym

posadzki w jadalni

uszkodzonych

spustowych

i skorodowanych

dwóch rur

i montaż nowych oraz naprawa fragmentów

189/2015; ZwPM 146/15
O,OOldnla 2015-04-29

z Iw trakcie przygotowania

0,00

1000,00

ZPM 136/15 (ZwPM
998,78194/15)
z dnia 2015-03-25

awaryna naprawa kotła c.o.

Naprawa automatyki
Dyrektora szkoły.

0,00

2000,00

ZPM 17]/15 (ZwPM
479,701134/15)
z dnia 2015-04-24IZadanle

awaryjny remont wewnętrznych stref
komunlkac:yjnych I stref wejŚciowych

Odbicie odspojonego tynku na suflcle w koIytarzu oraz
wykonanie nowego tynku, wykonanie gładzi gipsowej I
dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi

0,00

1700,00

awaryjna naprawa dachu Vlub ClbiObek

awaryjna naprawa Infrastruktuty

awaryjna naprawa/wymiana

boisk

urządzeń

awaryjny remont stropÓW, nadproty, ścian I
pozostałych elementów konstnJkcrjnych

,,,,,:.),,,"/,,f:~1

przy kotle - zadanie realizowane przez

n

70035,00

_

Zadanie zlikwidowano

65000,00

wymiana obróbek blachars1dch

CZyszczenIe z mchu powierzchni poIUetanowej

i naprawa.

brak danych

Skucie odspojonych

tynków Sali gimnastycznej,

zaizolowanie

ścian I malowanie ścian Sali gimnastycznej

PABS 8.0.1045 (e) Krakfin

0pramwanIe dokunentacjI projekIDweJ; Kompleksowy
remont boiska do koszykówki oraz wymiana siatki
pllkodlwytu boiska do sIatk6wki

ZPM 136/15 (ZwPM
1691,39194/15)
z dnia 2015-03-25

wykonano

zgodnie z zakresem rzeczowym

IZadanle wykonano

zgodnie z zakresem rzeczowym

43500,00
0,00

0,00

3300,00

0,00

12500,00

0,00

3200,00

0,00

24500,00

0,00

remont boisk szkolnych

wniosku

tynku i muru
Wymiana uszkodzonej kanalizacji sanitarnej oraz zaworów
napowietrzających

remont dachu, zadaszeń i kominów

ozn.*"i

'!.~'
..".:

;

awaryjna naprawa instalacji wodnoltanalizaqojnej

45)slJ'j~,::~~'GI""','
,,'o:t,~r.(ii'.~·~""(~""·it""ą1~j"'I't'~;~"',i"'.'InI""_""";~""k8'"•"••r•.. ~, """,,"'": ,""'."'"ItcI,,,,",,.

opis prac

paewłdywany termin
Pr8c
. ,

Wymiana tablicy rozdzielczej TP 1/4 i zasilania

Oemontat

awaryjna naprawa dachu Vlub obróbek
blacharskich

I>'2015'-08"31 ;,

rzeczowego,

30000,00

Remont fragmentu

z zapleczem

'

Wykonanl!l

0,00

~~i~~.~~.~:0~

'~.j;.:.

OpIs wykonam. zakresu
pozostałych cicj~ma,
. . ~~en~

.

(opis)

~

0,00

ZPM 335/15 z dnia 2015-071Wniosek
0,001 ••
ZPM 234/2015 (ZwPM
0,001190/15) z dnia 2015-o5-29lw

ZPM 297/2015; ZwPM
3200,001222/15
z dnia 2015-06-26

w przygotowaniu

trakcie przygotowania

IZadanle reaHzowane przez Dyrektora szkoły

ZPM 234/2015 (ZwPM
24500,001190/15)
z dnia 2015-05-29IZadanle

wykonano

zgodnie z zakresem rzeczowym

0,00

150000,00

150000,00

150000,00

150 000,00

150 000,00

150 000.00

ZadanIe jest reaIIzow_,

Wygenerowany:

2015-07-17

15:05:56 #4e5e5

wniosku

wykonanono

podbudowę

, zaczęto

uIdadac nawIendlnIę.
Termin realizacji wyznaczono na
dzień 0!Hl8-2015. Zakończono I odebrano zadanie.

IJ

Strona 8 z 14

"

y

•

1:\,.

'.~
Jednostka
(Tytuł wydatku zgod~y z ~ABS)

zakres rzeaowy Prclwadzonychprac (opis)

, ·:'<.,,;t.~~;-·

, 1"".',;;;<:

I

=:

i.

1;';

..';,.

#;H~;·~~~~~~~~:'!~:::~"~~.:;
49<:1:'

.•.

..

~'

,

,-\ii

2015:.0&':31'

-'

..:;'.';'

awaryjne

':';,"<::

0,00

z I Zadanie zrealizowano

',_
...

_

_

.. "

.. _', .. _.',

'0:'"

"'i!li"~"'_
.~):

naprawa/wymiana

remont sanitariatów

c'--

projektu I remont zabytkowej

•.•••. -,

.,.,

~

,

ZPM 136/15 (ZwPM
1359,05194/15)
z dnia 2015-03-25

Wymiana

urządzeń

ZI'M 178/:lOf5
0,00 12015-()4- 28

IW trakcie przygotowania

wniosku

i·'"':,,

IZadanie wykonano

"''-'',,:.

:-:r.T$.;;,11
IJ

r,o,

,h'

zgodnie z zakresem rzeczowym

realizuje Dyrektor MP we wlasnym

zakresie

zania

ZPM 234/2015 (ZwPM
6000,ooI190/15)
z dnia 2015-05-29IZadanie

w otoczeniu
oświatowej

i

Zabezpieczenie przedwwilgodowe
wykonaniem drenażu

remont schodów zewnętrznych, dróg i
chodników, nawierzchni dziedzińców Itd.

Remont nawierzchni

awaryjna naprawa Instalacji wodnokanalizacyjnej

Wymiana zaworów hydrantowych

PABS 8.0.1045 (e) Krakfin

wniosku

,'ii·."

Remont ścian, posadzek, instalacji I wyposażenia

remont wewnętrznych stref komunikacyjnych
i
...
stref wejściowych (schody, korytarze, drzwlltdo}IZadaOle
zlikwidowano

remonty budynku związane z odwodnieniem
zabezpieczenłem przedwwilgodowym

0'<

W trakcie przygotowania

ZPM 234/2015 (ZwPM
0,ooh90/15)
z dnia 2015-05-29lzadanie

urządzeń na placu zabaw

chodników

ścian fundamentowych

ZPM 231/2015 (ZwPM
35ooo,00(185/15)
z dnia 2015-Q5-27IZadanie

z

ZPM 231/2015 (ZwPM
0,001185/15) z dnia 2015-OS-27IPrace

na terenie przedszkola

ZPM 172/15 (ZwPM
388,861134/15)
z dnia 2015-04-241Zadanie

Wygenerowany:

2015-07-17 15:05:56 #4e5e5

'''~

z IZ da .
I'
od .
k
a Ole zrea Izowano zg Ole z za resem rzeczowym

1359,05"';~,F))c;tlo~\i:~;i;;-'f,\>'(;.;,;;..:'·.
w

..

w przygotowaniu

pojemnościowy).

i natrysków

awaryjne prace remontowe
szkoIy/przedszkola/jednostld

- HG'.!,Ik:

. \:"':~

zgodnie z zakresem rzeczowym

$róC!nlli§de;/:*},Ai?,.:.;.

0,00

bramy żelbetowej

Wymiana podgrzewacza cieplej wody użytkowej
sanitariacie dzieci (elektryczny podgrzewacz

awaryjna naprawa instalacji wodnokanalizacyjnej

awaryjna

eT"

0,00 j.

drzwi do sal i przeszklenia na klatce schodowej

Wykonanie
.,_..

239/2015; ZwPM 191/15
5 000 r 00 dnia
2015-05-29

,; ';0:";·;

w zabytkowych

5i.·,~;IRt~~MW_edSilCOteiNrĆl4~.·'.
'_,....•.

GB~

0,001 ZPM 335/15 z dnia 2015-071wniosek
23
1

remont wewnętrznych stref komunikacyjnych
i
stref wejŚCiOwych (schody, korytarze, drzwi itdo}IRemont

_,

-

~~~B
oś:~r#~~

- malowanie kuchni i zaplecza.

klatek

5O;1·.~:·;.:;·M.ejŚkiePiied~'Ni'03;;,/'.L·,

",_ .. '.• ,._','

decyzje,nakaży .

.:.,.~' ,

remont wewnętrznych stref komunikacyjnych
i
.
stref wejŚCiOwych (schody, korytarze, drzwi itdo}IMalowaOle klatek schodowych

prace konserwatorskie

ozn.*

.'

Remont kuchni

malowanie korytarzy,
h i oomieszczeń

Opis wykonania zakresu rzeczowego, opis prac
., ,.,pozostałych do wykonania, przewidywanyłennln
zakońaenla PnlC
o

'i MiejskiePrtedsZkole'Nr 02:

remont kuchni z zapleczem

'''.>

Dzielnica

~nanle

'...-,"".'.'

wykonano

zgodnie z zakresem rzeczowym

zrealizowano

zgodnie z zakresem rzeczowym

w toku, zakończenie 09.2015

wykonano

zgodnie z zakresem rzeczowym
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~~rzeczowy

z PABS)

.:.

Pr-tzonych

~'(ćipI~l

Wykonanie

'~:;~f!ii;;:,,;:

~

2015-01-01 ·':t'.1~~015::oi~31

,"58·.~;Fi~.=~i~~!~~~-mj,~
59 "'1'

;!~·;i/:i~~side~SZkoIeNiii6~\~;:.j~

remont wewnętrznych stref komunikacyjnych I
stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.,lWymiana

6 szt. drzwi do sal zajęć

0,00

0,00

12000,00

13 230,00

12000,00

12000,00

2015-08"31""

Wymiana uszkodzonej muszłi ustępowej w sanitariacie
awaryjna naprawa instalacji w0dnokanalizacyjneJ

pefSOIlełu na parterze; Wymiillla uszkodzonych kształtek
stalowych, ocynkowanych
piwnicy

przy mieszaczu nabyskowym

0,00

w

11000,00
.~-l:if~F:*~~};~:;:t,J~·~~\~~f~:!.'
&o.:~.:·';!~~ir;~łVl~:.~~)~ri~. :.l~:~~:~~lf9{t~$ti~~t~~~~::l;~~-;~.s-~'--:i
..'
remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych

awaryjna naprawa instalacji wodnokanalizacyjneJ

~~?-:.::r1'1Iif;'

o,:.

Jednostka

.<~
.:,::;.:!~~;;;1;:.:~·;~;
..:·.,:··~· -- :'-'.

Remont posadzki parkietowej

Wymiana pompy pływakowej

18000,00

w studni zbiorczej w pralni

0,00

1230,00

19570,00
18000,00

1570,00

Zadanie wykonano zgodnie z zakresem rzeczowym

12000,00

ZPM 234/2015 (ZwPM
190/15) z dnia 2015~5-29
978,921zPM 297/2015; ZwPM
222/15 z dnia 2015-D6-26

19 569,54l9t~+;~):

IZadanIe wykonano zgodnie

·ł::.':f·):'::~~;;t;{;M~~f;:t~/tc.'~>:;·

ZPM 234/2015 (ZwPM
1569,541190/15)
z dnia 2015~5-29IZadanie

0,00

0,00

0,00

70000,00

70 000,00

70000,00

70000,00

70000,00

rzeczowym

Zadanie wykonane

18000,00

70000,00

z zakresem

~Ji~~j.~1{1~~~~1:

wykonano zgodnie z zakresem rzeczowym

i~~~7~~~ą};~U~\~1~-~ii{.h<~.~:·
~(,"."

tą~~~~~:
..(·~~~~:~~'
..~;~g~~:
·:·~.:·Y~~~{r6-~t~~P~~~i~~~rfł~l~~)łtj~!f~~~.:~\,,~
~.<~.Opracowano dokumentację projektową.Zadanle
wykonano
zgodnie z zakresem rzeczowym. Zakończenie robót
31.07.2015r.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30000,00

30000,00

30000,00

30000,00

0,00

wymiana okien

~
6 sztuk oIcIendrewnianydl na okna drewniane w
trzedI salach zajęł wraz z parapetami wewnętrznymi i
~,

nawIetnnIkIem

PABS 8.0.1045 (c) Krakfin

robotami tynIcarskinIl rnaIarskmI
hIgrosterowanym w lWdym oknie

z

0,00

0,00

0,00

6000,00

6000,00

6000,00

6000,00

20000,00

20000,00

20000,00

20000,00

Wygenerowany:

2015-07-1715:05:56

0,00

ł4e5e5

ReaIzacja do 08.09.2015r.
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Jed~

..

(Tytuł wyda~zgodny
•. ';f.

~eA,!IS)

Zakres rzeczowy.-wadzonych prac: (opis)

wyko~a,~1e

., ~).~:~~>:t;,::~.,:,.:,-1
2Oi5~0a~3i~,.

"-":~~,j;;:';7

18000,00
18000,00

awaryjna naprawa elewacji

18000,00
18000,00

15000,00

0,00

15000,00

, 78':"ł' ••

0,00

0,00

7;;,.,,;~?.'tr,i.:';;"ijit'M.;I»\,~$~jąl~~tijrr~ić~i~~~~

0,00

0,00

30000,00

39000,00

'..:lO;!' ,:i(,,~ąJ4~SId,e'~~,f4f,rts;:!~~~~
Opracowanie koncepcji branży budowtanej

30 000,00

30000,00

0,00

9000,00

awaryjny remont stropów, nadproży, ścian I
pozostałych elementów konstrukcyjnych

0,00

0,00

0,00

840,00

0,00

840,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40000,00

43000,00

40000,00

40000,00

0,00

40000,00
remont sanitariatów I natrysków

40000,00

0,00

~~~~tt~n:~5\,*:,'i:
"-.-'~kOńae~~~:,~~~;~~~:~:':;:rfL~{~:;':
;~',',:',:

o;oo1f".,~,..}",.t,Jg"".. ,..,·Ota--··,-,+""'·Pa""'·-n-.ewn:-··-.
'-!kI"""tS~

·.~~,T~~~
':,;'::'j'rjr~~~'
1j~}:

'i~:~~~~\<

3000,00

40000,00

roboty

17000,00

WymIana dwóch segmentów pokrycia dachu papą
tennozgrzewalną z uwzględnieniem miejsc newralgicznych
(obróbek bIacharsklch)

0,00

3000,00

awaryjny remont sal zaj4:t, prarowni I klas
lekcyjnych

Naprawa uszkodzonej posadzkll wymłana wykładziny

0,00

14000,00

0,00

ZPM 136/15 (ZwPM
2999,90194/15)
z dnia 2015-03-25

IZadanie wykonano zgodnie z zakresem rzeczowym.

ZPM 234/2015 (ZwPM
14000,001190/15)
z dnia 2015-05-29 1ZadanIe wykonano zgodnie z zakresem rzeczowym.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2450,00

2441,87

2015-07-1715:05:56

ozn.*

TS

40000,00

awaryjna naprawa dachu Vlub obróbek
blacharskich

Wygenerowany:

prac
~nnin

.:l.ałęie .'

l~'B{~J~~l!1lakończono

<:i":~I~~·\ijiiV·ijieJ'ijal(~
.,'"

PABS 8.0.1045 (c) Krakfin

0,001.

()pISwykonania
zakresu rzea!0~rOPIS
;~;~stalY~.do.wykonanla,pr,z~~~Y

0,00

0,00

łejstd8,przedsikOle;Nr,i41~~himhl
;-(.;,,~,,/::S: :':<~~."idJZ;1;i'::';:_~:S·;i·,r:~InQjt.tV:ł~;~~~)1,,;j:~~~·;g~};f

remont sanitariatów I natrysków

Dzielnica

ł4e5e5
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lp.
0"0:-'

.';~~,~:=~!.ZP~J

OpIs
zaJci.:esrzeczowy
>:

prowadzonych
..

prac

(ópJsl.
\~.:.

',.:' '1

.'l::_,

awaryjna naprawa instalacji wodnokanalizacyjnej

..,.MleJStdeJ'rZedSZkDle."r;

Wymiana skorodowanego odcinka poziomu wody zimnej i
niedrotnego poziomu kanalizacji sanitarnej w piwnicy
61'.> r.Ó,

~':,

, .•

remont pomieszczeń administracyJnych,
gabinetów, sekretariatu

Remont podłogi oraz naprawa wentylacji w gabinecie
dyrektora, montaz nawiewników higrosterowalnydl
wentylacji, wymiana parkietu, malowanie ścian oraz
modernizacja instalacji elektrycznej

awaryjna naprawa Instalacji w0dnokanalizacyjneJ

Wymiana nlesprawnego odcinka rur stalowych,
ocynkowanych, oraz uszkodzonych zaworów kulowych i
zaworu hydrantowego

jJ4!{\I,::'i.'.·'lJ4,,)s.iCk\:'~fi~I'~'~ł~~2/:;;:,>+i.
96~;,;i,:t:~i,{",iej_~~;r~J}"I;;,i;:~;:
}j)

"

Plan
' .'
:~
.~.:

,/:20is.:oi~i":;

":~
..·t ... ·

1"2015i08'31'?I:~:zOl5-08.31

0,00

13 300,00

10000,00

10000,00

0,00

915,00

915,00

0,00

45300,00

Remont sanitariatu na parterze - wymiana płytek, wymiana
instalacji sanitarnych, wymiana Instalacji elektrycznej,
wymiana stolartd drzwiowej

0,00

42000,00

awaryjna naprawa instalacji wodnokanałizacy)leJ

Wymiana skorodowanego poziomu kanalizacji 5iII1ItameJ
wody cieplej I cyrkulacji w pomieszaeniach piwnicznych

0,00

2300,00

0,00

(''~~~:\~~;~

0,00

0,00

"~~;~~~~~:

0,00

15000,00

0,00

15000,00

remont sal zall:ć, praoowni i klas lekcyjnych

,;l~~!.L~A~;~~~~!4r;j1.;:;\.~t:~J:
remont ogrodzenia

(1~~7'(
!2:;:",tfl'~~~;~tj:t~;;j,~~
remont elewacji

awaryjna naprawa Instalacji w0dnokanalizacyjnej

m

WymIana podgrzewacza ciepłej wody użytkowej o
pojemności 500 dm3

~~;-r.~J..1I:.:--<;;~r'~f;:'",,:~:.r·:'i?"".~i~~~m
7." .. ł--~ ...•.
r, ~~J~~~1rH 'i-: . -: '~~
t,';

ti:1ł:'~~~~"1;~-'~

L~~~i1.2

,,'n...:.
.,< ~ '
• 1;"(;" ,,,t;~:'~'f~f!-..
~ ·ł:l...~_~·~'q •.
tl.t" •. .,~'.Ił'
LlI. o, 1'.' L~~.;ri.1:,2~.~&t&:.~~
..
t~h:-" ~.~....'--.......
__~~~~,_r..t.-J..:.kA\_';"_~;,t,~JA
..•.•,.:;'2 .•.'\..'.u.:....:.lŚJ.'t::.o.:JL..

awaryjna naprawa dachu VIub obróbek
bIachaIskIch

CZęścIowa wymiana obróbek bIachaIskIch, ognIomurów I
komłna, naprawa tynku, wykonanie obróbek z papy I
naprawa poIayda koIyta ~
oraz jednoIcrotne krycie
'dachu nad mleszlr.anlem sIIabowym

..

~~,~~ywanytennk11~\~~j:t~i

.'-'.\~{~t~~;~i1:~~~~.s'
".,~i'.;.caiY:l.;;.[

J

2441,87194/15)

: ~.':ll;·\·.:.~·~~.~>łtl!

y~Gi~:~~~t;

12099,76

10000,001

lzakończono roboty

ZPM 136/15 (ZwPM
z dnia 2015-03-25
2 099,761ZPM 297/2015; ZwPM
IZadanle wykonano zgodnie z zakresem rzeczowym.
222115 z dnia 2015-06-26

3300,00

0,00

.

. .

94/15)

remont sanitariatów i natTysków

..

prac:

ZPM 136/15 (ZwPM
z dnia 2015-03-25

2450,00

10000,00

wykonainlli,ia.aesu rzeczowego, opis

Dzk!/nll:3 ~

Wykonanie

20000,00

20000,00

20 000,00

20 000,001

Prace zrealizowano

ZPM 172/15 (ZwPM
z dnia 2015-04-24/Zadanie

2299,601134/15)

239/2015; ZwPM 191/15 z IPrace w toku, zakończenie 09.2015
0,00 1dnia 2015-05-29

0,00 1*~'~1f~~~~i:!~!!ł~·.~t!~tt~~}.~f~q~~\i~~;(\\J}1:;~~:łHJb7~~1~:::;::;
<~;:'L::::::':;0,00

OM,611~~t.~~(t(1~J9d.~~~~~IY;~i~~ł·~~~~~1f~:~ili~~~1~~~~~~:~"~~~:~:~·.:

0,00

72100,00

0,00

60000,00

ZPM 194/15 (ZwPM
60 000,001153/15) z dnia 2015-05-06

0,00

12100,00

12094,611134/15)

0,00

4650,00

0,00

4650,00

0,00

_

..

_~--_

62

IW wyniku postępowania

sądowego zaplata za fakturę z

201Or.
ZPM 172/15 (ZwPM
z dnia 2015-04-24JZadanie

0,00
..

wykonano zgodnie z zakresem rzeczowym.

....

wykonano zgodnie z zakresem rzeczowym.

ri~S.:AA- '::ił,' .
U~13~~'~;:L
..r~

!:~~:~.~

,.,

" ,

(.

\!p ••

zakres rzeczowy

prowadzonych

Plan

prac (opis)

Wykonanie

Opis wykonania zakresu rzeczowego, opis prac
pozostałych do wykonania, przewidYWany tennln

Dzielnica

zakończenia

prac

.~4V;
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
dokumentacje projektowe związane z
planowanymi na przyszłe lata remontami.

0,00

l1o:·;li;:i(:·;MI~;~~I4iNf."""

0,00

:llt'?I~·.··.'!;·'·"j~1~\e·"r:a5'

0,00

malowanie korytarzy, klatek schodowych
pomieszczeń

i

awaryjny remont sal zajęć, pracowni i klas
lekcyjnych

0,00
5000,00'

5 000,00

0,00
46957,00

Malowanie kuchni wraz z zapleczem

0,00

30 000,00

Rozebranie zamokniętych deszczólek parkietu, naprawa
podłoża, ułożenie, cyklinowanie i lakierowanie parkietu

0,00

16957,00

z IWykonano malowanie scian, pozostałe

ZPM 297/2015; ZwPM
0,001222/15 z dnia 2015-06-26
"_""

0,00

112tl\;~,~~~·~~~~~7\IQfJu.II~"1',i,

remont kuchni z zapleczem

licowanie
ścian

awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek
blacharskich

Naprawa obróbek blacharskich oraz usunięcie skutków
zalania sal zajęć I gabinetu dyrektora (osuszenie,
pomalowanie zacieków)

.•:l~:łj;(;k':"';:i.·~I~~~·~~,~f,~8

śdan kuchni i obieralni płytkami, oraz malowanie

0,00

35000,00

0,00

1000,00

0,00

0,00

0,00
0,001

0,00

1700,001

0,00

1700,00

0,00
0,00
40000,00
40000,00

';;ł"""":-"'-'.,C

:,'t"

999 681.~:~'~,:P.d~~{~<~'$,{
,

~:l,;"",:.:"'.-..'.:,:;.~<;, "~\'ł~j~:'l«9.~·:;~'-';:).>:~

239/2015; ZwPM 191/15
0,00 1dnia 2015-05-29

z [Prace budowlane

ZPM 172/15 (ZwPM
999,681134/15)
z dnia 2015-Q4-24IZadanie

w toku, zakończenie

wykonano zgodnie z zakresem

09.2015

rzeczowym

2500,00

0,00

0,00

..",:-:-;;:-;:-:--,--,-,,

Iw trakcie realizacji

2500,00

0,00

0,00

PABS 8.0.1045 (e) Krakfin

36000,00

prace przeniesione

do realizacji w 2016r.

10000,00

10000,00

0,00
0,001
40000,001
40000,001

Wygenerowany: 2015-07-17 15:05:56 ~5e5
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PABS)

Za.aes rzeczowy pfowIidzOnychprac

OpIs wykonanie za~'rzec:zowego,
opis prac
, ' "dO'
,., .. ~' . ewid
'
łemll
pozostałych
':
ywany,
n

=~nW, ,

(~s);
""""",-".,

•

"

'121( , ~:'\{.S~.e.1ik!~:!:tiecI#~,,~r,9t·,:<

. '201S-oI~3'i1:i i;::ZOi5-0823f;,~~~nalćUY.::
0,00
0,00
o,oo:,~,/(':BO'g~ĄI~\;lU/

'::,122'; ,'<Y~!~Iej~:p.rieii~;

0,00

•.•.
r.t9;,:

i~~;,:::;/vT~m~~~(~11~~~~
.-

BO - Budżet Obywatelski
jednoroczne
WPI - zadania wieloletnie ze środków własnych
UEIWPI - zadania wieloletnie z udziałem środków UE

DY

J - zadania

_

Zespołu ObSlO-gl-Jeo-ńO~St=ek-"OśYę

Inwestorskiego
Remontów

,

Sporządził:

~

"143/86

•••. Int. Andrzej Wójcik

~'

PASS 8.0.1045 (c) Krakfin

Wygenerowany:

2015-07-17 15:05:56 #4e5e5
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Grupa podmiotów: ZOJO

Inwestycje

UH~D dMf.ASTAKArO'l'il'ICE

Infonnacja o pracach inwestycyjnych, remonto
h i adaptacyjnych zrealizowanych w 2015r.w przedszkolach, szkołach i innych plac'
a
Wp/. dn.
miasto Katowice wg stanu prac na 31.08.201 raz pracach w toku

wi~~:ibnychIPrzez

24 -08- 20'i5

jst: Gmina paragrafy: 6050

"'i1·,·,~(l)!W~f~;:;

';~9P!.S~'~!~~~~i:~~?Y~
"!~ti~~~,.·
D~~~;:~·JI,

.!~;~~~~·~~~·~0!~);;···~N(,

'.

..:·:~
:~~.~
~~
~_~;f~:~~;~ii~:~:~\~~·~{}
·;~;~i:'\t~·
.':.-".. : -,,:>: ..~.... -t:f·i~~i:~t~<:t:·;~~
.~;'
~:,
·j.!.:~::~~~;~\~],1~~;'\{~~·1~,~.::
t\'·<:<
. '.~~:>;i·~";~l~!~
·;.::~i4~i~§ćp~i6r~~M~·;y~:::;;\r'~
.'.-"
-.>..

'1

'~J:~~~~~)~~",'\:'-

I~re~::';;i;~.~~.~\~.;
..
:.J~n~~=i

•.:;;;:(~;

=.".;.:;;..'...

0,00

3

·~1!15.,~' )~}..
•·SZIą*I·~~e:~~F

.~;"~::~~.:_:::':~~;;:';};.'
:~~"t:;':~>-:

'.:'

.':,.

I·

,,"-c.

0,00

20000,00

0,00

20 000,00

100000,00

100000,00

100 000,00

100 000,00

JZl"'f300720IS ;[Oiiia
0,0012015-{)6-26
Iw trakcie przygotowania wniosku

-,'~t.łlt;i,;".

1310000,00

•.• "': -: ",':.':,' ->"~:-"J~~.'

WykonanIe kompletnej dokumentacji projektowej wraz z
uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę na
podstawie zaakceptowanej przez zamawiajacego koncepcji
Iwykonania Projektu II, dła utworzenia nowydl miejsc cia 50
dzieci w oddziale ŻIobk.a miejskiego w Katowicach w dzielnicy
Zawodzie; adaptacja pomIeszczeńoraz nowydl miejsc dla 60
dzieci w ożM w Centn.m Katowice

'5:·~~I)o,.,~;~iZ:~;~~·t.~~~'\r:t>;c_:~,{<j't·:2
inWeStycje związane z odwodnieniem I
zabezpieczeniem przecIwwIIgocIo
budynku

_.-.,.:,.."~. ~.~<.
J;~_~i

Remont pomieszczeń szatni (powierzchnia 83,10 m2) wraz z
jej wyposażeniem, zabezpieczenie przedwIlgociowe piwnic
(ściany zewnętrzne wschodnia I zachodnia), mur oporowy,
ściana wewnętrzna) oraz remont schodów zewnętrznych I
nawierzchni elewacji wschodniej w jednym z trzech
~szkoIy

l

0,00

1380000,00

0,00

200000,00

200000,00

200000,00

200 000,00

45 000,00
Inwestycje związane z usuwaniem barier
an:hItektoniC:Z

PABS 8.0.1045 (e) Krakfin

Remont schodów od strony ul. Agnieszki

I'~t~:'~

IZPM 3OO11015 z ania
0,00 2015-()6-26
Iw trakcie postepowania przetargowego.

o,oo('~~~:i"~k't

..;.

',:~q~~")~_::--"~~~'

Opracowanie doku'nentacji w toku, termin wykonania do
09.2015

0,00

O,OOI.i.l,a~~'::')<:Ir'.

45000,00

0,00

WPf

','

'qt:_;';~tl~

Podipisano aneks terminowy, zakończenie zadania 09.2015

0,00

."""><.-.

Wygenerowany: 2015-07-17 15:05:56 #4e5e5

&JUIIIoJ,

o,ool~f~~~,~l~~~?~:::·;,
A> ;,~:;;.~>;,;-: .'•.<:;'

0,00 ~;
45000.00

I)

··'·.:·l:-'~;;·{~

1UKr'1 .•.
ZPM 189/2015; ZwPM
1%/15 z dnia 2015·
0+29;
O OOIURM)(11/228/15 (ZPM II'taa! budowlane w toku, wykonano 30% zakresu,
, 292/2015; ZwPM
zakończenie 10.2015
219/15) z dnia 201506-25
ZPM 239/2015 z 26&&&/

Inwestycje dotyczące adaptacji pomieszczeń

-

r

Szkoła I'odstaWowa;Ntł).2;hTlf~lI8)nT...·•·

.;~~-

20 000,00

·;~7f!J

:f·"I,

.~:"';

','ł.l

'.

.::,'':! ,:":·\:~{~.:~··::~·:,~7.~~i/
2~:'

. J:~. ~

Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia teren
Inwestycje związane z odwodnieniem i
Iwykonania drenażu, wykonania zabezpieczenia
zabezpieaeniem przedwwiIgociow
budynku przeciwwiłgocio
ścian, piwnic, rundamentów, oraz
remontu pomieszczeń piwnic I muru oporowego
4

20000,00

..

Modernizacja pomieszczeń szatnł

o,ooL•.~:.~~~lt:;;~~;IS28·
.:.

_ -~-.-..

-

0,00

~n~'~1:;{';.··1;,I;:·,>
'1\ i~~r,
Inwestycje dolytzące adaptacji pomieszczeń

~.;,>,~~~,~~.~

·:~~1?if.~~~~ltl.~~.~~-t~~~:;·.·:~l~:~f!

<,~~~~>,~~,

f przetarg unieważniono. Trwa przygotowanie kolejnegO
wniosku
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inwestycje związane z usuwaniem barier
architektonicznych

roboty budowlane zew.

Inwestycje dotyczące sal zajęć, sal lekcyjnych i

"'
Adaptacja saN zajęć nr 41 na pracownię komputerową poprzez
wymianę Instalacji elektrycznej, wymianę wykładziny
podłogowej heterogenicznej z warstwą ścieralną min.O,S mm,
wymianę parapetów i drzwi na dnwl przeciwpożarowe, oraz
malowanie ścian sufitu i grzejników z zabudową

7

0,001

85000,001

pracowni

inwestycje

dotyczące instalacji sieciowej -

komputerowej

WyIconanie dokumentacji projeklDwej; Wykonanie sied
komputerowej wraz z osprzętem w saN komputerowej nr 41,
sekretariacie, pokoju nauczyciełskim, bibiiotece wraz z
podlączeniem Imontażem szaf dystrybucyjnych kompletnych

W trakcie przygotowania

25000,001

85000,001

53321,001,

",

,Załęte

50 000,001

50000,001

50000,001

Prace zakończone

35000,00

35000,00

3321,00

Prace zakończone

0,00 1

0,00

236304,00

HG

1

250 000,00

250000,00
. <:o"

9,;j:'::i;:)~~~~~~I.,,":

wniosku

236304,00

. ,<

"·:::,e;~ą~lr·i~t::~i

WyIconanle nowego ogrodzenia pornN:dzy wejściem głównym
do szkoły a chodnikiem przy ul. Łętowsklego na długości
175,62 m o wysokości 1,53m z panełl ocynkowanydl2SQO)(
1230, malowanych proszkowo w kolorze zielonym oraz
podmórówki prefabrykowanej;
wykonanie nowych

BO - remont ogrodzenia przy Szkole
Podstawowej nr 27 w Katowicach ul.
Łętowsklego 19

piłkochwytów o wys. 4,00m IdIugości łącznej 133,00m, ze
słupków stalowych z ochronną siatka polipropylenową. przy
istniejących boiskach; przebudowa istniejącego ogrodzenia w
zakresie wymiany paneN systemowych o łacznej dIugości
1
31S,63m; przebudowa istniejącego pilkochwytu
ogrodzeniowego, w zakresie wymiany paneli systemowych o
łacznej dIugoŚd 139,09m; przebudowa istniejących
pilkochwytów stanowiących zabezpieczenie boisk w zakresie
wymiany siatki stalowej na siatkę polipropylenową o łacznej
długości 64,8Om, wykonanie w systemie zgodnym z
zaprojektowanymi
przęsłami ogrodzenia, nowych trzech bram i
pięciu furteII oraz remont jednej bramy, wycinka trzech drzew,
załadunek i wywóz ziarnu.
,).v.;'..~ii·~;:;;y:g;';'.tS ••,P',.u4ii&\'m~ji·_
" W;,..a,/'.~.·:'.t ..-!,'~ .~h-I

236 304,001

250000,00
250 000,00
530000,00

PASS 8,0.1045 (ej Krakfin

236 304,001

0,00

Zadanie w trakcie realizacji, zdemontowano
część przęseł
ogrodzenia. Termin wykonania do 23-09-2015

BO

250000,00
250000,00
0,00

Wygenerowany: 2015-07-17 15:05:56 #4e5e5
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inwestycje

"12

Szkoła .Pod!lła~

~.r 3~ .Irr!' Krzysztofa.

j:j;il.t;Bli~'*~.··

.• M'''' ·';·.·;:·IC ••

inwestycje

13

dotyczące adaptacji pomieszczeń

'·XC':'·

Szkoła PocIstaWOwaNr37.lm.'ks. JanIII
';~:':.>~:')~,.(.ii\i~o~~~~.

URM VIII/150/15;
ZPM 189/2015; ZwPM
146/15 z dnia 201504-29; ZPM 239/2015
530000,00

0,00

90000,00

0,00

90000,00

dotyczące kuchni

450000,00

:,',-':'.<~:,

BO - instalacja monitoringu obiektu Szkoły
Podstawowej IV 51 w Katowicach

16.1,

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z
uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę na
podstawie zaakceptowanej przez zamawiajacego koncepcji
wykonania Projektu II, dla utworzenia nowych miejsc dla 50
dzieci w oddziale Żłobka miejskiego w Katowicach w dzielnicy
Zawodzie; oraz nowych miejsc dla 60 dzieci w OŻM w
Centrum Katowice

Opracowanie dokumentacji projektowej; Wykonanie 1 etapu
instalacji monitoringu w zakresie - dostawy I montażu serwera
( wraz z 4 dyskami twardymi 3 TB) I 1 szt. monitora wraz z
uruchomieniem I oprogramowaniem
systemu; dostawa I
montaz 1 szt. kamery obrotowej K.Z.14, dostawa i montaz 6
szt kamer zintegrowanych , dostawa i montaż przełączników
sieciowych 5.3 i 5.4, wykonanie Infrastruktur( kablowej,
niezbędnej dla poprawnego funkcjonowania systemu

Inwestycje dotyczące dróg, parkingów,
100000enie schodów zewnętrznych
chodników, schodów zewnętrznych, nawierzchni granitową

,

450 000,00

450000,00

0,00

60000,00

60000,00

0,00

60 000,00

60000,00

0,00

20000,00

20000,00

20000,00

20000,001

0,00

365000,00

365000,00

20479,50

310000,00

310000,00

17220,00

ss 000,00

0,00

11000,00

0,00

11 000,00

50000,00

50000,00

50000,00

50 000,00

30% zakresu,

WPl

-~d;Ci;~

ZPM 13812015 z dnia
0,0012015-03-25

0,00

ss 000,00

Iprace budowlane w toku, wykonano
URM XlI/228/15 (ZPM zakończenie 10.2015
292/2015; ZwPM
219/15) z dnia 201506-25

0,001·

450000,00

···'·,!S~-:~:')i?;~~~o·:··

Wykonanie pochylni od strony tylnej budynku

0,00

O oo]' 26-06-2015

śr6dinl~#!! ,:!l

.~ple~1ąt7::':~

TG

O,OOI.Murdd'/

3259,50

GlsioWIe'c '

BG.;~
BO

Roboty 1 etapu zakończone,

II etap zakończenie 09.2015

BO

wejścia głównego olcladzlną
0,00

80000,00

Itd.

578500,00

578500,00

157500,00

PABS 8.0.1045 (c) Krakfin

Wygenerowany:

538500,00

538 500,00

157500,00

2015-07-17 15:05:56 #4e5e5
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Opracowanie dokumentacji projektowej; Wykonanie
rozbudowy monitoringu wizyjnego dla ośmiu kamer z

instalacja i rozbudowa monitoringu
Inwestycje dotyczące pozostałych

pomieszczeń

Inwestycje dotyczące instalacji sieciowej komputerowej

20

6000,00

6000,00

0,00

Roboty I etapu zakończone, II etap 2016

1'15500,00

1'15500,00

0,00

Zakończenie robót

21.08.2015r.

6000,00

6000,00

2 '160,00

Zakończenie robót

21.08.2015r.

130000,00

budowa i modernizacja

130000,00

50000,00

50000,00

0,00

80000,00

80 000,00

0,00

125000,00

117000,00

0,00

117000,001

boisk szkolnych

o,OOI·;jr!"n~~·

ttG
ZPM 178/2015
0,0012015-0'1-28
ZPM-I18!2015

inwestycje dotyczące sal gimnastycznych

125000,00

22"!;ltif~~f;~~f:~~'t~~~~:

'25.).'

2~,i:;I~:;~~"'~.~;~:~~:

nawlerzChrn astaltoWej z
rozbiórka fragmentu ogrodzenia, wykonanie nawierzchni
InwestyCje dotyczące dróg. parkingÓW,
/asfaltowe z płytek beIDnowych, rozbiórka fragmentu
J
chodników, schodów zewnętrznych, nawterzchnl ogrodzenia, wykonanie nowej nawierzchni z betonowej kostki
brukowej

instalacja I rozbudowa monłtDringu

PABS 8.0.1045 (e) KrakIin

(w czterech kolorach)

0,00

6300,00

0,00

6300,00

10000,00

0,00

10000,00

10000,00

0,00

60600,00

0,00

60600,00

70000,00

70000,00

0,00

70000,00

70000,00

0,00

50000,00

50000,00

0,00

50000,00

50000,00

0,00

15000,00

15000,00

15000,00

15000,00

82000,00

82000,001

70 000,00

70000,00

IZadanle w trakde realizacji
z dnia

i.:':.,':

O,oOI:~'?J~~;;'

10000,00

0,00

z dnia

0,0012015-0+28
i,.>:>·:,:',.,.,:"",':';'

budowa ogrodzenła

Itd,

0,00

','\

,

...•.

O,OOI·.,śnstt'~~~l:~:(
0,00

68 t16,54lti~:~~~~:

68 916,54

Zadanie wykonano zgodnie z zakresem rzeaowym
na kwotę
68 916,54 (błędnie określono kwotę zaangażowania)

IJ

oraz wykonanie fragmentu

Wykonanłe instalacji monIIDringu wizyjnego wraz z
~
oraz wykonanie instalacji systemu alarmowego,
instalacja czujnika ruchu, Instalacja kamery zewnętrznej.

Wygenerowany:

12000,00

12000,001

8000,00

8000,001

8000,00

8000,00

2015-07-1715:05:56#4e5e5

0,00

W trakcie przygotowania

wniosku

7947,30

7947,30

Zadanłe

wykonano zgodnie z zakresem rzeaowym

Strona 4 z 6

.,~I
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I

lu'

Miejskie PrzedszkoleNr 35

'1'

10000,00

5580,00

0,001

Śródmieście

GB

ZPM 300/2015 z dnia
budowa i modemizacja

I

31

placów zabaw

Miejskie ~Nr~1~

Naprawa alejek, urządzeń

Oddziałami

10000,00

I

7000,00

I

zadania dotyczącego rozbudowy
ilania jest bezzasadne. Dyrektor
iem o Nkwidację zadania.

I

7000,00
37000,00
37000,00
20000,00

-'-

.-h·,~'

budowa I modernizacja

instalacji ochrony

inwestycje

"T:·

dotyczące kuchni

I

'" .>MieJskie·~~'''f~

37,-1

';/

ogrodu przedszkolnego

18000,00

".,

,

IMontaż okapu wentylacyjnego

136]~"~.~~~L51,:CIT:~~('~IaJI'
budowa i modemlzacja

20000,00
18000,00

,.i'.i~;

Budowa Instalacji hydrantowej

li5Tl".e.J$kJil'iUd~N';52:

,',: ',::'

'Wykonanie

10000,00
10000,00

wraz z zasilaniem

20000,00

"i._;;.".),

20 000,00

ścieżek zdrowia na placu zabaw

't.~.,:;,8~'?',~~'i;;;:!

instalacja i rozbudowa monitoringu

40000,00

'Montaż systemu domofonowego

do 4 sal

Demontaż istnlejątyeh płyt, chodnikowych, obrzeży i
inwestycje dotyczące dróg, parkingóW,.
./podbudowy oraz ułozenle nowych warstw podbudowy, kostki
chodników, schodów zewnętrznych, naWierzchni betonowej, obrzeży betonowych w rejonie dojścia do ogrodu
itd.

I

38,:

7000,00

0,0012015-06-26
0,00

'Dyrektor

MP wykona zadanie we własnym zakresie

Kostąc;łI".~> .;;,' '

GB

7000,00

I

32

13<4;J.·,;:~ie.t~~~;,I'ł~~,·

5580,00

37000,00
37000,00
20000,00
20000,00
18000,00
18000,00
10000,00
10000,00
20000,00
20000,00
38000,00

10000,00

10000,00

30000,00

28000,00

0,00

,.T5:;'i1~1

~~~;K:~~~'"

0,00
0,00

W trakcie przygotowania

l:1'5':'1

""L·)~:;tl

~;~!~~~~.(tL~:..
,,',

0,001

IZadanle realizuje Dyrektor Szkoły

28000,OOr,,(;I~«KiAw:!1ik'Y
0,001

,.----

Zadanie w trakcie realizacji

0,00
0,00

wniosku

'~·icO.DI~~i(~:}·:~:1t~'.t[r.l\
'.~'. '.<": .

.i

,~;WI

"ć>'p

.:,,;;,'~",,;i

I~.~~~~r~~n:::~ino.

II Postępowanie dotyczące wyboru

ZPM 300/2015 z dnia
28000,0012015-06-26
'Roboty zakończono i odebrano

oraz strefy wejściowej

38000,00

MI~~~,.r~;
instalacja i rozbudowa monitoringu
inwestycje

dotyczące instalacji wewnetrznych

Montaż 4 kamer zewnętrznych,
- IWykonanIe

jednej wewetrznej

instalacji hydrantowej

~':l.i!~1

",,'31J,~:'F;i'.·!·.
__::_~"'ł_.
__
,-n .._ ..
~-;J'

•••••.•••

.i
_J

~
Wykonanie dokumentacji
modernizacja

elewacji

projektowej;

wejsdem, remont wszystkJch schodów do budynku, remont
schodów wejsdowych do piwnicy, wykonanie balustrad

inwestycje dotyczące kuchni

Montaż drzwi p.poż w pomleszaeniu
przełożenie instalacji eIektIyczneJ

wymiana windy towarowej

Demontaz starego dźwigu towarowego, montaż nowego,
wykonanie instalacji zasilającej ; zmiana otworu drzwiowego
na parterze i I piętrze; wykonanie dokumentacji rejestracyjnej
dla Urzędu Dozoru Technicznego oraz odbiór przez UDT.

PASS 8.0.1045 (c) Krakfin

piwnicznym i

;':,~~~;Git:

,tG)'i,~l

8000,00

0,00

Postępowanie dotyczące wyboru Wykonawcy

30 000,00

30000,00

0,00

W trakcie przygotowania

212192,00

165000,00

120000,00

w toku.

wniosku

~
~

212192,00
212192,00

BO

165000,00

wykonanie odbioru 2

baIcon6w wraz z drzwiamj, wykonanie zadaszeń nad

0,00

8000,00

212192,00

".'",:1

38000,00

116000,00

ZPM 138/2015 z dnia 10000000ano dokumentację projektową· I przetarg
7380,0012015-03-25
unieważniono. II postępowanie dotyczące wyboru
Wykonawcy

0,00

4000,00

45000,00

45000,00

Wygenerowany: 2015-07-17 15:05:56 #465e5

ZPM 138/2015 z dnla IZadanie będzie realizowaoo po ~iększeniu
0,0012015-03-25
przełożenie instalacjł elektryczne}

0,00

;J

w toku.

środków na

!J

Prace w toku, zakończenie 09.2015

Strona 5 z 6
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~iM~jslde
411

I 421

Pm!dszlcołe Nr 73

Im. Misia
Ik:r.atlra
inwestycje -dOtyczące instalacji domofonowej i
Oj

43

IWykonanie

Opracowanie aktualizacji projektu budowlanego dostosowania
przedszkola do przepisów przeciwpożarowych.
Wykonanie
dobudowy nowej klatki schodowej do istniejącego budynku

M'eJe =!:!!!,,' ~~,~:d",;,i~,.

dotyczące

wykonanie

I

46';

~
Wykonanie

monitoringu

projektowej

;,,;,;~'

przebudOWy

.' "

Montaż Instalacji monitoringu wizyjnego
zewnętrznych wraz z osprzętem
Wymiana Instalacji elektrycznych
z malowaniem

oświetlenia

, 'MIejśldePnieciSiIiDł4łNr97

I"';

- 7 kamer

w dwóch salach zajęć wraz

: '.?:"

,

i
budynku

ścian I naprawa tynku poniżej terenu, montaż obudów
naświetli, podłączenie odplywów naświetli do deszczówki,
terenu i wywiezienie

Opracowanie

dokumentacji

.,.~~})lJ~,~'-~~:~{F\':;"

Inwestycje

")

dotyczące adaptacji pomieszczeń

,:',:

aG
I postępowanie

0,00

150000,00

90000,00

90000,00

PIotrowIce -

5535,00

przetargowe unieważniono,
WYkonawcy w toku.
,

.'

OchOtee

,

TS

.~,

Prace w toku, zakończenie

5535,00

II postępowanie

11.2015

IL .G~';L;{,

90 Ooo,ool,"('i~~. ::
- ..
~,

'

"
90 000,00

90 000,00

103500,00
3500,00

100 000,00

100 000,00

33000,00

33000,00

15000,00

15000,00

18000,00

18000,001

Prace zakończone

90000,00

~:'n~~:~'
·~jl~:~t
·"

o,ool:tl~-'

~-T

0,00

Zakres rzeczowy wykonano

0,00

Ostąpiono od realizacji projektu z uwagi na brak możliwosci
I"""'nienia w'
.,...

18 ooo,ooh"

,~

zgodnie z umową.

"

-;:

Zakres rzeczowy wykonano

0,00

Roboty zakończono

18000,00

;I,.·;~:tl

.:

zgodnie z umową.

I odebrano

:-t:I:';"iiG'ij~

0,001: :.;',iOiiUdai, '

148000,00

148000,001

80000,00

80 000,00

0,00

68000,00

68 000,00

0,00

Zadanie w trakcie reallzacji.Termln

wykonania do 23-07-

2015.

oraz

gruzu

projektowej

budowy schodów i

Inwestycje dotyczące dróg, parkingów,
IpodjazdU, obejmujący swym zakresem rozebranie zejscia do
chodników, schodów zewnętrznych, nawierzchni magazynu usytuowanego w piwnicy przedszkola I budowa
itd.
nowych schodów, rozebranie podjazdu do pomieszczeń
dzierżawionych przez DDPS i wybudowanie nowego podjazdu.

47

,WełnowIec -

0,00

Rozebranie barierek i obudów okien pIwnjanyCh, wymiana
okien piwnicznych na POI z nawiewnikami, wykonanie izołacji

plantowanie

1

15000,00

150 000,00

3500,00

pomiesczeń

15000,00

150000,00

103500,00

wraz z zabudowaniem

II

monitoringu

inwestycje związane z odwodnieniem
zabezpIeCZeniem przeciwwilgociowym

,,',:"~,'
,•.,
instałacjl strukturalnej

IWYkonanie dokumentacji
kuchni

kuchni

~1ejsIde~~!!.~~;"''J?t''
instalacja i rozbudowa

,;',:"/ ':';'

Oemontaż dwóch starych dźwigów towarowych, montaż
dwóch nowych, wykonanie Instalacji zasilającej oswletleniowej
I sterowniczej oraz malowanie szybów i maszynowni,
,wykonanie dokumentacji rejestracyjnej dla Urzędu Dozoru
Technicznego oraz rnontiIź i odbiór przez UOT

",,' "f4,,~~~~~IJi'.";:i~,r,::L;
inwestycje

45,

15000,00

150000,00

związane z przebudową wejŚĆ I
drzwi przeciwpożarowych

instałacja i rozbudowa

I

do pomieszczeń

wewneŁrznei

wymiana windy towarowej

144

instalacji domofonowej

MIejsIM Pizedszkole Nrei
inwestycje
montażem

I

15000,00

,:;;',

'Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 2 na potrzeby
Miejskiego Przedszkola nr 6 0fiIl adaptacja pomieszczeń
nr 31 na potrzeby Miejskiego Przedszkola
ISzkoły Podstawowej
nr 19"-zwiększenie 3.230.000 zł (w 2015 r.);

0,00

3230000,00

Zadanie w trakcie realizacji. Termin wykonania do 18-082015

0,001' \~~:

URM XII/228/15
0,00

L: 'A,~\~;~

,:,'

(ZPM

292/2015; ZwPM
IPrace budowlane w trakcie reałizacji, wykonano ok. 30%
0,001219/15)
z dnia 2015- zakresu robót, planowane zakończenie 10.2015r.
06-25

3230000,00

WPI

BO - Budżet Obywatelski

J - zadania jednoroczne

wp, - zadania

wieloletnie ze środków własnych
UEJWPI - zadania wieloletnie z udziałem środków UE

~Iego

~

PABS 8,0.1045 (e) Krakfin
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InwestYcje unijne

,~k\f-8DM,lASlA

Informacja o pracach inwestycyjnych, remontowych i adaptacyjnych zrealizowanych w 2015r.
prowadzonych
przez miasto Katowice wg stanu prac na 31.08.2015 oraz pracach w toku

P(Jf ((

KATO~ICE

'fA

~if~~_~

f

14 -Da- 2G \5

jst: Gmil'1a paragrafy: 6051,6057,6059

i;;,~~,:\~f~~~~~,:4it~

, ,'Lp.';

:'I,:\;~~::!~;~!k;?,~';~;~li#it2;::;i~~

~~~~~;r.~t~~;:~t

c~ .'-.:;:;;

4612197,00

1'"
Zwiększenie dostępności do
pLaCÓwekwychowania
paedszkolnego, dla których
Organem prowadzącym jest miasto
Katowice, poprzez utworzenie
nowYch oddziałów przedszkolnych

i2, ,

Dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem
pozwolenia na budowę oraz wykonanie Studium
Wykonalności dla projel<tu rozbudowy trzech przedszkoli
Miasta Katowice

,~~~~;(
ZWiększenie dostępności do
placówek wychowania
przedszkolnego, dla któIych
organem prowadzącym jest miasto
Katowice, poprzez utworzenie
llC)YIYchoddziałów przedszkolnych

Dokumentacja projełttowa wraz z uzyskaniem
pozwolenia na budowę oraz wykonanie Studium
Wykonalności dla projel<tu rozbudowy trzech przedszkoli
Miasta Katowice

4714197,00

4612197,00

4714197,00

813917,00

831917,00

813 917,00

831917,00

556750,00

607750,00

556 750,00

607750,00

98250,00

107250,00

URMVIIj133/15 (ZPM
154/15, zwew.114 z
220 600,5013.04.2015) z dnia 2015-0+
Ol

38 929,501( .: .

:;~:/··I
., .~

Wykonano dokumentację budowlaną, rozpoczęto
roboty budowlane, stan zaawansowania 30%, IUE/WPI
zakończenie robót październik 2015.

·'·~~;~).f~:;~;~

URMVlI/133/15 (ZPM
154/15, zwew.114 z
38 929,soI3.04.2015) z dnia 2015-0+
Ol

Wykonano dokumentację budowlaną, rozpoczęto
roboty budowlane, stan zaawansowania 30%, IUE/wp1
zakończenie robót październik 2015.

, .. ~~~~t<~·;j~il; .:

te.pół~~~;:;:!L··

3

zapewnienie dostępu do usług
,opiekuńc:zydl nad dziećmi

ć

.:
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z
uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę na
podstawie zaakceptowanej przez zamawiajacego
koncepcji wykonania Projel<tuII, dla utworzenia nowych
miejsc dla 50 dzieci w oddziale Żłobka miejskiego w
KaIDwicachw dzielnicy Zawodzie; oraz nowych miejsc
dla 60 dzied w OżM w Centrum Katowice

4.,.\1';;

zapewnienie dostępu do usług
opiekuńczych nad dzle6ni

*)

.•.

f

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z
uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę na
podstawie zaalcceptowanejprzez zamawiajacego
koncepcji wykonania Projektu II, dla utworzenia nowych
miejsc dla SOdzieci w oddziale Żlobka miejskiego w
Katowicach w dzIeInk:y Zawodzie; oraz nowych miejsc
dla 60 dzied w ożM w Centrum Katowice

BO - Budżet Obywatelski
J - zadania jednoroczne
WPI - zadania wieloletnie ze środków własnych
UElWPI - zadania wieloletnie z udziałem środków

98250,00

URMVlII/lSO/15; ZPM
76 143 001189/2015; ZwPM 146/15 z
, dnia 2015·04-29

107250,00

13 437,001;;:t·:::~\ji~~r.;f~t.

URMVlII/ISO/15; ZPM
13 437 001189/2015; ZwPM 146/15 z
, dnia 2015-0+29

~.•

.

PABS 8.0.1045 (c) Krakfin

~

f:i\

Wykonano dokumentację budowlaną. rozpoczęto
roboty budowlane, stan zaawansowania 30%, IUE/WPI
zakończenie robót październik 2015.
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Sporządził: ~
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76 143,001\;"~,~~,~~T":
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rzef WójcIk

~~t

Wykonano dokumentację budowlaną. rozpoczęto
roboty budowlane, stan zaawansowania 30%, IUE/WPI
zakończenie robót październik 2015.
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