Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 906/07 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 sierpnia 2007r.

ZADANIE 02/WGM.II/G
SPRAWOWANIE NADZORU TECHNICZNEGO NAD BUDYNKAMI GMINNYMI
dział 700 rozdział 70095 - 4.383.800,00zł
L.P

OBIEKT

ZAKRES RZECZOWY

PLAN
§

–

1

Kwiatka 11

budowa kotłowni ekologicznej, instalacji centralnego
ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, zimnej wody użytkowej,

- remont elewacji z przywróceniem historycznego wyglądu
Miodowa Jar - Osiedle
2

wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej z
opracowaniem studium wykonalności zadania

4270

96.000,00

4270

295.000,00

4300
4270

158.600,00
26.400,00

Żyzna 4

wykonanie przyłączy: kanalizacji sanitarnej,wodnej i wykonanie
wewntrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych

4270

84.000,00

4

Kościuszki 3

remont budynku frontowego w zakresie wymiany dachu, elewacji,
wymiany instalacji wod. - kan.,rozbiórka oficyny i zamknięcie
budynku po oficynie, przebudowa schodów do biblioteki wraz z
pochylnią dla osób poruszających się na wózkach, wykonanie
instalacji sanitarnych zewnętrznych

4270

600.000,00

5

Budynki wielorodzinne
administrowane przez
MZGM – TBS Sp. z o.o

4270

640.000,00

6

Kościuszki 7

opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na remont
kapitalny i adaptację budynku dla potrzeb przedszkola

4270

140.000,00

7

Rozbiórki

budynków wyłączonych z użytku, komórek, boksów, śmietników,
budynków po byłej jednostce wojskowej

4270

200.000,00

8

Padlewskiego 16

wykonanie przyłaczy; centralnego ogrzewania, ciepłej wody
użytkowej; wymiana instalacji: zimnej wody użytkowej, wodnokanalizacyjnej; remont elewacji, dachu i kominów

4270

180.000,00

3

wymiana okien w lokalach mieszkalnych

UWAGI

9

Kilińskiego 1,3

wykonanie ciągu pieszego, wykonanie śmietnika

4270

32.000,00

- termomodernizacja budynku,

4270

235.700,00

- adaptacja pomieszczeń na świetlicę środowiskową wraz z
wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych

4270

99.000,00

10

Sienkiewicza 17

11

Zielona 40

opracowanie PT adaptacji pomieszczeń po dawnej aptece dla
potrzeb przychodni

4270

31.110,00

12

MTBS Sp. z o.o

remont lokali mieszkalnych, instalacji elektrycznych i sanitarnych,
drzwi, podłóg, chodników, remonty pustostanów przed
zasiedleniem, usuwanie skutków pożarów, remonty niemożliwe
obecnie do przewidzenia

4270

210.000,00

13

MZGM-TBS Sp. z o.o

remonty lokali mieszkalnych przed zasiedleniem, dachów,
instalacji sanitarnych i elektrycznych, remonty niemożliwe obecnie
do przewidzenia, usuwanie skutków pożarów

4270

539.200,00

14

Kredytowa

rozbiórka starego i budowa nowego śmietnika

4270

27.240,00

15

Kwiatka 10

wymiana dachu, okien, remont elewacji

4270

202.200,00

16

Zielona 40

termomodernizacja budynku siedziby przychodni

4270

87.350,00

17

Górna 56 A

wykonanie przyłącza cieplnego, instalacji centralnego ogrzewania
oraz instalacji wod-kan z wydzieleniem łazienek

4270

250.000,00

18

Rodzinny Dom Dziecka
remont fragmentów elewacji i tarasów, wymiany okładzin
Nr 1 ul. Wyspiańskiego 26 ściennych w kuchni i łazience, remont kanalizacji w piwnicy

7270

50.000,00

19

dla całego zadania

4270
4170

170.000,00
30.000,00

mapy, wypisy, opłaty, ekspertyzy, projekty techniczne

dział 700 , rozdz 70095 § 4270
dział 700 , rozdz 70095 § 4170
dział 700 , rozdz 70095 § 4300
OGÓŁEM
Płock, sierpień 2007

4.195.200,00
30.000,00
158.600,00
4.383.800,00

