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Harmonogram terminowo – rzeczowy
l. poj.

adres
Zakres prac Wartość brutto

Planowane

Rozpoczęcie
prac

budowlanych

Zakończenie prac
budowlanych

1. KWP Szczecin,
Małopolska 47

Docieplenie ścian, stropodachu i poddasza nieużytkowego, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych
i  docieplenia  ścian  piwnicy,  wymiana  instalacji  c.o.,  instalacja  zestawu  solarnego,  modernizacja
instalacji oświetleniowej

Maj 2014 Październik 2014

2. KMP Szczecin,
Kaszubska 35 bud

A

Docieplenie  ścian  zewnętrznych  piwnic,  wykonanie  izolacji  przeciwwilgociowych  z  dociepleniem
ścian  fundamentowych,  wymiana  stolarki  okiennej  i  drzwiowej,  montaż  instalacji  wodociągowej,
instalacja zestawu solarnego, modernizacja instalacji oświetleniowej

Maj 2014 Październik 2014

3. KMP Szczecin,
Kaszubska 35 bud

B

Wymiana  stolarki  okiennej  i  bram  garażowych,  wykonanie  izolacji  przeciwwilgociowych
z  dociepleniem  ścian  fundamentowych,  docieplenie  stropodachu  wraz  z  wymianą  pokrycia
dachowego,  docieplenie  ścian  zewnętrznych  piwnic,  wymiana  instalacji  c.o.,  montaż  instalacji
wodociągowej, instalacja zestawu solarnego, modernizacja instalacji oświetleniowej

Maj 2014 Październik 2014

4. KMP Szczecin,
Kaszubska 35 bud

C i D

Wymiana  stolarki  okiennej  i  drzwiowej  oraz  bram  garażowych,  docieplenie  stropu  nad  ostatnią
kondygnacją,  docieplenie  ścian  nadbudówki  w części  D,  wykonanie  izolacji  przeciwwilgociowych
z  dociepleniem  ścian  piwnic  i  ścian  fundamentowych,  wymiana  pokrycia  dachowego,  wymiana
instalacji c.o., wymiana instalacji wodociągowej, przyłącza cieplne w technologii rur preizolowanych,
modernizacja instalacji oświetleniowej

Maj 2014 Październik 2014

5. KP Dąbie,
Pomorska 15

Instalacja solarna, pompy ciepła oraz przebudowa wewnętrznych instalacji  c.o.  oraz c.w.u. obiektu
służbowego

Maj 2014 Październik 2014

6. KPP Police,
Kasprowicza 3

Docieplenie  ścian  zewnętrznych  i  piwnicznych,  wykonanie  izolacji  przeciwwilgociowej,  remont
stropodachu  z  dociepleniem,  częściowa  wymiana  stolarki  okiennej,  wymiana  stolarki  drzwiowej,
remont  daszków  nad  wejściami,  remont  kominów,  zamurowanie  części  otworów  okiennych  w
piwnicy, wymiana instalacji c.o. i c.w.u., instalacja zestawu solarnego, montaż instalacji odgromowej

Maj 2014 Październik 2014

7. KPP Mierzyn,
Welecka 2

Wykonanie  docieplenia  ścian  zewnętrznych  kondygnacji  nadziemnych,  ocieplenie  stropodachu
budynku, częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, zamurowanie części otworów okiennych
w piwnicy, remont kominów, wymiana instalacji c.o. i c.w.u.,  instalacja zestawu solarnego,  montaż
nowej instalacji odgromowej, montaż instalacji oświetleniowej

Maj 2014 Październik 2014

8. KPP Pyrzyce,
Kościuszki 24

Docieplenie  ścian  zewnętrznych,  izolacja  przeciwwilgociowa,  docieplenie  ścian  piwnicznych,
poddasza i stropodachów, montaż instalacji odgromowej, grzewczej, ciepłej wody użytkowej, solarnej
oraz elektrycznej dla potrzeb instalacji solarnej

Maj 2014 Październik 2014

„Dofinansowano  ze  środków  Narodowego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w  ramach  programu  priorytetowego  5.3.5  System  zielonych
inwestycji(GIS – GREEN Investment Scheme) Część 5) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych”
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9. KMP Koszalin,
Słowackiego 11

Wykonanie izolacji  przeciwwilgociowej fundamentów, docieplenie ścian, remont dachu z wymianą
pokrycia i dociepleniem

Maj 2014 Październik 2015

10. KPP Kołobrzeg,
Kilińskiego 1

Osuszanie i wykonanie izolacji przewciwwilgociowej fundamentów metodą iniekcji, ocieplenie ścian
zewnętrznych: ścian w gruncie, remont dachu z wymianą pokrycia i dociepleniem dachu skośnego,
docieplenie  stropodachu  niewentylowanego,  wymiana  stolarki  otworowej  i  montażu  kolektorów
słonecznych płaskich.

Maj 2014 Październik 2014

11. KPP Kamień
Pomorski, Żwirki i

Wigury 1

Osuszenie i wykonanie izolacji  przeciwwilgociowej  fundamentów metodą iniekcji,  ocieplenie ścian
zewnętrznych:ścian  w  gruncie,  ścian  kondygnacji  naziemnych,  docieplenie  stropodachu,  wymianę
stolarki otworowej, montaż kolektorów słonecznych płaskich.

Maj 2014 Październik 2015

12. KPP Gryfice,
Mickiewicza 19

Docieplenie  ścian  dachów  i  ścian  wraz  z  kolorystyką  elewacji  budynku,  montaż  kolektorów
słonecznych

Maj 2014 Październik 2014

13. KMP Świnoujście,
Krzywoustego 2

Docieplenie  ścian  zewnętrznych  z  wykonaniem  nowej  kolorystyki,  docieplenie  dachu  i  stropów,
wykonanie  izolacji  pionowej oraz poziomej fundamentów, instalacja kolektorów słonecznych  wraz
z wykonaniem instalacji ciepłej wody użytkowej

Maj 2014 Październik 2014

14. KPP Łobez,
Wojska Polskiego2

Wykonanie izolacji fundamentów, instalacja zestawu solarnego Maj 2014 Październik 2014

15. KPP Drawsko
Pomorskie, Obr.
Westerplatte 3

Montaż okien połaciowych, docieplenie od wewnątrz ścian budynku i docieplenie dachu, wykonanie
wewnętrznej  instalacji  c.o.  i  częściowo ciepłej  wody użytkowej  -  bez  zmiany kotłowni,  instalacja
solarna z montażem kolektorów słonecznych, instalacja elektryczna, realizacja w II etapach

Maj 2014 Październik 2014

16. KP Szczecin,
Bardzińska 1A

Docieplenie  ścian  zewnętrznych  i  piwnicznych,  wymiana  stolarki  okiennej  i  drzwiowej,  wymiana
instalacji c.o. i c.w.u., instalacja zestawu solarnego, montaż instalacji oświetleniowej

Czerwiec 2014 Październik 2014

17. KMP Koszalin,
Krakusa i Wandy

11

Osuszenie i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów metodą iniekcji, docieplenie ścian
piwnic i cokołu wraz z kolorystyką

Lipiec 2014 Październik 2015

18. KPP Białogard,
Staromiejska 35

Przebudowa  budynku  (zmiana  wielkości  otworu  drzwiowego  wejściowego),  roboty  remontowe:
osuszanie i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów, ocieplenie ścian w gruncie, montaż
kolektorów słonecznych.

Styczeń 2015 Październik 2015

19. KPP Gryfino,
Grunwaldzka 9

Wykonanie  docieplenia  ścian  zewnętrznych  kondygnacji  nadziemnych,  instalacja  ciepłej  wody
użytkowej, montaż instalacji oświetleniowej

Styczeń 2015 Październik 2015

20. KPP Sławno,
Gdańska 2

Osuszanie i wykonanie izolacji  przeciwwilgociowej  fundamentów metodą iniekcji,  ocieplenie ścian
zewnętrznych: ścian w gruncie, ścian kondygnacji naziemnych, remont dachu z wymianą pokrycia i
dociepleniem, wymiana stolarki otworowej, montaż kolektorów słonecznych płaskich

Styczeń 2015 Październik 2015

21. KPP Świdwin,
Wojska Polskiego

18A

Wymiana instalacji  c.o i c.w.u..,  ocieplenie stropu dachu, wymiana okien i drzwi, ocieplenie ścian
zewnętrznych  i  piwnic,  docieplenie  dachu skośnego,  docieplenie  ścian przy gruncie,  modernizacja
oświetlenia wewnętrznego

Styczeń 2015 Październik 2015

„Dofinansowano  ze  środków  Narodowego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w  ramach  programu  priorytetowego  5.3.5  System  zielonych
inwestycji(GIS – GREEN Investment Scheme) Część 5) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych”
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22. KPP Wałcz,
Kościuszki 33

Docieplenie budynku, budowa wewnętrznej instalacji c.w.u. i instalacji kolektorów słonecznych Styczeń 2015 Październik 2015

23. KP Złocieniec, 5
Marca 29

Docieplenie ścian zewnętrznych wraz z kolorystyką  elewacji  oraz wykonanie nowej instalacji  c.o.,
instalacji ciepłej i zimnej wody, instalacji elektrycznej i odgromowej.

Styczeń 2015 Październik 2015

„Dofinansowano  ze  środków  Narodowego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w  ramach  programu  priorytetowego  5.3.5  System  zielonych
inwestycji(GIS – GREEN Investment Scheme) Część 5) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych”


