
L.p. Opis lokalizacji Opisz uszkodzenia Opis zakresu naprawy Specyfikacja materiałowa  Jednostka miary Ilość robót

1.

1.1. sektor 26, rząd 
20, miejsce 14

Uszkodzenie - opalony 
beton,

Szpachlowanie ubytku betonu, 
czyszczenie zabrudzeń na powierzchni 
około 30 cm x 60 cm

Zaprawa naprawcza klasy R3 o 
wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach 
≥37 MPa, barwa betonu, zgodna z PN-EN 
1504-3. Zatarcie na gładko.

 pkt.  1,00    

1.2. sektor 26, 27 i 28 Ślady po pirotechnice 
uszkodzony beton na 
schodach

Szpachlowanie ubytku betonu, 
czyszczenie zabrudzeń na powierzchni 
około:
15cm x 15cm -sektor 26 rząd 22
15cm x 20cm - sektor 26 rząd 21
10cm x 10cm - sektor 26 rząd 19
10cm x 10cm - sektor 26 rząd 4
15cm x 20cm sektor 27 rząd 8
10cm x 10cm - setor 27 rząd 9
15cm x 15cm - sektor 27 rząd 11
10cm x 10cm - sektor 27 rząd 19
15cm x 10cm - sektor 27 rząd 22
15cm x 15cm - sektor 27 rząd 24
10cm x 10cm - sektor 28 rząd 15
20cm x 25cm - sektor 28 rząd 13
25cm x 15cm - sektor 28 rząd 10
15cm x 15cm - sektor 28 rząd 6

Zaprawa naprawcza klasy R3 o 
wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach 
≥37 MPa, barwa betonu, zgodna z PN-EN 
1504-3. Zatarcie na gładko.

 pkt.  14,00    
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1.3. sektor 27, rząd 8, 
miejsce 16

Uszkodzony beton Szpachlowanie ubytku betonu na 
powierzchni około 20 cm x 20 cm

Zaprawa naprawcza klasy R3 o 
wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach 
≥37 MPa, barwa betonu, zgodna z PN-EN 
1504-3. Zatarcie na gładko.

 pkt.  1,00    

1.4. Sektor 27, rząd 
10, miejsce 20

Ślady po pirotechnice, Szpachlowanie ubytku betonu, 
czyszczenie zabrudzeń na powierzchni 
około 20 cm x 20 cm. Czyszczenie 
konstrukcji krzesełka.

Zaprawa naprawcza klasy R3 o 
wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach 
≥37 MPa, barwa betonu, zgodna z PN-EN 
1504-3. Zatarcie na gładko.

 pkt.  1,00    

1.5. sektor 29 rząd 5 
miejsce 3

wykruszony beton 
posadzki;

Szpachlowanie ubytku betonu na 
powierzchni około 10 cm x 10 cm.

Zaprawa naprawcza klasy R3 o 
wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach 
≥37 MPa, barwa betonu, zgodna z PN-EN 
1504-3. Zatarcie na gładko.

 pkt.  1,00    

1.6. sektor 28 rząd 1 
miejsce 8

opalony szczyt murku; Szpachlowanie ubytku betonu, 
czyszczenie zabrudzeń na powierzchni 
około 10 cm x 10 cm.

Zaprawa naprawcza klasy R3 o 
wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach 
≥37 MPa, barwa betonu, zgodna z PN-EN 
1504-3. Zatarcie na gładko.

 pkt.  1,00    

1.7. sektor 28 rząd 1 
miejsce 11

wykruszony beton 
posadzki; 

Szpachlowanie ubytku betonu na 
powierzchni około 10 cm x 10 cm.

Zaprawa naprawcza klasy R3 o 
wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach 
≥37 MPa, barwa betonu, zgodna z PN-EN 
1504-3. Zatarcie na gładko.

 pkt.  1,00    

1.8. sektor 28 rząd 1 
pod furtką nr 22

opalony beton posadzki; Szpachlowanie ubytku betonu, 
czyszczenie zabrudzeń na powierzchni 
około 10 cm x 20 cm

Zaprawa naprawcza klasy R3 o 
wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach 
≥37 MPa, barwa betonu, zgodna z PN-EN 
1504-3. Zatarcie na gładko.

 pkt.  1,00    

1.9. sektor 28 rząd 4 
miejsce 7

opalony i wykruszony 
beton posadzki; 

Szpachlowanie ubytku betonu, 
czyszczenie zabrudzeń na powierzchni 
około 10 cm x 10 cm.

Zaprawa naprawcza klasy R3 o 
wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach 
≥37 MPa, barwa betonu, zgodna z PN-EN 
1504-3. Zatarcie na gładko.

 pkt.  1,00    

1.10. sektor 28 rząd 4 
miejsce 5

opalony i wykruszony 
beton posadzki; 

Szpachlowanie ubytku betonu, 
czyszczenie zabrudzeń na powierzchni 
około 10 cm x 10 cm.

Zaprawa naprawcza klasy R3 o 
wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach 
≥37 MPa, barwa betonu, zgodna z PN-EN 
1504-3. Zatarcie na gładko.

 pkt.  1,00    
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1.11. sektor 28 rząd 3 
miejsce 10

opalony i wykruszony 
beton posadzki; 

Szpachlowanie ubytku betonu, 
czyszczenie zabrudzeń na powierzchni 
około 15 cm x 15 cm

Zaprawa naprawcza klasy R3 o 
wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach 
≥37 MPa, barwa betonu, zgodna z PN-EN 
1504-3. Zatarcie na gładko.

 pkt.  1,00    

1.12. sektor 28 rząd 3 
miejsce 11

opalony i wykruszony 
beton posadzki;

Szpachlowanie ubytku betonu, 
czyszczenie zabrudzeń na powierzchni 
około 20 cm x 20 cm.

Zaprawa naprawcza klasy R3 o 
wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach 
≥37 MPa, barwa betonu, zgodna z PN-EN 
1504-3. Zatarcie na gładko.

 pkt.  1,00    

1.13. sektor 28 rząd 1 
miejsce 17

opalony szczyt murku + 
opalony i wykruszony 
beton posadzki; 

Szpachlowanie ubytku betonu, 
czyszczenie zabrudzeń na powierzchni 
około 10 cm x 10 cm.

Zaprawa naprawcza klasy R3 o 
wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach 
≥37 MPa, barwa betonu, zgodna z PN-EN 
1504-3. Zatarcie na gładko.

 pkt.  1,00    

1.14. sektor 28 rząd 1 
miejsce 18

spalona izolacja betonu Wycięcie spalonej masy i odtworzenie 
izolacji na odcinku  20 cm.

Sikaflex PRO 3 WF + Sika Primer 3

 pkt.  1,00    

1.15. sektor 28 rząd 1 
miejsce 18

w dwóch miejscach 
opalony i wykruszony 
beton posadzki

Szpachlowanie ubytku betonu, 
czyszczenie zabrudzeń na powierzchni 
około 10 cm x 10 cm w dwóch miejscach.

Zaprawa naprawcza klasy R3 o 
wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach 
≥37 MPa, barwa betonu, zgodna z PN-EN 
1504-3. Zatarcie na gładko.

 pkt.  2,00    

1.16. sektor 28 rząd 1 
miejsca 19-26

opalony w 10 miejscach 
szczyt murku;

Szpachlowanie ubytku betonu, 
czyszczenie zabrudzeń na powierzchni 
około 10 cm x 10 cm

Zaprawa naprawcza klasy R3 o 
wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach 
≥37 MPa, barwa betonu, zgodna z PN-EN 
1504-3. Zatarcie na gładko.

 pkt.  10,00    

1.17. sektor 28 rząd 1 
miejsce 22

opalony i wykruszony 
beton posadzki

Szpachlowanie ubytku betonu, 
czyszczenie zabrudzeń na powierzchni 
około 10 cm x 10 cm.

Zaprawa naprawcza klasy R3 o 
wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach 
≥37 MPa, barwa betonu, zgodna z PN-EN 
1504-3. Zatarcie na gładko.

 pkt.  1,00    

1.18. sektor 28 rząd 1 
miejsce 22

w dwóch miejscach 
spalona izolacja betonu

Wycięcie spalonej masy i odtworzenie 
izolacji na odcinku 50 cm.

Sikaflex PRO 3 WF + Sika Primer 3

 pkt.  2,00    
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1.19. sektor 27 rząd 1 
miejsce 5

opalony i wykruszony 
beton posadzki; 

Szpachlowanie ubytku betonu, 
czyszczenie zabrudzeń na powierzchni 
około 10 cm x 10 cm.

Zaprawa naprawcza klasy R3 o 
wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach 
≥37 MPa, barwa betonu, zgodna z PN-EN 
1504-3. Zatarcie na gładko.

 pkt.  1,00    

1.20. sektor 27 rząd 1 
miejsce 13

opalony beton posadzki 
pod siedziskiem;

Szpachlowanie ubytku betonu, 
czyszczenie zabrudzeń na powierzchni 
około 30 cm x 30 cm.

Zaprawa naprawcza klasy R3 o 
wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach 
≥37 MPa, barwa betonu, zgodna z PN-EN 
1504-3. Zatarcie na gładko.

 pkt.  1,00    

1.21. sektor 27 rząd 3 
miejsca 18-19

znacznie opalony beton 
posadzki + dwa znaczne 
wykruszenia betonu;

Szpachlowanie ubytku betonu, 
czyszczenie zabrudzeń na powierzchni 
około 20 cm x 20 cm oraz 20 cm x 40 cm.
Wycięcie spalonej masy i odtworzenie 
izolacji na odcinku  180 cm.

Zaprawa naprawcza klasy R3 o 
wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach 
≥37 MPa, barwa betonu, zgodna z PN-EN 
1504-3. Zatarcie na gładko.
Sikaflex PRO 3 WF + Sika Primer 3

 pkt.  3,00    

1.22. sektor 26 rząd 1 
miejsce 17

znaczne opalenia 
betonu murka

Szpachlowanie ubytku betonu, 
czyszczenie zabrudzeń na powierzchni 
około 70 cm x 20 cm oraz 15 cm x 20 cm.

Zaprawa naprawcza klasy R3 o 
wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach 
≥37 MPa, barwa betonu, zgodna z PN-EN 
1504-3. Zatarcie na gładko.

 pkt.  2,00    

1.23. sektor 26 rząd 1 
miejsce 17

znacznie spalona 
izolacja betonu

Wycięcie spalonej masy i odtworzenie 
izolacji na odcinku 80 cm

Sikaflex PRO 3 WF + Sika Primer 3

 pkt.  1,00    

1.24. sektor 25 rząd 1 
miejsca 1-7

opalony w 7 miejscach 
szczyt murku; 

Szpachlowanie ubytku betonu, 
czyszczenie zabrudzeń na powierzchni 
około 10 cm x 10 cm w 7 miejscach

Zaprawa naprawcza klasy R3 o 
wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach 
≥37 MPa, barwa betonu, zgodna z PN-EN 
1504-3. Zatarcie na gładko.

 pkt.  7,00    

1.25. sektor 25 rząd 1 
miejsce 6

spalona izolacja betonu; Wycięcie spalonej masy i odtworzenie 
izolacji na odcinku 15 cm.

Sikaflex PRO 3 WF + Sika Primer 3

 pkt.  1,00    

1.26. sektory 24-28 Wypalenia wykładziny 
ze sztucznej trawy

Dostawa i ułożenie nowej wykładziny z 
wykonaniem docięć. Utylizacja 
uszkodzonej wykładziny

Wykładzina D-ECO TWISTER 20-MD

 m2  200,00    
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1.27. sektor 25 od 
strony boiska

opalony beton; Szpachlowanie ubytku betonu, 
czyszczenie zabrudzeń na powierzchni 
około 20 cm x 20 cm.

Zaprawa naprawcza klasy R3 o 
wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach 
≥37 MPa, barwa betonu, zgodna z PN-EN 
1504-3. Zatarcie na gładko.

 pkt.  1,00    

1.28. sektor 25 od 
strony boiska

kratka odpływu wody; Czyszczenie kratki odpływu. Ruszt Aco SELF ocynkowany.
 szt.  1,00    

1.29. sektor 25 od 
strony boiska

opalona kostka 
brukowa; 

Wymiana opalonej kostki brukowej - 1 
sztuka.

Kostka SUPERBRUK gr. 6 cm typ CEGŁA 
bez fazki, kolor grafit.

 szt.  1,00    

1.30. sektor 25 od 
strony boiska

 opalona kratka odpływu 
wody; 

Czyszczenie kratki odpływu. Ruszt Aco SELF ocynkowany
 szt.  1,00    

1.31. sektor 25 od 
strony boiska

kostka brukowa; Wymiana opalonej kostki brukowej Kostka SUPERBRUK gr. 6 cm typ CEGŁA 
bez fazki, kolor grafit

 szt.  1,00    

1.32. sektor 27 od 
strony boiska

opalona kratka odpływu 
wody

Czyszczenie kratki odpływu Ruszt Aco SELF ocynkowany
 szt.  1,00    

1.33. sektor 27 od 
strony boiska

opalona kostka brukowa wymiana opalonej kostki brukowej Kostka SUPERBRUK gr. 6 cm typ CEGŁA 
bez fazki, kolor grafit

 szt.  1,00    

1.34. sektor 27 od 
strony boiska

opalona kratka odpływu 
wody

Czyszczenie kratki odpływu Ruszt Aco SELF ocynkowany
 szt.  1,00    

1.35. sektor 27 od 
strony boiska

wypalona kostka 
brukowa

wymiana kostki brukowej Kostka SUPERBRUK gr. 6 cm typ CEGŁA 
bez fazki, kolor grafit

 szt.  1,00    

1.36. sektor 28 od 
strony boiska

opalona kostka 
brukowa; 

wymiana opalonej kostki brukowej Kostka SUPERBRUK gr. 6 cm typ CEGŁA 
bez fazki, kolor grafit

 szt.  1,00    

2.
2.1. P.1. Drzwi wyjściowe 

oszklone p. pożarowe 
przy windach  od strony 
ul. Słonecznej -  
uszkodzona uszczelka 
drzwi , wygięta klamka,  
wyrwany ogranicznik 
zamykania drzwi na 
podłodze.

Dostawa i wymiana uszczelki 4,20 mb.
Dostawa i wymiana klamki.
Dostawa i montaż stopki.

Uszczelka EPDM czarna
Klamka Dorma Pure 8100
Stopka systemu dźwigni antypanicznej 
Asaabloy MARE NOSTRUM model "T" typ A

 kpl.  1,00    

2.2. P.1. Drzwi wyjściowe 
oszklone na sektor nr 1 
VIP  – uszkodzona 
uszczelka drzwi

Dostawa i wymiana uszczelki 2,10 mb. Uszczelka EPDM czarna  

 kpl.  1,00    

ROZDZIAŁ: NAPRAWY USZKODZEŃ ŚLUSARKI ALUMINIOWO - SZKLANEJ
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2.3. P.1. Uszkodzone 
samozamykacze drzwi 
wejściowych z 
promenady na  hol  do 
sektora 1

Dostawa i montaż nowego 
samoamykacza.

Assaabloy samozamykacz ukryty do 
podwójnych drzwi DC840 z RKZ G881

 kpl.  1,00    

2.4. P.1.V.03.; 
P.1.V.03.08.;

Sala bankietowa od ul. 
Ciołkowskiego – brak 
metalowej osłony na 
zamku i klamce w 
drzwiach  P.1.V.03  i  
P.1.V.03.08. (zaplecze)

Dostawa i montaż nowych elementów:
2x szyld wkładki i 2x szyld klamki

System ECO ROUND ROSE HANDLE D-110

 kpl.  1,00    

2.5. P.2. Uszkodzony 
samozamykacz drzwi 
wyjściowych szklanych 
p.poż przy windach od 
ul. Słonecznej

Dostawa i montaż nowych elementów Assaabloy samozamykacz 
nawierzchniowy do podwójnych drzwi 
DC700 z RKZ G461.

 kpl.  1,00    

2.6. P.2. Uszkodzony 
samozamykacz drzwi do 
sektora 64

Dostawa i montaż nowych elementów Assaabloy samozamykacz 
nawierzchniowy do podwójnych drzwi 
DC700 z RKZ G461.

 kpl.  1,00    

2.7. P.0. Zarysowana od wew. 
framuga metalowych 
drzwi do strefy 
gospodarzy z rec. 
zawodników,

Malowanie ościeżnicy na długości 2,30 
mb

Kolor RAL 7011

 kpl.  1,00    

3.
3.1. P.0. Sala 

konferencyjna
 Sala konferencyjna –  
obite i zamalowane 
drzwi  od wewnątrz – do 
poprawy

Malowanie obustronne dwóch skrzydeł 
drzwi o wymiarach 0,90 m x 2,00 m

Kolor RAL 7011

 kpl.  1,00    

3.2. P.1.V.03.3. Sala 
bankietowa od ul. 
Ciołkowskiego.

Sala bankietowa od ul. 
Ciołkowskiego –  obite 
rogi futryny drzwi do 
kuchni cateringowej 
P.1.V.03.3

Szpachlowanie i malowanie ościeżnicy 
drzwi - około 5,10 mb

Kolor RAL 7011

 kpl.  1,00    

3.3. P.1.V.13.4. Sala 
bankietowa od ul. 
Słonecznej.

Sala bankietowa od ul. 
Słonecznej,  brak 
metalowej osłony na 
klamce  w drzwiach

Dostawa i montaż nowych elementów:
szyld klamki

System ECO ROUND ROSE HANDLE D-110

 kpl.  1,00    

ROZDZIAŁ: NAPRAWY USZKODZEŃ DRZWI DREWNIANYCH
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3.4. P.1.W.04.1. WC 
damski.

obite drzwi WC damski, Szpachlowanie oraz malowanie 
obustronne skrzydła drzwi o wymiarach 
0,90 m x 2,00 m

Kolor RAL 7011

 kpl.  1,00    

3.5. sektor 63, WC brak maskownicy zamka Dostawa i montaż nowych elementów:
szyld wkładki

System ECO ROUND ROSE HANDLE D-110

 kpl.  1,00    

3.6. P.2.W.04 WC uszkodzona zasuwa 
zamka kabiny wc,

Dostawa i montaż nowych elementów   Zamek do drzwi typ  SS 304
 szt.  1,00    

3.7. P.2.W.19.1 WC brak 4 szt. śrub w 
zawiasach drzwi do 
kabiny,

Dostawa i montaż nowych elementów Zawias ze sprężyną WC NOO typ 1 
otwieraj SSS 304 zamykający -
90x52x2mm

 szt.  1,00    

3.8. P.1.W.18A WC brak metalowej osłony 
na zamek w drzwiach 
wejściowych,

Dostawa i montaż nowych elementów:
szyld wkładki

System ECO ROUND ROSE HANDLE D-110

 szt.  1,00    

3.9. sektor 54, 
P.2.W.08.1

brak zasuwy w kabinie 
WC,

Dostawa i montaż nowych elementów   Zamek do drzwi typ  SS 304
 kpl.  1,00    

3.10. P.1.W.21 brak (wykręcony) 
zawiasu w drzwiach do 
kabiny,

Dostawa i montaż nowych elementów Zawias ze sprężyną WC NOO typ 1 
otwieraj SSS 304 zamykający -
90x52x2mm

 kpl.  1,00    

3.11. P.1.W.02 Fan Shop zerwany z żywicy 
ogranicznik drzwi,

Dostawa i montaż nowych elementów Odbojnik gumowy czarny H28 mm, Fi32 
mm

 kpl.  1,00    

3.12. P.1.W.04 WC brak zamka kabiny WC, Dostawa i montaż nowych elementów   Zamek do drzwi typ  SS 304
 kpl.  1,00    

3.13. P.0.V.02. Do poprawy malowanie 
drzwi

Malowanie obustronne skrzydeł drzwi o 
wymiarach 0,90 m x 2,00 m

Kolor RAL 7011
 kpl.  1,00    

3.14. P.0.V.03. Do poprawy malowanie 
drzwi

Obustronne malowanie ościeżnicy 
skrzydeł drzwiowych o wymiarach 0,90 
m x 2,00 m i ościeżnicy 5,10 mb

Kolor RAL 7011

 kpl.  1,00    

3.15. P.0.S.37. Do poprawy malowanie 
drzwi

Obustronne malowanie skrzydeł 
drzwiowych o wymiarach 0,90 m x 2,00 
m i ościeżnicy 5,10 mb

Kolor RAL 7011

 kpl.  1,00    

3.16. P.0.S.31. Do poprawy malowanie 
drzwi

Obustronne malowanie skrzydeł 
drzwiowych o wymiarach 0,90 m x 2,00 
m i ościeżnicy 5,10 mb

Kolor RAL 7011

 kpl.  1,00    

3.17. P.0.S.06. Do poprawy malowanie 
drzwi

Jednostronne malowanie skrzydeł 
drzwiowych o wymiarach 0,90 m x 2,00 
m

Kolor RAL 7011

 szt.  1,00    

3.18. P0S10 Do poprawy malowanie 
drzwi

Jednostronne malowanie skrzydeł 
drzwiowych o wymiarach 0,90 m x 2,00 
m i ościeżnicy 5,10 mb

Kolor RAL 7011

 kpl.  1,00    
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3.19. P0S23 Do poprawy malowanie 
drzwi

Jednostronne malowanie skrzydeł 
drzwiowych o wymiarach 0,90 m x 2,00 
m i ościeżnicy 5,10 mb

Kolor RAL 7011

 kpl.  1,00    

3.20. P0S03 Do poprawy malowanie 
drzwi

Jednostronne malowanie dwóch skrzydeł 
drzwiowych o wymiarach 0,90 m x 2,00 
m

Kolor RAL 7011

 kpl.  1,00    

3.21. P0S15 Do poprawy malowanie 
drzwi

Malowanie ościeżnicy 5,10 mb Kolor RAL 7011
 kpl.  1,00    

3.22. P0S19 Do poprawy malowanie 
drzwi

Malowanie ościeżnicy 5,10 mb Kolor RAL 7011
 kpl.  1,00    

3.23. P0S21 Do poprawy malowanie 
drzwi

Malowanie ościeżnicy 5,10 mb Kolor RAL 7011
 kpl.  1,00    

3.24. P0S12 Do poprawy malowanie 
drzwi

Jednostronne malowanie skrzydeł 
drzwiowych o wymiarach 0,90 m x 2,00 
m i ościeżnicy 5,10 mb

Kolor RAL 7011

 kpl.  1,00    

3.25. P.0.S.12 87. Uszkodzone drzwi 
wejściowe do szatni 
męskiej gości P.0.S.12

Dostawa i montaż nowych drzwi Drzwi Mercor mcr DREW prawe, 
dwuskrzydłowe kolor RAL 7011  kpl.  1,00    

4.
4.1. P.1.W.04.2. WC 14. WC P.1.W.04.2 - 

uszkodzona ściana od 
samozamykacza,

Szpachlowanie uszkodzenia oraz 
odtworzenie systemu żywicznego na 
powierzchni 2,85 m x 2,45 m

Szpachlowanie - gładź szpachlowa 
cementowo wapienna.
Powłoka żywiczna - Flowcrete Peran 
WWF (Mix płatków dla Stadionu w 
Białymstoku), wykończenie powierzchni 
błyszczące

 m2  6,98    

4.2. P.1.W.05. P.1.W.05  - uszkodzona 
ściana od 
samozamykacza,

Szpachlowanie uszkodzenia oraz 
odtworzenie systemu żywicznego na 
powierzchni 2,85 m x 2,45 m

Szpachlowanie - gładź szpachlowa 
cementowo wapienna.
Powłoka żywiczna - Flowcrete Peran 
WWF (Mix płatków dla Stadionu w 
Białymstoku), wykończenie powierzchni 
błyszczące

 m2  6,98    

4.3. przy windach od 
ul. Słonecznej 
obity róg ściany,

przy windach od ul. 
Słonecznej obity róg 
ściany,

Szpachlowanie uszkodzenia oraz 
odtworzenie systemu malarskiego na 
powierzchni 0,25 m x 1,93 m

Szpachlowanie - gładź szpachlowa 
cementowo wapienna.
Malowanie - Farba lateksowo akrylowa 
półmatowa kolor RAL 7004

 m2  0,48    

4.4. P.2.M.06. Obita ściana na zapleczu 
bufetu

Szpachlowanie uszkodzenia oraz 
odtworzenie systemu malarskiego

Szpachlowanie - gładź szpachlowa 
cementowo wapienna.
Malowanie - Farba lateksowo akrylowa 
półmatowa kolor RAL 7004

 m2  15,11    
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4.5. P.0.S.23 Otarte ściany krzesłami 
szatnia sędziowie 
gospodarze P.0.S.23

Odtworzenie systemu malarskiego Malowanie - Farba lateksowo akrylowa 
półmatowa kolor RAL 7035

 m2  35,89    

4.6. P.0.S.31 Otarte ściany krzesłami 
szatnia delegata 
P.0.S.31

Odtworzenie systemu malarskiego Malowanie - Farba lateksowo akrylowa 
półmatowa kolor RAL 7035  m2  18,85    

4.7. P.0.S.10. Otarte ściany krzesłami 
w sztabie gospodarzy 
P.0.S.10,

Odtworzenie systemu malarskiego Malowanie - Farba lateksowo akrylowa 
półmatowa kolor RAL 7035  m2  45,72    

4.8. P.0.S.19. Otarte ściany krzesłami 
szatnia do zamalowania 
w sztabie gości P.0.S.19,

Odtworzenie systemu malarskiego Malowanie - Farba lateksowo akrylowa 
półmatowa kolor RAL 7035

 m2  45,77    

4.9. 77. Obita ściana 
samozamykaczem 
w szatni VIP, 
farba na 
wykładzinie,

Obita ściana 
samozamykaczem w 
szatni VIP, farba na 
wykładzinie,

Szpachlowanie uszkodzenia oraz 
odtworzenie systemu malarskiego na 
powierzchni 0,90 m x 3,15 m
Czyszczenie wykładziny.

Szpachlowanie - gładź szpachlowa 
cementowo wapienna.
Malowanie - Farba lateksowo akrylowa 
półmatowa kolor RAL 7035.
Czyszczenie środkiem przeznaczonym do 
pokryć z PCV.

 m2  2,84    

4.10. przy parkingu D Uszkodzona elewacja 
ściany, 3 punkty

Spachlowanie uszkodzenia oraz 
odbudowanie tynku systemowego w 
miejscach uszkodzeń.

Tynk cienkowarstwowy wzmocniony 
siatką z włókna szklanego. Faktura 
"baranek". Kolor RAL 3020 oraz RAL 7035  pkt.  3,00    

4.11. P.0.V.01 (przy 
P0T01 I P.0.V.04)

Uszkodzona powłoka 
malarska

Odtworzenie systemu malarskiego Malowanie - Farba lateksowo akrylowa 
półmatowa kolor RAL 7035

 m2  19,98    

4.12. PRZY P0V06, 
POM05

Uszkodzona powłoka 
malarska

Odtworzenie systemu malarskiego Malowanie - Farba lateksowo akrylowa 
półmatowa kolor RAL 7035

 m2  26,61    

4.13. PRZY P0S09 Uszkodzona powłoka 
malarska

Odtworzenie systemu malarskiego Malowanie - Farba lateksowo akrylowa 
półmatowa kolor RAL 7035

 m2  13,79    

4.14. NAPRZECIW POS12 Uszkodzona powłoka 
malarska

Odtworzenie systemu malarskiego Malowanie - Farba lateksowo akrylowa 
półmatowa kolor RAL 7035

 m2  16,62    

5.
5.1. P.2.W.06.1. WC 

damski, sektor 
ultra.

W pomieszczeniu 
P.2.W.06.1 wc damski 
sektor ultra – brak 
pokrętła na kranie

Dostawa i montaż nowych elementów. ZAWÓR CZERPALNY FI 15 L- 85 KFA

 szt.  1,00    

5.2. P.2.W.06  WC P.2.W.06  WC – brak 
pokrętła kranu

Dostawa i montaż nowych elementów. ZAWÓR CZERPALNY FI 15 L- 85 KFA
 szt.  1,00    
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5.3. 68. WC 
P.2.W.03.2.

68. WC P.2.W.03.2 – 
brak zamknięcia rewizji 
sanitarnej,

Demontaż wybrakowanej rewizji oraz 
dostawa i montaż nowej rewizji

Drzwiczki rewizyjne 20 cm x 20 cm, 
białe.  szt.  1,00    

6.
6.1. P.0.; parking 

Gości
 Brama K – 3  -  wyrwane 
dwie klamki kulowe w 
bramce małej

Dostawa i montaż nowych elementów:
dwie klamki kulowe

Klamka ze stali nierdzewnej

 kpl.  2,00    

6.2. P.0.; parking 
Gości

Ogrodzenie zewnętrzne 
przy bramie K – 4  – 
wygięty słupek na rogu 
ul. Ciołkowskiego i 
Wiosennej

Wycięcie zgiętego słupka.
Dostawa i montaż nowego słupka na 
kotwy chemiczne.

Legi PUR M wys 2090 na stopie 100x100 
mm

 kpl.  1,00    

6.3. P.0.; parking 
Gości

Uszkodzone mocowanie 
ogrodzenia siatkowego 
przy kołowrotach K-4. (z 
boku)

Uzupełnienie elementów mocujących. Wkręty ze stali nierdzewnej

 kpl.  1,00    

6.4. P.1. Brama K – 5 –  wyrwane 
trzy klamki kulowe w 
bramce,

Dostawa i montaż nowych elementów:
trzy klamki kulowe

Klamka ze stali nierdzewnej

 kpl.  3,00    

6.5. Sektor Ultra przy 
P.2.W.06.1.

24. Przy pomieszczeniu 
P.2.W.06.1 sektor ultra -
  przerwana siatka 
metalowa wzdłuż 
schodów,

Naprawa siatki przy zastosowaniu 
systemowych elementów.

Siatka ze stali nierdzewnej X-TEND 
CarlStahl śr. 2 mm wym oczka 100 mm x 
100 mm

 pkt.  1,00    

6.6. Uszkodzony język zamka 
w bramce 
komunikacyjnej sektor 
12.

Dostawa i montaż nowych elementów Zamek EURO ELZETT 90/35 EUROPORTAL 
DO DRZWI PROFILOWYCH CZOŁO 22. 
Blacha czołowa ze stali nierdzewnej.  kpl. 
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6.7. 30. Poziom IV 
stanowisko mediów 
obok  telebimu na 
sektorze gospodarzy – 
zerwana linka 
zabezpieczająca 
balustradę z ogrodzenia,

Dostawa i montaż nowych elementów Linka gr. Min 3,5 mm powlekana PVC 
bezbarwnym.
Linka oraz zaciski ze stali nierdzewnej.

 kpl.  1,00    

6.8. 70. Brak klamki w furtce 
– ciąg komunikacyjny I 
poziom sektor 18

Dostawa i montaż nowych elementów Klamka ze stali nierdzewnej

 kpl.  1,00    

6.9. Uszkodzony betonowy 
słup przy parkingu D, Oś 
L8

Naprawa uszkodzenia o głębokości do 5 
mm i powierzchni około 20cm x 20 cm

Zaprawa naprawcza klasy R3 o 
wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach 
≥37 MPa, barwa betonu, zgodna z PN-EN 
1504-3. Zatarcie na gładko.

 szt.  1,00    

7.
7.1. poziom II sektor 

43,
Zbita szybka w szafce 
hydrantowej

Dostawa i montaż nowych elementów Szybka 100 mm x 80 mm gr. 2 mm
 szt.  1,00    

7.2. P.2.W.11.1 WC uszkodzona suszarka do 
rąk,

Dostawa i montaż nowego urządzenia. 
Utylizacja niesprawnej suszarki.

Faneco Passat 1800W, automatyczna, 
srebrna ze stali nierdzewnej  szt.  1,00    

7.3. P.0.S.26 I pomoc 
zawodnicy

brak klucza do szafy, Dostawa i montaż nowych elementów Zamek meblowy kwadrat z dwoma 
kluczykami.  szt.  1,00    

7.4. rząd 5 sektor 27, Zniszczone siedzisko 
krzesełka nr 8

Dostawa i montaż nowych elementów Krzesełko SIGMA typ A Nowy Styl. Kolor 
żółty

 szt.  1,00    

7.5. rząd 4 sektor 25, Zniszczone siedzisko 
krzesełka nr 2

Dostawa i montaż nowych elementów Krzesełko SIGMA typ A Nowy Styl. Kolor 
żółty

 szt.  1,00    

7.6. w recepcji VIP, Brudne fotele Czyszczenie siedzisk i oparć  kpl.  6,00    
7.7. P.0.K.02.08 brak klucza do szafki, Dostawa i montaż nowych elementów Zamek meblowy kwadrat z dwoma 

kluczykami.  kpl.  1,00    

7.8. P.0.S.10 Zniszczony zamek w 
szafce w szatni sztabu 
gospodarzy

Dostawa i montaż nowych elementów Zamek meblowy kwadrat z dwoma 
kluczykami.  kpl.  1,00    

7.9. P.0.S.12. Uszkodzony flipchart Dostawa i montaż nowych elementów NOBO Flipchart Barracuda Mobile 67,5 
cm x 100 cm. Magnetyczny, na kółkach.  kpl.  1,00    
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