
Załącznik nr 1 do Wyjaśnień 

1. Starostwo Powiatowe w Oleśnie, 46-300 Olesno, ul. Pieloka 21 

bieżące naprawy dachu, wymiana instalacji elektrycznej w częściach wspólnych, wymieniona 

całość stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, remont instalacji wentylacji i kominów 

2. Powiatowy Zarząd Dróg, 46-300 Olesno, ul. Konopnickiej 8 

1) Budynek administracyjny Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie: 

a) Wymiana pokrycia dachu z materiałem 2003 r. 

b) Wymiana lamp oświetleniowych 2002 r. 

c) Remont instalacji elektrycznej z malowaniem 2007 r. 

d) Instalacja systemu alarmowego 2001 r. 

e) Remont instalacji CO 2002 r. 

f) Remont instalacji CO 2005 r. 

g) Modernizacja kotłowni i instalacji gazowej 2008 r. 

h) Remont instalacji wodno-kanal. 2011 r. 

i) Remont instalacji CO 2011 r. 

j) Wymiana stolarki okiennej 2002 r. 

k) Stolarka drzwiowa 2002 r 

l) Remont piwnic (hydraulika i elektryka, kafelkowanie, malowanie) 2006. 

m) Remont pomieszczeń strychowych 2016 r. 

n) Remont instalacji odgromowej 2009 r. 

o) Docieplenie elewacji budynku 2015 r. 

2) Obiekt Służby Drogowej w Praszce: 

a) Wymiana orynnowania 2007 r. 

b) Remont dachów budynków 2014 r. 

c) Naprawa stropów w budynkach garaż. 2014 r. 

d) Remont instalacji elektr.: 

− pomieszczenia socj. 2002 r. 

− socj.– biurowe 2007 r.  

− warsztat 2014 r.  

e) Montaż urządzeń sanitarnych 2002 r.  

f) Wykonanie CO w budynku socj.- biurowym 2009 r. 

g) Wykonanie kotłowni na ecogroszek, wymiana kotła 2016 r. 

h) Wymiana stolarki okiennej 2002 r.  

i) Wymiana stolarki drzwiowej 2007 r. 2009r. 

j) Docieplenie elewacji budynku 2009 r.  

3. Powiatowy Urząd Pracy, 46-300 Olesno, ul. Dworcowa 4,  

1) Pokrycie dachu – dachówka ceramiczna karpiówka angobowana, wymiana dachówki w okresie 

od  września do października 2014 r.   

2) Instalacja elektryczna – wymiana instalacji elektrycznej na parterze budynku wraz z montażem 

nowych rozdzielnic elektrycznych w grudniu 2005 r, w maju 2006 r. dalsza wymiana instalacji 



elektrycznej w piwnicy i na piętrze budynku. Wymieniono przewody instalacji elektrycznych, 

zamontowano nowe oprawy i osprzęt, zamontowano nowe rozdzielnie. Instalacja elektryczna na 

poddaszu budynku zakończona w czerwcu 2015 r. 

3) Budynek wyposażony w system sygnalizacji pożarowej (centrala p.poż z czujkami dymu i ręczne 

ostrzegacze pożarowe), hydranty oraz instalację piorunochronną (2015 r.) 

4) sieć kanalizacyjna – istniejąca z rur żeliwnych, łączona kielichowo – prawdopodobnie nie 

wymieniana od początku funkcjonowania budynku, stan techniczny dobry, do budynku 

doprowadzone jest przyłącze wodociągowe o średnicy 40 mm. 

5) sieć wodociągowa – z rur stalowych ocynkowanych – prawdopodobnie nie wymieniana od 

początku funkcjonowania budynku. 

6) Na poddaszu budynku wykonano nową instalację wodno-kanalizacyjną, zakończenie robót lipiec 

2015 r. 

7) instalacja centralnego ogrzewania – wymieniona w całym budynku w okresie luty - lipiec 2015 r. 

Instalacja centralnego ogrzewania z rozdziałem dolnym, systemem dwururowym, z układem 

zamkniętym, z wymuszonym obiegiem wody. Instalacja wykonana z rur miedzianych, przewody 

pionowe ukryte w bruzdach, zagipsowane, w całym budynku nowe grzejniki stalowe płytowe, 

z głowicami termoregulacyjnymi. Ogrzewanie miałem węglowym poprzez 2 kotły stalowe (rok 

produkcji 2010, 2011). 

8) stolarka okienna i drzwiowa –  stolarka okienna wymieniona w całym budynku, wymiana okien na 

parterze we wrześniu 2008 r. (12 sztuk ), w  sierpniu 2009 r. dalsza wymiana na parterze i piętrze 

budynku (17 sztuk). Okna z PVC. Pozostałe okna wymieniono w trakcie remontu budynku 

w drugim i trzecim kwartale 2014 r. 

9) Stolarka drzwiowa wewnętrzna – drzwi drewniane, prawdopodobnie  nie wymieniane od początku 

funkcjonowania budynku. 

10) Drzwi: w składzie opału, kotłowni i wyjścia z piwnicy EI 30 i EI 60 (nowe , 2014 r.) pozostałe drzwi 

w piwnicy drewniane, istniejące. 

11) Parter – drzwi wejściowe zewnętrzne nowe z PVC, nowe drzwi do windy z PVC (2014 r.) 

12) Piętro – zamontowano 3 szt. nowych drzwi (z 2015 r.) w tym: 2 szt. aluminiowe 

z samozamykaczem EI 60 i 1 szt. drzwi drewniane EI 60, pozostałe drzwi drewniane – stare. 

13) Poddasze – wszystkie drzwi nowe z płyty MDF. (2015 r.) 

14) instalacja gazowa – nie występuje 

15) instalacja wentylacyjna – wykonana w 2015 r. instalacja nawiewno – wywiewna z kanałowym 

rozprowadzeniem powietrza, instalacja obsługiwana przez centrale wentylacyjne. 

16) Komin dymowy – w takcie remontu rozebrany w odcinku od stropu poddasza do wylotu,  

wymurowano na nowo, w trakcie remontu w 2014 r. wszystkie istniejące kominy murowane 

wentylacyjne i dymowe ponad połacią dachu odkuto z odspojonych tynków, zagruntowano, 

uzupełniono tynki, pokryto nowym tynkiem silikonowym. 

4. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Oleskim, ul. Kossaka 5, 46-300 

Olesno – nie dotyczy 



5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 46-300 Olesno, ul. M. Konopnickiej 8, 46-300 Olesno 

– Nie dotyczy 

6. Zespół Placówek Edukacyjnych, 46-380 Dobrodzień, ul. Piastowska 35,  

1) przeprowadzono remont w zakresie przełożenia dachówek w przybudówkach budynku głównego,  

2) przeprowadzono remont instalacji wentylacyjnej i kominowej, 

3) prowadzone są bieżące, zgodne z potrzebami i wymogami przepisów BHP wymiany stolarki 

okiennej i drzwiowej 

7. Publiczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, 46-300 Olesno, ul. Dębowa 3 – Nie 

dotyczy 

8. Zespół Szkół w Gorzowie Śląskim, ul. Byczyńska 9, 46-310 Gorzów Śląski,  

1) Pokrycie dachu sali gimnastycznej papą termozgrzewalną 2014 rok 

2) Modernizacja przyłącza nowej linii elektrycznej zasilającej szkołę w energię elektryczną 2013 rok 

3) Modernizacja pracowni gastronomicznej w zakresie wykonania instalacji elektrycznej 2013 rok 

4) Termomodernizacja budynku szkoły (okna i drzwi zewnętrzne) 2009 rok 

5) Wykonanie wentylacji w pracowni gastronomicznej 2014 rok 

9. Zespół Szkół, 46-300 Olesno, ul. Sądowa 2,  

1) Przeprowadzono remont segment A główny budynek dydaktyczny – sala gimnastyczna, 

pracownia techniczna, wymiana instalacji odgromowej na budynku głównym, wymiana rynien na 

budynku głównym i na budynku pracowni technicznej 

2) Remont instalacji elektrycznej: scena w auli, gabinecie informatycznym, pomieszczeniu 

technicznym- serwerownia, pokój nauczycielski  wymiana instalacji elektrycznej w kotłowni c.o  

3) wymiana rozdzielni niskiego napięcia. Zainstalowanie głównego włącznik prądu na zewnętrznej 

elewacji obiektu głównego. 

4) Sieć wodno – kanalizacyjna – wymiana kotłów c.o w kotłowni szkolnej, wymiana instalacji c.o 

w budynku głównym i sali gimnastycznej / częściowo w budynku technicznym 

5) Wymiana sieci wodnej doprowadzającej wodę do budynku głównego, pomieszczenia pracowni 

technicznej i sali gimnastycznej.  

6) Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej obejmowała: całkowitą wymianę stolarki okiennej 

w głównym budynku, częściową wymianę stolarki okiennej w budynku sali gimnastycznej. 

Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej w budynku głównym, sali gimnastycznej, budynku 

pracowni technicznej 

7) Instalacji gazowej: wymiana instalacji gazowej w głównym budynku dydaktycznym 

8) Instalacji wentylacyjnej i kominowej: remont instalacji kominowej na głównym budynku, budynku 

pracowni technicznej i budynku sali gimnastycznej 

10. I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Praszce 46-320 Praszka, 

ul. Kaliska 38 

1) docieplenie, wprowadzenie pianki poliuretanowej między strop a dach 2011, pokrycie powłoką 

UV 2016, 

2) częściowa wymiana instalacji pod pracownie internetowe 2008 - 2009, 

3) modernizacja kotłowni – zmiana na gaz, 



4) termostaty, płukanie grzejników 2010 – 2011, 

5) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej 2006, 

6) cykliczne przeglądy kotłów gazowych CO, 

7) Naprawa kominów i instalacji wentylacyjnej 2016, 

11. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, 46-380 Dobrodzień, ul. Oleska 7 

1) instalacji elektrycznej w budynku szkoły (1998 rok), 

2) sieci centralnego ogrzewania w budynku szkoły (2010 rok), na sali gimnastycznej (1997), 

w salach dydaktycznych Wieża (2016) 

3) stolarki okiennej w budynku szkoły (2002), sala dydaktyczna wieża (2016) 

4) remont toalet w budynku szkoły (2011), 

5) szkoła nie posiada instalacji gazowej, 

12. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. I Armii Wojska Polskiego, 46-320 Praszka, ul. 

Sportowa 8 – Nie dotyczy 

13. Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących, 46-300 Olesno, ul. Powstańców 

Śląskich 4, ul. Dębowa 3, 46-300 Olesno 

1) W latach 1995 do 1998 wymienione były drzwi wejściowe w budynku szkoły i w internacie;  

2) rok 2002: 

a) częściowy remont instalacji C.O. i wodno- kan. w budynku szkoły; 

b) wykonanie instalacji sieci komputerowej w szkole i ochrony przepięciowej; 

3) rok 2003: 

a) remont dachu nad łącznikiem między szkołą a salą gimnastyczną, szatniami i siłownią; remont 

daszku nad drzwiami bocznymi sali gimnastycznej; remont kominków wentylacyjnych; 

b) remont instalacji C.O. i wodn.- kan. w budynku szkoły; 

4) rok 2004: 

roboty blacharsko-dekarskie dachu sali gimnastycznej, uzupełnienie pokrycia dachu papą 

termozgrzewalną, wymiana obróbek z blachy ocynk, częściowa wymiana rynien ocynk; 

5) rok 2005 

remont dachu nad salą gimnastyczną; 

6) rok 2006:  

a) wymiana okien w budynku szkolnym:  

b) gabinet wicedyrektorów - 2 okna 

c) pracownia nr 10 - 3 okna + drzwi balkonowe 

d) sekretariat - 1 okno 

e) klatka schodowa - 1 okno 

f) pracownia nr 16 - 6 okien 

g) pokój nauczycielski - 3 okna 

h) hol przy sali gimnastyczne - 2 okna; 

i) naprawa dachu budynku szkoły; 

j) wymiana grzejników na sali gimnastycznej, oraz częściowa wymian instalacji C.O. 

k) cyklinowanie sali gimnastycznej; 



l) częściowa wymiana rynien, uzupełnienie brakujących dachówek oraz gąsiorów na budynku 

szkoły; 

m) modernizacja i naprawa instalacji elektrycznej w szkole ( pokój nauczycielski nauczycieli 

wychowania fizycznego, wyprowadzenie podłącza na zewnątrz; 

7) rok 2007:   

a) remont instalacji C.O. i wodno - kanalizacyjnej w budynku szkoły; 

b) wykonanie głównego zasilania kablem zmiennym, modernizacja instalacji elektrycznej oraz 

wymiana oświetlenia na sali gimnastycznej; 

c) wymiana 4 okien w pracowni nr 13 w budynku szkoły; 

8) rok 2008 : 

a) wymiana pieca miałowego 

b) wymiana okien w gabinecie dyrektora; 

c) naprawa pokrycia dachowego na budynku szkoły; 

9) rok 2009:  

a) we wrześniu budynek sali gimnastycznej został poddany termomodernizacji łącznie 

z wymianą okien oraz wymianą drzwi zewnętrznych, szt. 3; docieplanie stropodachu papa 

termozgrzewalną, wymiana instalacji odgromowej; 

b) wymiana drzwi w gabinecie dyrektora; 

10) rok 2010: 

a) naprawa dachu na budynku szkoły;( uzupełnienie dachówek) 

b) wymiana drzwi w sekretariacie;  

11) rok 2011 :  

wymian okna i drzwi antywłamaniowych w serwerowni, w budynku szkoły; 

12) rok 2013: 

a) wymiana 4 rozdzielni elektrycznych w budynku szkoły; 

b) naprawa dachu na budynku szkoły; 

c) naprawa rynny na budynku szkoły; 

d) wymiana pompy obiegowej C.O. w budynku szkoły; 

13) rok 2014:  

a) remont instalacji centralnego ogrzewania, wymiana grzejników i zwiększenie ich ilości 

w pracowni nr 23 ; 

b) remont instalacji elektrycznej w szkole (zabezpieczenie pustych miejsc w skrzynkach 

elektrycznych i dokonanie oznaczeń); 

c) uzupełnienie ubytków dachu budynku szkoły; 

d) wymiana kotła miałowego; 

e) naprawa dachu na budynku szkoły; 

f) wymiana okien w pracowni nr 15 w budynku szkoły; 

g) wymiana 6 okien na korytarzu szkoły; 

h) wymiana miałowego pieca C.O. z 2008 r. na  nowy piec na ekogroszek; 

14) rok 2015: 



a) cyklinowanie parkietu, na sali gimnastycznej; 

b) wymiana drzwi na salę gimnastyczną oraz drzwi na dziedziniec wewnętrzny; 

15) rok 2016: 

a) wymiana kolejnych okien na korytarzu, w budynku szkoły; 

b) wymiana grzejników w klasie nr 18, w budynku szkoły; 

c) częściowy remont instalacji elektrycznej w budynku szkoły; 

14. Zespół Szkół Zawodowych im. Józefa Lompy, 46-300 Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 41 

1) pokrycia dachu - tak 

2) instalacji elektrycznej - częściowe 

3) sieci wodno-kanalizacyjne oraz centralnego ogrzewania – kotłownia + kotły 

4) stolarki okiennej i drzwiowej - tak 

5) instalacji gazowej - tak 

6) instalacji wentylacyjnej i kominowej - nie. 

15. Dom Dziecka im. Marii Konopnickiej, Sowczyce, ul. Długa 37, 46-300 Olesno 

1) pokrycie dachu – częściowa wymiana rynien 

2) instalacji elektrycznej - wykonanie oświetlenia awaryjnego, wymiana rozdzielni bezpiecznikowych 

3) sieci wodno - kanalizacyjne oraz centralnego ogrzewania  - wymiana kotła c.o. 

4) stolarki okiennej i drzwiowej – wymiana części okien i drzwi zewnętrznych 

5) instalacji gazowej nie posiadamy 

6) instalacji wentylacyjnej i kominowej – doszczelnienie komina 

16. Środowiskowy Dom Samopomocy w Sowczycach, ul. Długa 37, 46 – 300 Olesno – Nie 

dotyczy 

17. Dom Pomocy Społecznej w Radawiu, ul. Żwirowa 1, 46-047 Radawie 

1) pokrycie dachu – papa  budynek główny, aneks - dachówka – remont 2009 r. 

2) instalacji elektrycznej – nie było remontu 

3) sieci wodno-kanalizacyjne oraz centralnego ogrzewania – remont 2016 

4) stolarki okiennej i drzwiowej – wymiana okien 2000 r. 

5) instalacji gazowej – nie posiadamy 

6) instalacji wentylacyjnej i kominowej – remont 2016 r. 


