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z dnia 13 września 2004 roku

W zakresach rzeczowych zadań opisy „przed  zmianą” zastępuje się opisami „po zmianie”

Numer zadania: I –1.2.15

Nazwa zadania: Modernizacja DPS ul. Helclów 2

przed zmianą:

Finansowanie w 2004r.: 400 000 zł 

Całkowity zakres rzeczowy zadania:

1. Wykonanie instalacji alarmowej systemu p.poż. (I, II i III etap).

2. Modernizacja oddziału w lewym skrzydle - III piętro (1 000m2).

3. Adaptacja budynku pralni na oddział mieszkalny.

4. Wykonanie infrastruktury przy nowej pralni (kanalizacja, droga dojazdowa).

5. Modernizacja oddziałów w prawym skrzydle (I, II, III piętro), w części środkowej (I, II, III piętro) i 

na parterze.

6. Wymiana windy.

7. Modernizacja budynku „Pro morte”.

8. Modernizacja ogrodzenia.

9. Modernizacja ogrodu (oświetlenie, rekultywacja).

10. Ocieplenie stropu poddasza budynku głównego.

11. Wydzielenie klatek schodowych z zamontowaniem drzwi ogniowych.

Zakres rzeczowy zadania w 2004r.:

1. Realizacja instalacji alarmowej systemu p.poż. (III etap), w tym:

 wydzielenie stref ogniowych przez zamontowanie drzwi ogniowych - 12 szt;.

2. Modernizacja oddziału w lewym skrzydle III piętra, w tym:

- wykonanie robót ogólnobudowlanych na powierzchni 500m2 w zakresie: przebudowa stropów,     

      roboty rozbiórkowe, budowa ścian, wentylacja.

Efekt w 2004r.:

- wykonana instalacja alarmowa systemu p.poż.,

- zmodernizowany oddział w lewym skrzydle III piętra, na powierzchni 500m2.



po zmianie:

Finansowanie w 2004r.: 500 000 zł 

Całkowity zakres rzeczowy zadania:

1. Wykonanie instalacji alarmowej systemu p.poż. (I, II i III etap).

2. Modernizacja oddziału w lewym skrzydle - III piętro (1 000m2).

3. Adaptacja budynku pralni na oddział mieszkalny.

4. Wykonanie infrastruktury przy nowej pralni (kanalizacja, droga dojazdowa).

5. Modernizacja oddziałów w prawym skrzydle (I, II, III piętro), w części środkowej (I, II, III piętro) i 

na parterze.

6. Wymiana windy.

7. Modernizacja budynku „Pro morte”.

8. Modernizacja ogrodzenia.

9. Modernizacja ogrodu (oświetlenie, rekultywacja).

10. Ocieplenie stropu poddasza budynku głównego.

11. Wydzielenie klatek schodowych z zamontowaniem drzwi ogniowych.

12. Adaptacja budynku pralni na II pawilon Domu Artysty Seniora z przewiązką do I pawilonu  Domu

Artysty Seniora.

Zakres rzeczowy zadania w 2004r.:

1. Realizacja instalacji alarmowej systemu p.poż. (III etap), w tym:

 wydzielenie stref ogniowych przez zamontowanie drzwi ogniowych - 12 szt;.

2. Modernizacja oddziału w lewym skrzydle III piętra, w tym:

- wykonanie robót ogólnobudowlanych na powierzchni 500m2 w zakresie: przebudowa stropów,     

      roboty rozbiórkowe, budowa ścian, wentylacja.

3. Adaptacja budynku pralni na II pawilon Domu Artysty Seniora z przewiązką do I pawilonu  Domu

Artysty Seniora w   tym :

- opracowanie koncepcji funkcjonalno – programowej,

- uzyskanie decyzji WZ,

- opracowanie dokumentacji techniczno – kosztorysowej,

- uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Efekt w 2004r.:

- wykonana instalacja alarmowa systemu p.poż.,

- zmodernizowany oddział w lewym skrzydle III piętra, na powierzchni 500m2,



- pozyskanie dokumentacji technicznej i uzyskanie pozwolenia na budowę dla adaptacji 

budynku pralni na II pawilon Domu Artysty Seniora i przewiązkę do I pawilonu Domu 

Artysty Seniora.


