
Załącznik Nr 20
do Zarządzenia Nr 1981/2004
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 18 listopada 2004 roku

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

Numer zadania: AR.10.2  

Nazwa zadania: Kraków Gospodarka Odpadami – etap I 

przed zmianą:

Finansowanie w 2004 r.   30 272 500 zł

Zakres rzeczowy zadania na 2004r.:

1. Kontrakt I/A - realizacja rozbudowy składowiska odpadów komunalnych Barycz.

2. Kontrakt II/B - Budowa kompostowni odpadów zielonych Barycz o wydajności 6 000 t/ rocznie:

- dostawa kontenerowej kompostowni.

3.   Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów:

3.1 Kontrakt 03 - Edukacja ekologiczna. 

3.2 Kontrakt III/C - Dostawa pojemników i samochodów dla selektywnej zbiórki:

- dostawa pojemników  i samochodów do selektywnej zbiórki odpadów.

3.3 Kontrakt IV/C – realizacja budowy zakładu segregacji odpadów komunalnych o wydajności  

20 000 t/ rocznie.

4. Kontrakt 01 - Wsparcie techniczne - Konsultant / Inżynier:

- nadzór nad realizacją zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Projektu. 

5.   Kontrakt 02 - Wsparcie techniczne dla PIU:

- pomoc dla PIU w prowadzeniu projektu.

6.   Jednostka Wdrażająca Projekt PIU - O:

- nadzorowanie, monitorowanie i zarządzanie Projektem „Kraków: Gospodarka odpadami 

stałymi, etap I”.

Efekt realizacji planowanego na 2004r. zakresu rzeczowego:

Kontenerowa kompostownia (kontrakt II/B).

Pojemniki i samochody do selektywnej zbiórki odpadów (kontrakt III/C).

Zakład segregacji odpadów komunalnych (kontrakt IV/C).

       

po zmianie:

Finansowanie w 2004 r  19 322 500 zł

Zakres rzeczowy zadania na 2004r.:

1. Kontrakt I/A - realizacja rozbudowy składowiska odpadów komunalnych Barycz.

2. Kontrakt II/B - Budowa kompostowni odpadów zielonych Barycz o wydajności 6 000 t/ rocznie:



- podpisanie Kontraktu na dostawę kontenerowej kompostowni.

3.   Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów:

3.1 Kontrakt III/Ca - Dostawa pojemników do selektywnej zbiórki:

- procedura przetargowa

3.2 Kontrakt IV/Cb– Dostawa samochodów do selektywnej zbiórki:

- procedura przetargowa

3.3  Kontrakt IV/C -  realizacja budowy zakładu segregacji odpadów komunalnych o wydajności  

20 000 t/ rocznie.

- podpisanie Kontraktu na budowę  zakładu segregacji odpadów komunalnych.

3.4 Kontrakt 02 - Edukacja Ekologiczna 

-  opracowanie dokumentacji przetargowej.

4. Kontrakt 01 - Wsparcie techniczne - Konsultant / Inżynier:

- nadzór nad realizacją zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Projektu. 

5.  Kontrakt 03 - Wsparcie techniczne dla PIU:

- pomoc dla PIU w prowadzeniu projektu.

6.  Jednostka Wdrażająca Projekt PIU - O:

- nadzorowanie, monitorowanie i zarządzanie Projektem „Kraków: Gospodarka odpadami 

stałymi, etap I”.

Efekt realizacji planowanego na 2004 r. zakresu rzeczowego:

Podpisany  Kontrakt na dostawę kontenerowej kompostowni (kontrakt II/B).

Podpisany Kontrakt na budowę zakładu segregacji odpadów komunalnych (kontrakt IV/C).


