
Załącznik Nr 33
do Zarządzenia Nr 1402/2007
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 29 czerwca 2007 roku 

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

Numer zadania: X - 1.2

Nazwa zadania: Modernizacja budynków UMK

przed zmianą:

Finansowanie w 2007 r.:      5 956 500 zł

Zakres rzeczowy zadania w 2007 r.:

1. Modernizacja Pałacu Wielopolskich Pl. Wszystkich Świętych 3/4 :

- kontynuacja modernizacji pomieszczeń III p. klatka E do klatki A (roboty ogólnobudowlane, 

konserwatorskie oraz w zakresie instalacji elektrycznej),

2. Modernizacja budynku przy ul. Wielickiej 28 A o pow. ok. 3 100 m2:

- kontynuacja modernizacji budynku (roboty budowlane, w tym: ocieplenie ścian zewnętrznych 

budynku wraz z wewnętrznymi instalacjami wod.-kan., elektryczną, wentylacyjną, 

klimatyzacyjną, co., ciepła technologicznego).

- budowa stacji trafo (uzyskanie pozwolenia na budowę, realizacja).

- uporządkowanie terenu zewnętrznego wokół budynku.

3. Nadbudowa budynku ul. Kasprowicza 29 o jedną kondygnację (pow. ok. 540 m2):

- roboty ogólnobudowlane i instalacyjne.

4.   Zakup wind: Pałac Wielopolskich Pl. Wszystkich Świętych 3/4, budynek UMK

       przy ul. Powstania Warszawskiego 10 oraz budynek UMK na os. Zgody 2.

Jednostka realizująca:   OU środki w wysokości               5 267 500 zł

Efekt w 2007 r.:

Zmodernizowany budynek przy ul. Wielickiej 28 A.

Zaawansowana modernizacja Pałacu Wielopolskich.

Wykonana nadbudowa budynku ul. Kasprowicza 29 – stan surowy zamknięty.

Zakupione windy.

po zmianie: 

Finansowanie w 2007 r.:      7 556 500 zł

Zakres rzeczowy zadania w 2007r.:



1. Modernizacja Pałacu Wielopolskich Pl. Wszystkich Świętych 3/4 :

- kontynuacja modernizacji pomieszczeń III p. klatka E do klatki A (roboty ogólnobudowlane, 

konserwatorskie oraz w zakresie instalacji elektrycznej).

2. Modernizacja budynku przy ul. Wielickiej 28 A o pow. ok. 3 100 m2:

- kontynuacja modernizacji budynku (roboty budowlane, w tym: ocieplenie ścian zewnętrznych 

budynku wraz z wewnętrznymi instalacjami wod.-kan., elektryczną, wentylacyjną, 

klimatyzacyjną, co., ciepła technologicznego),

- budowa stacji trafo (uzyskanie pozwolenia na budowę, realizacja),

- uporządkowanie terenu zewnętrznego wokół budynku.

3.   Nadbudowa budynku przy ul. Kasprowicza 29 o jedną kondygnację (pow. ok. 540 m2):

- roboty ogólnobudowlane i instalacyjne.

4.   Modernizacja budynku w Rynku Podgórskim 2:

-    adaptacja poddasza ( roboty budowlane, w tym: ocieplenie dachu, wykonanie ścianek  

      działowych i prace wykończeniowe).

5.  Wykonanie zasilania serwerowni w budynku przy Placu Wszystkich Świętych 3/4.

6.  Zakup wind: Pałac Wielopolskich Pl. Wszystkich Świętych 3/4, budynek UMK

      przy ul. Powstania Warszawskiego 10 oraz budynek UMK na os. Zgody 2.

Jednostka realizująca:              OU środki w wysokości          6 867 500 zł

Efekt w 2007 r.:

Zmodernizowany budynek przy ul. Wielickiej 28 A.

Zaawansowana modernizacja Pałacu Wielopolskich.

Wykonana nadbudowa budynku przy ul. Kasprowicza 29 – stan surowy zamknięty.

Zaadaptowane poddasze w budynku w Rynku Podgórskim 2.

Wykonanie zasilania serwerowni w budynku przy Placu Wszystkich Świętych 3/4.

Zakupione windy.


