
 
 
 

 

 
 
 

 

TERMOMODERNIZACJA FARMACJA I B15 
 

 
1. Tytuł projektu:  
Kontynuacja termomodernizacji obiektów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, w tym: budynków Wydziału 
Farmaceutycznego oraz budynku nr 15 
 
2. Kierownik projektu:  
inż. Zbigniew Krawiec 
 
3. Nazwa programu, z którego projekt otrzymał dofinansowanie: 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 
1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach publicznych 
 
4. Harmonogram realizacji:  
01.2017 – 12.2018 
 
5. Budżet 
 
Całkowity koszt realizacji projektu: 10 194 931,83 
 
Koszty kwalifikowalne: 6 803 078,01 zł – 66,73% kosztów całkowitych 
 
Dofinansowanie: 5 782 616,30 – 85% kosztów kwalifikowalnych 
 
Wkład własny:  
- 1 020 461,71 zł – 15% kosztów kwalifikowalnych 
- 3 391 853,82 – 33,27% kosztów całkowitych projektu – koszty niekwalifikowlane 
 
Koszty wykonanych działań w tym koszty audytów i projektów: 762186,54 
Koszty do poniesienia w ramach prac termomodernizacyjnych: 9 432 745,29 
Koszty promocji: 12 400,00 
Koszty zarządzania: 180 000,00 
 
6. Zakres przedmiotowy 
 
Termomodernizacja budynków Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, w tym: Budynku Collegium 
Biomedicum, Budynku nr 15 oraz Budynków Wydziału Farmacji. Projekt składa się z działań do wykonania oraz 
części zadań wykonanych ze środków własnych kwalifikujących się do wniosku (zgodnych z okresem 
kwalifikowanym wydatków oraz z zakresem). 
 
Zakres projektu do realizacji: 
1. Wydział Farmaceutyczny - budynek główny 
- modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej, 
- modernizacja systemów wentylacji z wykorzystaniem chłodu i odzysku ciepła, 
- automatyka wentylacji, 
2. Wydział Farmaceutyczny - budynek laboratoryjny 
- modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej, 
- modernizacja systemów wentylacji z wykorzystaniem chłodu i odzysku ciepła, 
- automatyka wentylacji, 

 



 
 
 
3. Budynek nr 15 
- izolacja ścian piwnic, 
- ocieplenie ścian zewnętrznych i wykonanie nowej elewacji, 
- ocieplenie stropodachów i wykonanie nowego pokrycia, 
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 
- modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, 
- modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej, 
 
Prace wykonane po 01.01.14.: 
1. Budynek nr 15 
II p. wymieniona stolarka okienna 
parter - wymieniona stolarka okienna 
2. Farmacja -wentylacja 
2.1. Bud. Laboratoryjny 
a) remont i usprawnienie wentylacji w osiach 27-33 
b) KiZ Biofarmacji i Farmakodynamiki - wykonanie instalacji wentylacji 
c) KiZ Toksykologii - wykonanie instalacji wentylacji 
2.2.Budynek główny 
a) KiZ Chemii Farmaceutycznej - wykonanie wentylacji 
b) KiZ Chemii Fizycznej- wykonanie wentylacji 
c) przebudowa węzła cieplnego w zakresie wentylacji I etap 
 
 
Beneficjent – Gdański Uniwersytet Medyczny – zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-
00-0022/2016, § 4 ust. 18., informuje o istnieniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych 
nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez IZ narzędzia 
informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub 
nadużycia finansowego w szczególności poprzez: 
•  specjalny adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl  
lub 
•  elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej: 
http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci 
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