Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego
PR.FR./341 - 4.8./1/13
Informacje o budynkach przewidzianych do termomodernizacji w ramach projektu.

Opis budynku

Lp.

Wyszczególnienie

Rok
budowy
budynku

Kubatura
kaŜdego
budynku

Ilość kondygnacji w
budynku

m3

Budynek podpiwniczony, ze strychem. Posiada
instalację wodną, kanalizacyjną, c.o. z własnej kotłowni
– 2 kotły na paliwo stałe
Pow. zabudowy – 384,5 m2
Pow. uŜytkowa – 762,9m2 + komunikacja (2 klatki
schodowe – 199,4 m2 + piwnice uŜ. Archiwum i schron
– 218,2 m2. Wysokość pomieszczeń: piwnice – 2,2m;
parter – 2,85m, I piętro – 2,78m, II piętro 2,97 do 4,1m

1923

4995

3

1

Budynek Urzędu Gminy i
Miasta
Węgliniec ul. Sikorskiego 3
Działka nr 237/3

Budynek gimnazjum:
Budynek podpiwniczony, ze strychem. Posiada
instalację wodną, kanalizacyjną, c.o. z własnej kotłowni
– kocioł olejowy

1920

9338

3

2

Budynki Zespołu Szkół w
Węglińcu – ul. Kościuszki 2
i5

Budynek szkoły podstawowej

1992

Budynek świetlicy szkolnej: budynek podpiwniczony,
w piwnicy kuchnia szkolna

Ok.1920

2
3 753

2

Zakres prac planowany do
wykonania

Izolacja dachu i wymiana pokrycia
dachowego z dachówki karpiówki w
celu zagospodarowania poddasza na
archiwum, wykorzystanie
powierzchni dachu na kolektory
słoneczne,, uzupełnienie zaprawy
między cegłami (elewacja),
modernizacja c.o. (obecne zuŜycie –
40%) , wymiana stolarki okiennej
(74 szt.) i drzwi zewnętrznych (2
szt.), modernizacja kotłowni
Modernizacja kotłowni
zaopatrującej w ciepło wszystkie
budynki zespołu szkół oraz halę
sportową . Zapotrzebowanie na
ciepło – ok. 500 KW. Poszczególne
budynki są zasilane niezaleŜnymi
obiegami grzewczymi. Modernizacja
budynku – ocieplenie ścian,
wykorzystanie dachu pod kolektory
słoneczne
- podłączenie do zmodernizowanej
kotłowni
- podłączenie do zmodernizowanej
kotłowni

Uwagi

Obiekt w
obszarze ochrony
konserwatorskiej,
obiekt w
obszarze Natura
2000

Obiekty w
obszarze ochrony
konserwatorskiej,
obiekty w
obszarze Natura
2000
Zamawiający
dysponuje
dokumentacja
projektową
istniejącej
kotłowni
olejowej

3

4

Budynki Zespołu Szkół w
Ruszowie ul. Zgorzelecka 2

Budynek Szkoły
Podstawowej w Czerwonej
Wodzie ul. Kolejowa 22

Hala sportowa: pow. uŜ. – 1 484m2, pow. zabudowy –
1 314m2,

2001

10 760

Budynek gimnazjum:
Pow. zabudowy – 273,84 m2
Pow. uŜytkowa – 285,19m2 ,
Pow. całkowita – 695,02 m2
Budynek częściowo podpiwniczony, pokryty papą.
Budynek posiada instalację wod.-kan. oaz c.o., z
własnej kotłowni zasilanej gazem propan-butan wodnokan.
Budynek szkoły podstawowej:
Pow. zabudowy – 479,24 m2
Pow. uŜytkowa – 724,88m2 ,
Pow. całkowita – 1340,72 m2
Budynek częściowo podpiwniczony, pokryty papą.
Budynek posiada instalację wod.-kan. oaz c.o., z
własnej kotłowni zasilanej paliwem stałym. Kotłownia
ta zaopatruje w ciepło równieŜ salę sportową
Pow. zabudowy – 700 m2
Pow. uŜytkowa – 724,88m2 ,
Pow. całkowita – 1340,72 m2
Budynek częściowo podpiwniczony, ze strychem,
pokryty dachówką karpiówką. Budynek posiada
instalację wod.-kan. oaz c.o., z własnej kotłowni
zasilanej biomasą.

1905

3138

3

- ocieplenie stropu i modernizacja
dachu – zastąpienie papy lepszym
materiałem termoizolacyjnym,
wykorzystanie powierzchni dachu na
kolektory słoneczne, docieplenie
elewacji

1906

6693,30

3

- ocieplenie stropu i modernizacja
dachu – zastąpienie papy lepszym
materiałem termoizolacyjnym,
wykorzystanie powierzchni dachu na
kolektory słoneczne, docieplenie
elewacji

1929

6643

2

- termoizolacja poddasza w celu
adaptacji strychu na potrzeby szkoły,
wymiana pokrycia dachowego,
docieplenie elewacji

- podłączenie do zmodernizowanej
kotłowni
Obiekty w
obszarze ochrony
konserwatorskiej,
obiekty w
obszarze Natura
2000
Zamawiający
dysponuje
Inwentaryzacją
budowlaną

