
"Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej w Gminie 

Mircze" 

Uszczegółowiony zakres wykonanych prac: 

1. 

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Mirczu 

1.1 
Ocieplenie przegród zewnętrznych bydynku 

1.1.1 
Docieplenie ścian przylegających do gruntu, materiał styropian o grubości  0,10 m 

1.1.2 

Docieplenie ścian zewnętrznych, materiał styropian o grubości 0,12m, 0,14 m, w tym ościeże  

1.1.3 

Docieplenie stropu,  materiał wełna mineralna o grubości  0,20 m 

1.1.4  

Obróbki blacharskie i wymiana orynnowania 

1.1.5 

Wymiana opaski betonowej odwodnieniowej wokół budynku 

1.2 
Wymiana okien na okna PCV 

1.3 

Modernizacja systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej z wykorzystaniem termicznych 
kolektorów słonecznych (8m2) - zestaw próżniowych kolektorów słonecznych 2 szt. . Wymiana 
instalacji c.w.u. - rurociągi o śr.nomin. od 32 mm do 15 mm. Instalacja perlatorów szt. 6.  

1.4 

Modernizacja i wymiana oświetlenia - oprawy oświetleniowe szt. 170 

2. 

 Termomodernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w  Modryniu 

2.1 
Docieplenia 

2.1.1 

Docieplenie ścian zewnętrznych warstwą styropianu, metodą lekką mokrą o grubości 0,10 m 

2.1.2 

Docieplenie stropu warstwą wełny mineralnej o grubości 0,10 m 

2.1.3 
Wymiana opaski betonowej odwodnieniowej wokół budynku 



2.2 Modernizacja systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej z wykorzystaniem termicznych 
kolektorów słonecznych (4 m2) - zestaw próżniowych kolektorów słonecznych 
2 szt. Wymiana instalacji c.w.u - rurociągi o śr.nomin. od 32 mm do 15 mm. Instalacja perlatorów 
szt. 8. 

3 

Termomdernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wiszniowie 

3.1 
Docieplenia 

3.1.1 

Docieplenie stropodachu warstwą granulatu wełny mineralnej o grubości 0,14 m 

3.1.2 
Docieplenie ścian zewnętrznych warstwą styropianu o grubości 0,12 m, metodą lekką mokrą, w 
tym cokół 

3.1.3 

Obróbki blacharskie i wymiana orynnowania 

3.1.4 

Wymiana opaski betonowej odwodnieniowej wokół budynku 

3.2 

Wymiana okien na okna PCV 

3.3 
Wymiana drzwi zewnętrznych na drzwi ocieplone z PCV 

3.4 Modernizacja systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej z wykorzystaniem 
termicznych kolektorów słonecznych (22 m2) - zestaw próżniowych kolektorów 
słonecznych 
3 szt., wraz z wymianą instalacji c.w.u. - rurociągi o śr.nomin. od 40 mm do 15 mm.  

3.5 

Modernizacja systemu centralnego ogrzewania 

3.5.1 
Montaż kotłów na biomasę 2 x 40 kW, wymiana instalacji c.o. - montaż rurociągów 
stalowych ocynkowanych, żeliwnych, o średnicy od 15 mm do 100 mm - łącznie 
1158 mb 

3.6 

Modernizacja i wymiana oświetlenia  - oprawy oświetleniowe szt. 124 

4. 

Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mirczu 

4.1 
Docieplenie ścian zewnętrznych  

4.1.1 Docieplenie ścian zewnętrznych warstwą styropianu o grubości 0,14 m, metodą lekką mokrą, w 
tym ościeże. 



4.1.2 

Docieplenie ścian zewnętrznych warstwą styropianu o grubości 0,12 m, metodą lekką mokrą - 
cokół. 

4.1.3 

Obróbki blacharskie i wymiana orynnowania. 

4.1.4 

Izolacja fundamentów, w tym wykonanie opaski odwodnieniowej z kostki betonowej. 

4.2 

Wymiana stolarki okiennej. 

4.2.1 

Wymiana okien na okna PCV. 

4.2.2 

Zamurowanie otworów okiennych. 

4.3 

Wymiana drzwi zewnętrznych na drzwi ocieplone z PCV 

4.4 Montaż kotła na biomasę - Kocioł stalowy wodny o mocy znamionowej do 110 kW., wymiana 
instalacji c.o. - montaż rurociągów stalowych, ocynkowanych o śr. nominalnej od 15 mm do 50 
mm  

4.5 

Modernizacja i wymiana oświetlenia - oprawy oświetleniowe szt. 209 

5. 

Nadzór budowlany i inwestorski na wszystkie 4 budynki 

 


