
PROJEKT
TERMOMODERNIZACJA SEGMENTÓW A I C 

ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W STRZYŻOWIE WRAZ ZE ZMIANĄ ŹRÓDŁA CEIPŁA
ORAZ WYKONANIEM INSTALACJI SOLARNYCH

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa 2 „Infrastruktura techniczna” 
Działanie 2.2 „Infrastruktura energetyczna”

Całkowita wartość projektu:  1.460.035,31 PLN
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 969.395,13 PLN
Nazwa beneficjenta: Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Dąbrowskiego 10, 38-100 Strzyżów

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego

   www.zozstrzyzow.pl                                                                        www.rpo.podkarpackie.pl   

Umowa  o  dofinansowanie  nr  UDA-RPPK.02.02.00-18-084/09-00  Projektu  pn.
„Termomodernizacja  segmentów  A  i  C  Zespołu  Opieki  Zdrowotnej  w  Strzyżowie  wraz  ze
zmianą  źródła  ciepła  oraz  wykonaniem  instalacji  solarnych”  w  ramach  Działania  nr  2.2
„Infrastruktura  energetyczna”  Osi  priorytetowej  2  „Infrastruktura  techniczna”  Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Przedmiotem umowy jest wsparcie realizacji Projektu udzielone ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowity koszt Projektu wyniósł 1.460.035,31zł, przy czym
dofinansowanie  ze  środków  Funduszu  wynosi  969.395,13  zł., natomiast  pozostałe  środki  
w kwocie 490.640,16 zł. pochodziły z budżetu Powiatu Strzyżowskiego. 

Głównym celem Projektu  jest poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu
Opieki  Zdrowotnej  w  Strzyżowie  w  zakresie  optymalnego  wykorzystania  energii  cieplnej.
Inwestycja  obejmuje  następujące  etapy,  w  ramach  których  wykonane  zostały  prace
termoizolacyjne oraz budowlano-montażowe:

1) Docieplenie  stropodachu  poprzez  izolację  przestrzeni  wentylowanej  stropodachu
granulatem wełny mineralnej.

2) Wykonanie  instalacji  solarnych  poprawiających  sprawność  cieplną  systemu
przygotowania  ciepłej  wody  użytkowej.  W  ramach  etapu  zaplanowano  wykonanie
kolektorów słonecznych próżniowych w ilości 60 szt. o średnim uzysku energetycznym
ok.  600  kWh/m2,  izolację  przewodów  instalacji  solarnej,  akumulację  ciepła  
w  izolowanych  –  wg  możliwie  wysokich  standardów  energetycznych  –  zbiornikach
buforowych.

3) Wymiana  źródła  i  poprawa  wykorzystania  ciepła.  Etap  obejmuje  wykorzystanie
własnego  źródła  ciepła  do  zaopatrzenia  segmentu  A  i  C  w  ciepło  do  ogrzewania
poprzez kocioł  wodny z palnikiem gazowym oraz centralne sterowanie pracą kotła  
i  możliwością  wykorzystania  automatyki  pogodowej,  który  zamontowany  zostanie  
w miejsce istniejącego węzła ciepłowniczego. W ramach etapu przewidziano również
płukanie  chemiczne  instalacji  i  żeliwnych  odbiorników  ciepła,  celem  likwidacji
zalegających  osadów,  mające  na  celu  poprawę  systemu  przesyłu  i  wykorzystania



ciepła.  Ponadto  uwzględniono  również  zastosowanie  ręcznej  regulacji  miejscowej
poprzez montaż zaworów i głowic termostatycznych przy grzejnikach usprawniających
system regulacji temperatury.

4) Docieplenie i elewacja budynków wraz z dociepleniem ścian fundamentowych i cokołu.
5) Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.
Wymiernym efektem zrealizowania projektu będzie zdecydowane obniżenie przenikania

energii cieplnej poprzez ściany zewnętrzne i stropodachy, jak również redukcja emisji gazów 
z  wewnętrznej  kotłowni  gazowej.  Przedsięwzięcie  pozytywnie  wpłynie  na  środowisko  oraz
wyjdzie  naprzeciw  zaleceniom  wykładni  unijnych  w  kwestii  globalnego  ocieplenia.  Ponadto
modernizacja instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez wykorzystanie instalacji
kolektorów  próżniowych  da  pozytywne  efekty  w  postaci  redukcji  emisji  równoważnych
zanieczyszczeń do atmosfery.  Kolektory słoneczne stanowić bowiem będą 25% całkowitego
zapotrzebowania na ciepło dla przygotowania ciepłej wody zmniejszając ilości spalanego paliwa
gazowego i w konsekwencji redukcję kosztów. Podsumowując, bezpośrednim efektem realizacji
projektu będzie ograniczenie zapotrzebowania budynków na energię cieplną o ponad 29%  
w stosunku do stanu istniejącego.

AKTUALNOŚCI:

 Dnia 30.06.2011 Zakończono prace związane z Projektem "Termomodernizacja segmentów
A  i  C  Zespołu  Opieki  Zdrowotnej  w  Strzyżowie  wraz  ze  zmianą  źródła  ciepła  oraz
wykonaniem  instalacji  solarnych"  współfinansowany  z  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju
Regionalnego  w  ramach  osi  priorytetowej  2  „Infrastruktura  techniczna”  Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. 

o Całkowita wartość projektu: 1 460 035,31 PLN
o Kwota  dofinansowania  z  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego:

969.395,14 PLN

 Dnia  20.12.2010r.  rozpoczęto  realizację  rzeczową  projektu.  Ruszyły  roboty  budowlane
związane z realizacją Projektu. Planowane jest zakończenie robót na 31.07.2011r.

 Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Strzyżowie  podpisał  dnia  26.11.2010r.  umowę  na  roboty
budowlane dotyczące Termomodernizacji segmentów A i C Zespołu Opieki Zdrowotnej
w  Strzyżowie  wraz  ze  zmianą  źródła  ciepła  oraz  wykonaniem  instalacji  solarnych
realizowane w ramach projektu współfinansowanego z  Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego  w  ramach  osi  priorytetowej  2  „Infrastruktura  techniczna”  Regionalnego
Programu  Operacyjnego  Województwa  Podkarpackiego  na  lata  2007-2013.  Firma
Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „Krospol”  sp.  j.  z siedzibą  w Krośnie będzie
Wykonawcą  robót  budowlanych.  Umowa  na  świadczenie  usługi  inspektora  nadzoru
inwestorskiego  została  podpisana  z  Wykonawcą  Nieruchomości  Kancelaria  Beata  Marta
Kucharzyk z siedzibą w Kętrzynie.

 Dnia 12.10.2010r. Zespół Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie ogłosił przetarg nieograniczony w
na robotę budowlaną dotyczącą TERMOMODERNIZACJI SEGMENTÓW A i C ZESPOŁU
OPIEKI ZDROWOTNEJ W STRZYŻOWIE WRAZ  ZE ZMIANĄ ŹRÓDŁĄ CIEPŁA ORAZ
WYKONANIEM  INSTALACJI  SOLARNYCH  realizowaną  w  ramach  projektu
współfinansowanego  z  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego  
w  ramach  działania  2.2  „Infrastruktura  energetyczna”  Regionalnego  Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 -  BZP 283385-2010  
z dnia 12.10.2010r.



 W dniu 01.10.2010r. Zespół Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie ogłosił przetarg nieograniczony
na pełnienie funkcji INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO nad robotą budowlaną
realizowaną  w  ramach  Projektu  pn:  TERMOMODERNIZACJA  SEGMENTÓW  A  i  C
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W STRZYŻOWIE WRAZ ZE ZMIANĄ ŹRÓDŁA CIEPŁA
ORAZ  WYKONANIEM  INSTALACJI  SOLARNYCH

 Dnia  30  września  2010r.  Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Strzyżowie  podpisał  umowę  
o  dofinansowanie  projektu  nr  UDA-RPPK.02.02.00-18-084/09-00  Projektu  pn.
„Termomoderniazacja segmentów A i C Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie wraz ze
zmianą  źródła  ciepła  oraz  wykonaniem  instalacji  solarnych”  w  ramach  Działania  nr  2.2
„Infrastruktura  energetyczna”  Osi  priorytetowej  2  „Infrastruktura  techiczna”  Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

 Przedmiotem umowy jest wsparcie realizacji Projektu udzielone ze środków  Europejskiego
Funduszu Rozwoju  Regionalnego.  Całkowity  koszt  Projektu  wynosi  1.556.614,97 zł,  przy
czym  dofinansowanie  ze  środków  Funduszu  wynosi  1.318.698,12  zł., natomiast  wkład
własny w kwocie 232.711,44 zł. będzie pochodził z budżetu Powiatu Strzyżowskiego. 


