Zakres projektu dotyczy modernizacji energetycznej budynku użyteczności publicznej, która
przeprowadzona zostanie z podziałem na 4 zadania:

1. Przygotowanie projektu:
− aktualizacja audytu energetycznego,
− opracowanie świadectw charakterystyki energetycznej,
− opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego,
− ustalenia (oszacowania) wartości zamówienia,
− aktualizacja studium wykonalności,
− sporządzenie ekspertyzy ornitologicznej oraz chiropterologicznej.
2. Realizacja projektu (w trybie "zaprojektuj - wybuduj"):
− opracowanie dokumentacji projektowej,
− przeprowadzenie robót budowlanych.
3. Nadzór inwestorski nad projektem.
4. Promocja projektu: Tablica informacyjno-pamiątkowa.
Roboty budowlane w systemie zaprojektuj i wybuduj, obejmują następujący zakres prac:
−

docieplenie ścian zewnętrznych - obejmuje ocieplenie styropianem ścian znajdujących się
nad pomieszczeniami administracyjnymi i socjalnymi oraz kompleksem basenowym,

−

docieplenie dachu - obejmuje ocieplenie dachu pianką poliuretanową (metodą natryskową)
znajdującego się nad pomieszczeniami administracyjnymi i socjalnymi oraz kompleksem
basenowym,

−

docieplenie przyziemia - obejmuje ocieplenie ścian zewnętrznych zagłębionych
(znajdujących się poniżej poziomu gruntu), poprzez ich odkopanie, natrysk ścian pianką
poliuretanową, a następnie ich zasypanie,

−

wymiana stolarki okiennej - obejmuje wymianę starych okien PCV na nowe okna PCV o
lepszych parametrach sprawności energetycznej,

−

modernizacja wentylacji – polegać będzie na montażu nowej wentylacji mechanicznej
nawiewno-wywiewnej z osuszaniem i z rekuperacją; centrala wentylacyjna wyposażona
będzie w pompę ciepła,

−

modernizacja instalacji centralnego ogrzewania (instalacja systemu zarządzania energią) –
polega na monitorowaniu (pomiarze) i sterowaniu ilością czynników energetycznych,

−

modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej – polega na montażu systemu odzysku
ciepła ze ścieków wspomaganego pompą ciepła,

−

instalacja fotowoltaiczna – obejmuje montaż na dachu budynku paneli fotowoltaicznych
(wykonanych w technologii polikrystalicznej),

−

wymiana oświetlenia na energooszczędne LED - montaż oświetlenia LED wewnątrz
obiektu.

Celem głównym projektu jest zmniejszenie poziomu energochłonności obiektu pływalni.
Cele ogólne projektu:
−

zmniejszenie zużycia oraz strat energii cieplnej i elektrycznej,

−

ograniczenie kosztów ogrzewania i oświetlenia,

−

poprawa warunków pobytu użytkowników korzystających z obiektu oraz warunków pracy
personelu,

−

zmniejszona emisja szkodliwych zanieczyszczeń gazowych i pyłów do atmosfery,

−

zmniejszenie

zanieczyszczenia

powietrza

oraz

podniesienie

poziomu

jakości

świadczonych usług sportowo-rekreacyjnych na pływalni,
−

poprawa warunków życia mieszkańców powiatu żarskiego na skutek ograniczenia
zanieczyszczenia środowiska naturalnego oraz zapewnienie odpowiedniej jakości
dostępnej publicznie bazy sportowo-rekreacyjnej.

