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ZAŁĄCZNIK NR 5 

 

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia  

 

 Zmniejszenie zużycia energii w budynkach parafialnych 

 Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Zawichoście. 

    

    
  

Lp. 
Wyszczególnienie  

(obiekty, czynności, prace, 
dostawy, zakupy, kontrakty) 

Jednostki 
miary 

Ilość, 
liczba 

Rodzaj 
pozycji 
(koszty 

całkowite/
kwalifiko

wane) 

Wartość pozycji 

 [w zł] brutto 

1 2 3 4 5 6 

1 
Kościół 

szt. 1,00 

całkowite 
 

  
kwalifikow

ane 

 

 

1.1 

Pompa ciepła (5-22 kW) - 

modernizacja źródła ciepła- 

zastosowanie urządzeń 

wykorzystujących energię 

geotermalną, niskotemperaturową. 

szt. 1,0000 

całkowite 70 000 

kwalifikow

ane 
70 000 

1.2 

Wykonanie prac elektrycznych w 

maszynowni, wykonanie zasilenia 

pompy, oświetlenia, rozdzielnicy 

elektrycznej, uziomów, automatyki - 

zastosowanie i montaż układów 

automatyki sterowniczej w tym 

systemu zarzadzania energią, 

wykonanie instalacji monitoringu 

ppoż. (maszynownia) 

kpl. 1,0000 

całkowite 50 000 

kwalifikow

ane 
50 000 

1.3 

Wykonanie wymiennika pionowego 

wraz z materiałem - wykonanie 

odwiertów pionowych, montaż sond, 

wykonanie zewnętrznej instalacji 

rozdzielczej, studni rozdzielczej, 

armatura instalacyjna, 3 szt. odwierty  

x  100mb 

szt. 3,0000 

całkowite 80 000 

kwalifikow

ane 
80 000 

1.4 
Wykonanie maszynowni wraz z 

materiałem 

kpl. 1,0000 całkowite 150 000 
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- zakup urzadzen niezbednych do 

funkcjonowania pomp ciepła, bufor, 

naczynia wzbiorcze, zawory, 

przewody, izolacje, wykonanie 

porzewiertu sterowanego dla sieci 

ciepłowniczej pomiędzy 

maszynownią a Kościołem, 

zastosowanie układów sterowania 

pracą instalacji oraz jej regulacji. 

kwalifikow

ane 
150 000 

1.5 
Uruchomienie i rozruch instalacji 

(prób na zimno i ciepło) 
kpl. 1,0000 

całkowite 4 000 

kwalifikow

ane 
4 000 

1.6 

Modernizacja - wykonanie systemów 

grzewczych w tym: wykonanie 

instalacji ogrzewania centralnego 

podłogowego wraz z rozdzielaczem i 

zaworami termostatycznymi i 

armatura instalacyjna, przewody, 

izolacje, odtworzenie posadzki 

kpl. 1,0000 

całkowite 216 000 

kwalifikow

ane 
216 000 

1.7 

Modernizacja przegrody dach:  

- docieplenie dachu za pomocą wełny 

mineralnej współczynnik- λ=0,050 

[W/(m*K)] o grubości 40 cm. 

m2 312,0000 

całkowite 76 752 

kwalifikow

ane 
76 752 

1.8 

Modernizacja przegrody podłoga na 

gruncie: 

-docieplenie  podłogi na gruncie za 

pomocą płyty steropianowej 

współczynnik - λ=0,036 [W/(m*K)] o 

grubości 11 cm. 

m2 264,6300 

całkowite 66 107 

kwalifikow

ane 
66 107 

1.9 

Montaż wentylacji mechanicznej z 

odzyskiem ciepła na poddaszu 

nieużytkowym. 

kpl. 1,0000 

całkowite 25 000 

kwalifikow

ane 
25 000 

1.10 

Modernizacja przegrody stolarka 

okienna: 

- dostawienie nieotwieralnych okien o 

wspłczynniku U= 0,90 W/m2* K, 

m2 12,1200 

całkowite 31 455 

kwalifikow

ane 
31 455 

1.11 

Modernizacja stolarki drzwiowej-

wymiana starych drzwi na nowe o 

współczynniku U=1,1 W/m2*K, 

m2 10,5900 

całkowite 22 070 

kwalifikow

ane 
22 070 

1.12 

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej 

zasilającej w energie elektryczną 

pompę ciepła- o mocy 8,75 kWp, do 

zasilania pompy ciepła oraz 

oświetlenia. 

kWp 8,7500 

całkowite 72 500 

kwalifikow

ane 
72 500 

1.13 

Audyt i/lub dokumentacja projektowa 

i techniczna, inwentaryzacja 

przyrodnicza, kierownik budowy,   

projekty budowlane, audyty 

energetyczne ex ante i  ex post. 

kpl 1,0000 

całkowite 45 444 

kwalifikow

ane 
45 444 
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2. 
Plebania kpl. 1,0000 

całkowite 
 

 kwalifikow
ane 

 

2.1 

Pompa ciepła (5-22 kW) - 

modernizacja źródła ciepła- 

zastosowanie urządzeń 

wykorzystujących energię 

geotermalną niskotemperaturową. 

szt. 1,0000 

całkowite 55 000 

kwalifikow

ane 
55 000 

2.2 

Wykonanie prac elektrycznych w 

maszynowni, wykonanie zasilenia 

pompy, oświetlenia, rozdzielnicy 

elektrycznej, uziomów, automatyki - 

zastosowanie i montaż układów 

automatyki sterowniczej w tym 

systemu zarzadzania energią, 

wykonanie instalacji monitoringu 

ppoż. 

kpl. 1,0000 

całkowite 44 000 

kwalifikow

ane 
44 000 

2.3 

Wykonanie wymiennika pionowego 

wraz z materiałem- wykonanie 

odwiertów pionowych, montaż sond, 

wykonanie zewnętrznej instalacji, 

studni rozdzielczej, armarura 

instalacyjna. 5 szt. odwierty  x  100 

mb 

szt. 5,0000 

całkowite 119 600 

kwalifikow

ane 
119 600 

2.4 

Wykonanie maszynowni wraz z 

materiałem- roboty budowlane w 

pomieszczeniu źródła ciepła 

niezbedne do jego funkcjonowania. 

kpl. 1,0000 

całkowite 40 000 

kwalifikow

ane 
40 000 

2.5 
Uruchomienie i rozruch instalacji 

(próby na zimno i ciepło). 
kpl. 1,0000 

całkowite 4 500 

kwalifikow

ane 
4 500 

2.6 

Modernizacja systemów grzewczych- 

demontaż istniejacej instalacji 

grzejnikowej i zastosowania 

ogrzewania podłogowego oraz 

klimakonwektorów. 

kpl. 1,0000 

całkowite 115 000 

kwalifikow

ane 
115 000 

2.7 

Modernizacja przegrody-docieplenie 

stropu nad piętrem za pomocą wełny 

mineralnej -współczynnik - λ=0,050 

[W/(m*K)] o grubości 30 cm. 

m2 88,8000 

całkowite 19 180 

kwalifikow

ane 
19 180 

2.8 

Modernizacja przegrody-docieplenie 

stropu nad parterem za pomocą 

wełny mineralnej -współczynnik - 

λ=0,050 [W/(m*K)] o grubości 30 cm. 

m2 117,9400 

całkowite 25 475 

kwalifikow

ane 
25 475 
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2.9 

Modernizacja stolarki drzwiowej- 

wymiana starcyh drzwi zewnętrznych 

na nowe U=1,1 W/m2*K. 

m2 5,9000 

całkowite 9 007 

kwalifikow

ane 
9 007 

2.10 
Modernizacja instalacji cwu. kpl. 1,0000 

całkowite 58 000 

kwalifikow

ane 
58 000 

2.11 

Modernizacja- oświetlenia, wymiana 

na energooszczędne oświetlenie 

LED moc 0,86 kW x, 69 szt., i  

modernizacja instalacji elektrycznej. 

kpl. 1,0000 

całkowite 73 872 

kwalifikow

ane 
73 872 

2.12 

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej 

do zasilania pompy ciepła oraz 

oświetlenia- o mocy 30,25 k Wp. 

kWp 30,2500 

całkowite 194 850 

kwalifikow

ane 
194 850 

2.13 

Audyt i/lub dokumentacja projektowa 

i techniczna, inwentaryzacja 

przyrodnicza,  kierownik budowy,   

projekty budowlane, audyty 

energetyczne ex ante i  ex post. 

kpl. 1,0000 

całkowite 37 579 

kwalifikow

ane 
37 579 

RAZEM - koszt całkowity 

 

 

 

 

 


