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    Szwajcarsko- Polski Program Współpracy  

    13 511 111 zł  

      

     Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska              

i Gospodarki Wodnej w Warszawie 

      13 502 102  zł    

     

     Wojewódzki  Fundusz Ochrony Środowiska           

i Gospodarki Wodnej w Krakowie    

     393 000 zł  

 

  

 

DARCZYŃCY: 
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                         Historia projektu  

• IX 2007   rozpoczęcie przyjmowanie ankiet  

• XII 2007 utworzono  stowarzyszenie  „Dla Natury 2000” 

• I 2008    opinie Wójtów Burmistrzów, WIOS, Ministerstwa 

…………Środowiska  

• I 2008     wniosek do NFOŚiGW , Ekofunduszu  

• III 2008   odmowa finansowania  przez Ekofundusz  

• VIII 2008 rozpoczęcie negocjacji  z NFOŚiGW 

• IV 2009    złożono zarys projektu w SPPW  

• VII 2009   decyzja NFOŚiGW w sprawie dotacji  
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• VII 2009  przygotowanie i dystrybucja umów z     

………….mieszkańcami  

• XI 2009   wyłoniono wykonawcę prac projektowych  

• IV 2010   zakończono prace projektowe 2349 instalacji       

………… solarnych  

• IV 2010   rozpoczęto przyjmowanie wpłat mieszkańców 

• V 2010    otrzymano promesę WFOŚiGW – szpital 

• V 2010    SECO zaakceptowało zarys projketu  

• VI 2010   podpisano umowę z NFOŚiGW 

• VI 2010   zlecono wykonanie analizy ekonomicznej   
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• VII 2010   dokonano zgłoszenia wykonania instalacji  

• VIII 2010  złożono KPP do WWPE 

• IV 2011    wizyta ekspertów SPPW 

• V 2011     wizyta studyjna  
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• VI 2011    decyzja SECO  

• VII 2011   wniosek do Izby  Skarbowej  

• VIII 2011  WWPE oficjalnie przekazuje  decyzje 

…………...w sprawie dotacji  

• IX 2011    podpisanie umowy dotacji z WWPE 
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• IX 2011 – rozpoczęcie prac związanych z SIWZ i ich 

uzgodnieniem z SPPW zakończone  III 2012 r 

• II 2012 – losowanie kolejności wykonania instalacji  

• III 2012 – ogłoszenie przetargu  

• IV 2012 – otwarcie ofert 

• V 2012 – wybór oferty 

• V 2012 – odwołanie od wyboru oferty 

• VI 2012 – unieważnienie czynności wyboru ofert  
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• VI 2012 – ponowny wybór oferty  

• VI 2012 – odwołanie od  wyboru oferty  

• VII 2012 – odrzucenie  odwołania  

• VII 2012 – podpisanie umowy na roboty 

• VIII 2012 – przekazanie palcu budowy i rozpoczęcie 

robót  
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Cel główny  
    

poprawa efektywności energetycznej 

poprawa jakości powietrza w rejonach 

cennych przyrodniczo  

   w tym NATURA 2000 
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Cele szczegółowe 

Poprawa jakości powietrza w rejonach cennych przyrodniczo: 
 

• Babiogórski Park Narodowy - światowy rezerwat biosfery UNESCO,  

      Obszary NATURA 2000 :  

•  PLB 12 001 - Babia Góra ,  

•  PLH 12 0011  - Babia Góra  

•  PLH 240023 -  Beskid Mały,  

•  PLH 120012 - Na Policy,  

•  PLB 120006 - Pasmo Policy,  

•  rezerwat im Zenona Klemensiewicza  

•  ostoje przyrodnicze  CORINE – ostoje dziedzictwa  przyrodniczego  
 

• Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez umożliwienie 

egzystencji   w czystym środowisku 
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                                  Rezultaty  
 Ograniczenie zużycia paliw konwencjonalnych : o około 1707 ton/rok,  

 Redukcja zanieczyszczeń  -  około 3521 ton/rok  
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zwiększenie udziału energii słonecznej w krajowym bilansie 

energetycznym w ilości 35 279 GJ/rok 

 

29 % budynków mieszkalnych na terenie Powiatu suskiego  

posiadać będzie  system  solarny  
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                                   Produkty 

• 2349 instalacji solarnych dla budynków mieszkalnych 

     pow. 11 632 mkw i moc 8,52 MW  

 

• instalacja solarna  dla szpitala   
       pow. około 400 mkw i mocy około 300 kW. 

 

• materiały   promocyjne - 24 000 szt   

• szkolenia dla mieszkańców  - 3149 osób 

• strona internetowa – liczba wejść 5000  
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1) Przedstawienie informacji o projekcie na : 
 

     a) na ogólnokrajowej konferencji 

     b) na trzech konferencjach o zasięgu wojewódzkim 

     c) w czterech szkołach średnich 

     d) na ośmiu szkoleniach/spotkaniach  z  dla mieszkańcami Powiatu 

     e) co kwartał na sesji Rady Powiatu  

  

2) utworzenie strony internetowej 

     informującej o projekcie (polska i angielska wersja językowa) 

  

3) wykonanie 23 tablic informacyjnych  

    tablice o wymiarach 1,5 m x 2 m  

  

                                  Promocja  
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4) przygotowanie 10- rooll-up reklamowych  

   

5) przygotowana książki  dotyczącej projektu  

    (100-120 stron, nakład 4000 egz) rozesłana do wszystkich urzędów miast,         

….gmin, powiatów – 2858 szt i 30 bibliotek, wersja pdf na stronie 

…..internetowej. 

  

6)  przygotowanie i przeprowadzenie konferencji podsumowującej 

     konferencja podsumowująca projekt z udziałem mediów, przedstawicieli 

….gmin, powiatów, województwa, społeczeństwa  
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 Zestaw solarny  
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                  Symulacja  układu 
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KOLEKTORY SŁONECZNE 
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KOLEKTORY SŁONECZNE 
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  KOLEKTORY SŁONECZNE 
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SOLAR KEYMARK  potwierdza, że: 
 

• do badań losowo pobierane były 

urządzenia z linii produkcyjnej                       

w zakładzie producenta, 

• prawidłowość zaświadczenia 

weryfikowana jest poprzez losowe 

pobieranie urządzeń do badań na 

zgodność z normą przez cały okres 

obowiązywania zaświadczenia. 
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  KOLEKTORY SŁONECZNE  
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  KOLEKTORY SŁONECZNE - eta plus coating 
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KOLEKTORY SŁONECZNE - mocowanie 
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KOLEKTORY SŁONECZNE - mocowanie 
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KOLEKTORY SŁONECZNE - mocowanie 
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   ZBIORNIKI  
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   ZBIORNIKI  



www.solary.powiatsuski.pl 

   ZESPÓŁ POMPOWY  
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ZESPÓŁ 

POMPOWY  



www.solary.powiatsuski.pl 

ZESPÓŁ 

POMPOWY  
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POMPA  
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STEROWNIK   
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STEROWNIK   
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 PRZEWODY I IZOLACJA 
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IZOLACJA - Armaflex  
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IZOLACJA -  HT/Armaflex S 
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IZOLACJA - Armaflex  
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IZOLACJA -  wewnątrz 
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Ochrona przeciw ptakom 
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JAKOŚĆ ROBÓT 
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  DODATKOWO 



 

•  kolektory  słoneczne - 10 lat   

•  podgrzewacze wody i zasobniki  - 8 lat  

•  pozostałych robót i zainstalowanych urządzeń – 5 lat   

 

www.solary.powiatsuski.pl 

Gwarancja 



Zamawiający nie utraci gwarancji, nie dojdzie do uszkodzenia 

instalacji oraz jej elementów w związku z stanami postojowymi.   

 

W okresie gwarancji Zamawiający nie są zobowiązani do 

przeprowadzenia wykonania jakichkolwiek płatnych czynności        

i przeglądów.  
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Wykonawca  zobowiązany jest do przeprowadzenia przeglądów 

instalacji  i ich poszczególnych elementów zgodnie z 

zaleceniami producentów  tych urządzeń. 

 

Wykonawca  wspólnie z Zamawiającym przeprowadzi bezpłatny 

przegląd gwarancyjny wykonanych instalacji.  Przegląd 

rozpocznie się nie wcześniej  niż na 6 miesięcy przed upływem 

okresu gwarancji dla danych urządzeń 

www.solary.powiatsuski.pl 



Konsultacje techniczne 
 

Wykonawca przez okres trwania rękojmi i gwarancji jakości zapewni 

nieodpłatne konsultacje w zakresie prawidłowej i celowej eksploatacji 

zainstalowanych  instalacji solarnych 
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Rękojmia 

 

Strony umownie rozszerzają okres rękojmi za wady fizyczne  

i prawne wykonanych robót, urządzeń i materiałów na czas równy  

okresowi gwarancji jakości 
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Statystyka 
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   Cena po przetargu  

za towar o lepszych parametrach  

z dłuższą gwarancją  

niższa   

niż w kosztorysach mimo  

wzrostu cen usług i  podatku VAT 

85 % dofinansowania    
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Szpital  

Wartość kosztorysowa:  1 063 200 zł 

Wartość przetargowa:        981 436 zł  
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    Szwajcarsko- Polski Program Współpracy  

    616 244 zł  

      

          

     Wojewódzki  Fundusz Ochrony Środowiska           

i Gospodarki Wodnej w Krakowie    

    365 192 zł  

 

  

 

DARCZYŃCY: 
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Zakres prac  

• instalacja solarna o pow. 309 mkw 

• zasobniki buforowe ,  

• zasobniki cwu, 

• pompy obiegowe,  

• armatura zabezpieczająca 
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Dziękuję za uwagę  
Paweł Dyrcz  

 
tel.33 87 57 900, 33 87 57 935  

e-mail:  p.dyrcz@powiatsuski.pl 

 

www.solary.powiatsuski.pl 


