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REALIZACJA PROJEKTU BUDOWY KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

W lipcu rozpoczęto realizację zadania pn.: „Kompleksowa realizacja w formie „zaprojektuj i wybuduj”
projektu pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dzięki budowie instalacji kolektorów
słonecznych w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej na terenie Gminy Siewierz”. Wykonawcą
umowy jest firma DOMOTERMIKA Krzysztof Majewski z Kwidzyna. Pracownicy wykonawcy dokonują
inwentaryzacji budynków objętych przedmiotowym zadaniem i w tym celu kontaktują się bezpośrednio z uczestnikami
projektu, aby umówić się na oględziny budynków. Prosimy mieszkańców o współpracę z wykonawcą w celu sprawnej i

W celu bezproblemowej realizacji zadania uczestnicy projektu zgodzili się w
zawartych z gminą umowach do wypełnienia obowiązków związanych między innymi z udostępnieniem
pomieszczeń wykonawcy, zapewnieniem niezbędnych instalacji i wykonaniem koniecznych prac
umożliwiających montaż instalacji solarnych w swoich budynkach.
terminowej realizacji zadania.

Zadanie będzie realizowane w 460 budynkach mieszkalnych oraz 9 budynkach użyteczności publicznej
w Gminie Siewierz. Zakres prac obejmie w szczególności wykonanie niezbędnych ekspertyz, opracowanie
dokumentacji projektowych, protokolarne uzgodnienie wstępnej koncepcji instalacji z właścicielami
nieruchomości, wykonanie robót budowlanych w poszczególnych budynkach na podstawie sporządzonej
dokumentacji projektowej, przeprowadzenie rozruchu instalacji c.w.u. wraz z zestawami solarnymi,
kontrole, próby, uruchomienie oraz regulację instalacji ciepłej wody. Wykonawca będzie zobowiązany
ponadto do przeszkolenia użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji wykonanych instalacji oraz
opracowania i przekazania instrukcji obsługi instalacji, a także do serwisowania (w tym wymiany glikolu)
przez cały okres gwarancji. W okresie gwarancji obowiązuje wykonawcę bezpłatny serwis oraz bezpłatny
przegląd instalacji co najmniej 1 raz w roku, a w piątym roku wymiana czynnika grzewczego na wszystkich
zamontowanych instalacjach. Wykonawca udzielił 7 letniej gwarancji na cały przedmiot umowy.
Zachęcamy do zapoznania się z umieszczonym poniżej materiałem filmowym, zrealizowanym
przez telewizję ITV Region, w którym wykonawca inwestycji przedstawia zasady działania
montowanych kolektorów słonecznych.
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