
 

„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej 

Powiatu Lidzbarskiego“ obejmująca nw. budynki: 

1. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim (ul.  Wierzbickiego 3A), 

2. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lidzbarku Warmińskim (ul. Szkolna 3), 

3. Budynek administracyjny w Lidzbarku Warmińskim (ul. Wyszyńskiego 20), 

4. Filia Starostwa Powiatowego w Ornecie (ul. Dworcowa 4). 

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 

lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 4 Efektywność energetyczna: Działanie 4.3 Kompleksowa 

modernizacja energetyczna budynków. 

 

 Całkowita wartość projektu:  5 095 531,17 zł 

Kwota dofinansowania: 3 247 370,23 zł 

Okres realizacji projektu – 2016-2018 

  

Celem projektu jest wspieranie działań służących przejściu na gospodarkę niskoemisyjną 

poprzez racjonalizację zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej.  

 

 Dnia 28 grudnia 2017 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego została podpisana umowa 

na roboty budowlane dotyczące budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w 

Lidzbarku Warmińskim. Umowa została podpisana przez Pana Jana Harhaja Starostę 

Lidzbarskiego oraz Pana Jana Fydrycha, który prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą: 

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „DOMEX” Jan Fydrych, Zakres zamówienia 

obejmuje m.in.: remont i ocieplenie elewacji, wymiana stolarki okiennej, montaż 

nawiewników, wymiana obróbek blacharskich, wymiana systemu orynnowania, wymiana 

parapetów, remont dachu i zadaszeń nad wejściami do budynku, naprawa kominów, 

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych wraz z dociepleniem, remont 

podjazdu dla niepełnosprawnych, wymiana daszków nad drzwiami zewnętrznymi, 

udrożnienie kanałów wentylacyjnych, wymiana i montaż kratek wentylacyjnych, wymiana 



grzejników oraz instalacji c.o., modernizacja węzła cieplnego, wymiana / budowa instalacji 

elektrycznej, w tym m.in. wymiana tradycyjnego oświetlenia na oświetlenie energooszczędne 

led, wymiana instalacji odgromowej, budowa instalacji hydrantowej. Za wykonanie 

przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 2 116 978,53 zł brutto. 

Termin zakończenia robót budowlanych ustalono do 31 października 2018 roku. 

 Dnia 15 lutego 2018 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego została podpisana umowa 

na roboty budowlane dotyczące budynku  administracyjnego przy ul. Wyszyńskiego 20 w 

Lidzbarku Warmińskim. Umowa została podpisana przez Starostę Lidzbarskiego Pana Jana 

Harhaja oraz Pana Jana Podolaka — wykonawcę, prowadzącego działalność gospodarczą pod 

nazwą: Zakład Remontowo-Budowlany „STOLBUD” mgr Jan Podolak. Zakres zamówienia 

obejmuje m.in.: remont / wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej, wymiana / odnowienie 

stolarki okiennej, montaż nawiewników, docieplenie przegród od środka budynku, instalacja 

podnośnika dla osób niepełnosprawnych, udrożnienie wszystkich kanałów wentylacyjnych, 

wymiana instalacji c.o., w miejscu istniejącej kotłowni węglowej montaż węzła cieplnego, 

podłączenie budynku do sieci ciepłowniczej, likwidacja istniejącej kotłowni węglowej, 

wymiana / budowa instalacji elektrycznych wzbogaconych m.in. o oświetlenie ledowe, 

remont i konserwacja wieżyczki nad klatką schodową, wymiana pokrycia i remont dachu 

wraz z wymianą obróbek blacharskich i systemu orynnowania, wymiana instalacji 

odgromowej. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w 

wysokości 868 743,59 zł brutto. Termin zakończenia robót budowlanych ustalono do 31 

października 2018 roku. 

 Dnia 20 lutego 2018 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego została podpisana umowa 

na roboty budowlane dotyczące budynku filii Starostwa Powiatowego mieszczącego się przy 

ulicy Dworcowej 4 w Ornecie. Umowa została podpisana przez Pana Jana Harhaja Starostę 

Lidzbarskiego oraz Pana Piotra Owsianego, który prowadzi działalność gospodarczą pod 

nazwą: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „BUD-REM” Piotr Owsiany. Zakres 

zamówienia obejmuje m.in.: remont i ocieplenie elewacji oraz dachu, wymianę drzwi 

zewnętrznych, wymianę sytemu orynnowania, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian 

fundamentowych oraz docieplenia, wykonanie opaski wokół budynku, remont podjazdu dla 

niepełnosprawnych, wykonanie dodatkowej wentylacji mechanicznej, wymiana grzejników 

oraz instalacji c.o., modernizacja węzła cieplnego, wymianę/budowę instalacji elektrycznej, w 

tym m.in. oświetlenie ledowe. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie w wysokości 649 304,90 zł brutto. Termin zakończenia robót budowlanych 

ustalono do 31 października 2018 roku.  



 Dnia 7 marca  2018 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego została podpisana umowa 

na roboty budowlane dotyczące budynku Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w 

Lidzbarku Warmińskim przy ulicy Wierzbickiego. Umowa została podpisana przez Starostę 

Lidzbarskiego Pana Jana Harhaja oraz Pana Jana Podolaka — wykonawcę, prowadzącego 

działalność gospodarczą pod nazwą: Zakład Remontowo-Budowlany „STOLBUD” mgr Jan 

Podolak. Zakres umowy obejmuje m.in.: wymiana podokienników, wymiana stolarki 

drzwiowej zewnętrznej, wymiana stolarki okiennej, ocieplenie przegród od wewnątrz, 

docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją i skosów dachowych poddasza, montaż 

schodołazu, udrożnienie kanałów wentylacyjnych, wymiana grzejników oraz instalacji c.o., 

modernizacja węzła cieplnego, wykonanie dodatkowej wentylacji mechanicznej, czyszczenie 

instalacji kanalizacji sanitarnej, wymiana / budowa instalacji elektrycznej, w tym m.in. 

wymiana oświetlenia na energooszczędne ledowe, wymiana instalacji odgromowej. Za 

wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie 1.209.853,35 

zł brutto. Termin zakończenia robót budowlanych ustalono do 31 października 2018r. 

 

 

 

 

 


