pkt.1 umowa, której przedmiotem jest realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego
poprawie efektywności energetycznej:

ROK 2021
–

Nie realizowano

pkt 2 nabycie nowego urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem
energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;
ROK 2021

–

Nabycie 15 klimatyzatorów firmy HISENSE NOBLE AS-09 UR 4RY DDJ01 klasa
energetyczna A++,

–

Zakup serwera telewizji przemysłowej CCTV firmy Dell,

pkt 3 wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację
lub pojazdu, o którym mowa w pkt 2, albo ich modernizacja;

Rok 2021:
–
–
–

–
–
–

Wymiana 3 wyeksploatowanych kotłów warzelnych gazowego firmy Altrad Spomasz KGW
500K na nowe kotły warzelne gazowe firmy Gort Gk 615000-120Kn.
Wymiana wyeksploatowanych 20 spłuczek „dolnopłuków” firmy Geberit do cel
mieszkalnych w pawilonie mieszkalnym „E” oddz. IV.
Wymiana wyeksploatowanego pojazdu służbowego Peugeot Boxer na pojazd marki Ford
Transit - poziom emisji spalin EURO 6.
Wymiana wyeksploatowanych akumulatorów centralnego systemu zasilania awaryjnego.
Wymiana urządzenia do prześwietlania bagażu i paczek X-Ray na Skaner RTG Astrophysics
XIS -6040.
Wymiana 24 kamer analogowych telewizji przemysłowej CCTV na kamery w technologii
IP.

pkt 4 nabycie lub wynajęcie efektywnych energetycznie budynków lub ich części albo
przebudowa lub remont użytkowanych budynków, w tym realizacja przedsięwzięcia
termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopad 2008 r. o wspieraniu
termomodernizacji i remontów (Dz.U Nr 223, poz. 1459, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010
r. Nr 76, poz. 493);
Rok 2021:
–

Nie realizowano

pkt. 5 sporządzenie audytu energetycznego w rozumieniu ustawy z dnia 21listopada 20008 r. o
wspieraniu termomodernizacji i remontów eksploatowanych budynków w rozumieniu ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. –Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz.1623 oraz z 2011 r. nr 32
poz.159 i Nr 45, poz.235 o powierzchni użytkowej powyżej 500 m² , których jednostka sektora
publicznego jest właścicielem lub zarządcą:
Rok 2021:
–

Nie realizowano

