
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem  niniejszego  zamówienia  jest  wyłonienie  firmy  celem  realizacji  zadania:

Pełnienie funkcji Operatora zadania pn. „Wymiana źródeł ciepła na nowe niskoemisyjne

i montaż  OZE  w  latach  2016-2018  w  budynkach  indywidualnych  na  terenie  Gminy

Wodzisław Śląski” realizowanego ze środków WFOŚiGW w Katowicach/NFOŚiGW. 

Zadanie  obejmuje  likwidację  lokalnych  źródeł  ciepła  tj.  indywidualnych  kotłowni  lub

palenisk  węglowych  i  podłączenie  obiektów  do  miejskiej  sieci  ciepłowniczej  lub  ich

zastąpienie przez źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (w tym:

kotły na  paliwa stałe  spełniające  wymagania klasy 5 wg normy PN - EN 303 - 5:2012,

kotły  gazowe,  pompy  ciepła)  oraz  montaż  kolektorów  słonecznych,  w  budynkach

mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego

oddanych do użytkowania przed 01.01.2015 r. 

Na dzień 09.12.2015 r. do tut. Urzędu Miasta wpłynęło 108 wniosków inwestorów.

Do obowiązków Operatora należeć będzie:

1.  Prowadzenie  prac  zmierzających  do  realizacji  całości  poniżej  wymienionych

zakładanych zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie zadania do WFOŚiGW

w Katowicach inwestycji:

- wymiana źródeł ciepła – 113 szt.

- zabudowa kolektorów słonecznych – 7 szt.

- łącznie do 120 szt.;

2. Monitorowanie realizacji  zadania w celu dotrzymania założonego efektu rzeczowego

i ekologicznego zgodnie z zapisami umowy dotacji oraz pożyczki (zawartej pomiędzy UM

Wodzisław Śląski i WFOŚiGW w Katowicach);

3. Udzielanie  inwestorom  informacji  o  warunkach  technicznych,  finansowych  oraz

organizacji zadania;

4.  Inwentaryzacje  kotłowni  zgłoszonych  do  zadania  zgodnie  z  wymogami  zawartymi

w „Regulaminie  dofinansowania  do  wymiany  źródeł  ciepła  na  nowe  niskoemisyjne

i montaż OZE ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki



Wodnej w Katowicach/Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”

stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia (wizyta i oględziny budynku inwestora w celu

zakwalifikowania  do  realizacji  założonych  prac)  –  w  ilości  równej  lub  wykraczającej

ponad  liczbę  120  kotłowni  tak  długo,  aż  w  oparciu  o  złożone  wnioski  inwestorów

wyczerpany zostanie limit inwestycji;

5. Dokonanie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę;

6.  Sporządzanie  uproszczonej  dokumentacji  technicznej  określającej  dobór  urządzeń

kwalifikowanych do dofinansowania (uproszczone audyty);

7. Weryfikacja ofert na wykonanie wymiany źródła ciepła lub montażu OZE składanych

przez wykonawców (tj. firmę dokonującą wymiany źródeł ciepła i montażu OZE);

8. Zawieranie na podstawie stosownego upoważnienia umów trójstronnych z inwestorem

i wykonawcą (zamawiający zastrzega sobie prawo wniesienia uwag do treści umowy przed

jej zawarciem);

9. Weryfikacja kosztorysów przedłożonych przez wykonawców;

10. Odbiór techniczny robót po zakończeniu realizacji zadania;

11.   Przedkładanie  do  Urzędu  Miasta  wszelkich  dokumentów  związanych  z  realizacją

zadania.

Wymagane  kwalifikacje  dla  osób  zatrudnionych  w  firmie,  które  będą  pełnić  funkcję

Operatora zadania:

- uprawnienia budowlane w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane,

-  umiejętność  sporządzania  uproszczonej  dokumentacji  technicznej  określającej  dobór

urządzeń kwalifikowanych do dofinansowania (uproszczone audyty),

- doświadczenie przy realizacji Programów Ograniczenia Niskiej Emisji.

Inne wymagania: 

- Operator nie może uczestniczyć w zadaniu jako wykonawca.


