
Z ałącznlk do Z arządzeni a Nr OR-I. 0 0 5 0 . 4 6 6 .20 1 5

Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego

z dnia 4 grudnia 2015 r.

Regulamin dofinansowan_ia do wymiany źródeł ciepła.na nowe niskoemisyjne i montaż oZEze Środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarti Wodnej
w KatowicachĄ{arodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ilekroć w regulaminie jest mowa o;

§1.
Definicje

1, Zadaniu - rozumie si ę Przez to wymianę żródeł ciepła na nowe niskoemisyj ne i montaż oZEze środków WFOŚiGW wKatowica.t,XPOŚiCW;
2.urzędzie - rozumie się p,rzezto urząd Miasta wodzisławia Śląskiego;3, OPeratorze - rozumie się przęz to wybrany przez lJrząd podmiot koordynujący
i nadzorującY Prace, związane z przeprowadzeniem Zadania, posiadający stosowneuPowaznienia PrezYdenta Miasta Wodzisławia Śląskiego do reprezentowania Urzędu przed
Inwestorem;
4, Inwestorze - rozLlmie się przez to osobę fizyczną będącą właścicielem lub posiadaczem
innego tYtułu prawnego do nieruchomości położonej na terenie Miasta WodzisławiJŚl;rk6;;
któ r a złożyła wn i o s ek o r az p o zrĄw nie pr zó szł a etaf weryfi kacj i ;
5, WYkonawcY - rozumie się Przez to firmę instalacyjną zarejestrowaną w LJrzędzie,wybraną
przez Inwestora, dokonującą wymiany źrodeł ciepła i-montazu ozE;
6, OZE - rozumie się Przez to montaz dowolnych instalacji odnawialny ch Żródeł Energii(oPrócz kominków 

.na biomasę) dla potrzeb przygotowania ciepłej woóy uzytkowej i/lub
ogrzewania budYnków, spełniających warunki określone w § 4 ir.gulu-inu (np. kocioł na
biomasę, kolektory słoneczne, pompa ciepła);
7, Starym Źródle ciePła - rozumie Śię prr", to niskosprawny i nieekologiczny kocioł
centralnego ogrzewania na Paliwo stałe, paleniska węglowe oraz kocioł gazowy i olejowy
(w złYm stanię technicznym, weryfikowanym pod względem wieku, konstrukcj i oraz
sprawności):
8, NowYm ŹrfirJle ciePła - rozumie się przez to ekologiczne i wysokosprawne źrodło ciepła
sPełniające warunki_ określone w § ł, w tym: ięzeł ciepiny (podłączenie do sieci
ciepłowniczej), kocioł gazowy, kocioł węglowy z automaiycznym połajniki.- paliwa;
9, Kosztach kwatifikowanych - rozumie się-przez to planowane koszty urządzeń,niezbędnej
armaturY, robót budowlanych, na podstawie których usialana jest wysoktść dofinansowania dorealizowanYch zadań. Podstawą opracowania zakresu kosztów kwalifikowanych jest kosztorys;
10, Umowie - rozumie się Przez to umowę trójstronną podpisyłvaną pomiędzy lnwestorem,
W;lkonawcą i operatorem określającą *u.unti finansowania i współpru$t.on; 

-

11, BudYnku mieszkalnYm jednorodzinnym - rozumie się przez to budynek wolno stojący
albo budYnek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowYch, stanowiący konstrukcyjnie samod ztĆnĄ całość, w którym dopuszcza sięwYdzielenie nie więcej niz dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego
i lokalu uzYtkowego o powierzchni całkowitej nieprzetraczającej 30% powierzchni całkowitej
budYnku, oddanY do użYtkowania zgodnió z art. 54 ustawy Prawo budowlane przed
01 .01 .201 5 r.;
12, Funduszu- rozumie 

_się 
przez to Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w Katowicach,Ąr{arodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodne.|;
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§2.
cele zadania

1. Celem Zadaniajest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z procesu
spalania paliw stałych, wyeliminowanie spalania odpadów w paleniskach domowych
zlokalizowanych w budynkach stanowiących własność Inwestora oraz z;wtększenie produkcji
energii z odnawialnych żrodeŁ energii;
2. Zadanięjest zbiezne z dokumęntami statutowymi Funduszu, aw szczególności:
- Zasadami udzielania dofinansowania ze środków WFOSiGW w Katowicach;
- Regulaminęm naboru wniosków o dofinansowanię zadań w ramach Programu Priorytetowego
Poprawa Jakości Powiętrza Częśó 2) KAWKA- Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost
efekt}"wności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źrodeł energii;
- Regulaminęm naboru wniosków z zakręsu ochrony atmosfery;
3. Zadanię realizowane jest w oparciu o zapisy zawartę w ,,Planie Gospodarki Niskoemisyjnej
dla Miasta Wodzisławia Śląskiego do roku ż020" oraz w ,,Programie ochrony powietrza dla
terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych
substancji w powietrzu oraz pułapu stężerria ekspozycji" przyjętym uchwałą Nr IV/57l3lż0l4
Sejmiku Województwa Sląskiego z dnia 17 listopada 2014 roku;

§3.
Ogólne warunki Zadania

1. Zadanię przewiduje dofinansowanie do wymiany starych źrodęł ciepła oraz montażu
instalacji OZE w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w latach 2016-2020, pod
warunkiem otrzymania przez |)rząd środków finansowych na ten cel z Funduszu. Realizacja
inwestycji moze nastąpić dopiero po przyjęciu Inwestora do Zadania na dany rok;
ż. Zadanle przewiduje dwa mechanizmy dofinansowania do części inwestycyjnej Zadania -

dofinansowanię ze środków WFOSiGW w Katowicach lub w ramach Programu KAWKA (przy
udziale środków NFOSiGW);
3. Koszty obsługi Zadania (Operatora) ponosi w 100% IJrząd, w tym w oparciu o środki
WFOSiGW w KatowicachNFOSiGW;
4. Wymianie/montazowi podlegaó będzie maksymalnie 40 urządzeń rocznie zgodnie z zapisaml
zawartymi w ,,Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Wodzisławia Sląskiego do roku
żOż0" . Liczba urządzeń przewidzianych do realizacji w ramach działania nr 2.1 pn, ,,Wymiana
żrodęł ciepła na nowe niskoemisyjne i montaż OZE" wpisanego w ,,Planie Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Miasta Wodzisławia Sląskiego do roku ż020" w latach ż016-7020
przedstawia się następująco:

Rodzaj
inwestycji
lurządzeń

Liczba
urządzeń

Podłączenie
do sieci

ciepłowniczej
Iszt.]

kocioł kocioł
gazowy węglowy
[szt.] [szt.]

Kocioł Pompa ciepla
na [szt.]

biomase, c.o. c.w.u.
Iszt.]

Instalacja
kolektorów
słonecznych

Iszt.]

7 200

5. Zadanię mozę zostaó dofinansowane pod warunkiem uzyskania efektu ekologicznego
akceptowan ęgo przęz Fundusz;
6. Warunkiem udziału w Zadaniu jest brak otrzymanego dofinansowania w danym obiekcie
budowlanym na ten sam rodzaj inwestycji (rozumiany jako wymiana żrodła ciepła lub montaz
instalacji kolęktorów słonecznych) w ramach Progl amu Ograniczenią Niskiei Emisji dla
Miasta Wodzisławia Slqskiego w latach 2008-20I0;
7. Inwestor winięn złożyć wniosek uczestnictwa w Zadaniu w Urzędzie, wniosek dostępny jest
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w WYdziale OchronY Środowiska i Gospodarki Komunalnej oraz na stronie internetowej
www.wodzislaw-slaski.pl (zakładka Ratusz-Środowisko-Wnios[i;;
8. Ustala się następującą kolejność realizacji wniosków o przyznante dofinansowania do
wymiany źródeł ciepła l montażu OZE:
a) w ramach limitu, o którym mowa w pkt 4 wnioski realizowane będą na podstawie kolejności
ich składania (z zastrzeżeniem, ze modernizacje kotłowni niepolegające na'podłączeniu do sieci
ciePłowniczej bądź gazowniczej w obszarach gdzie takie podłączeniejest możliwe, realizowane
będą jako ostatnie), na dany rok zostanie utworzona lista iezerwowa;
b) wnioski z listy rezerwowej zostaną przesunięte na listę obejmującą 40 wniosków na
Podstawie kolejnoŚci ich składania (z zastrzezeniem, ze modernizacje kotłowni niepolegające
na Podłączeniu do sieci ciepłowniczej bądź gazowniczej w obszarach gdzie takie p-odłąózinie
jest możliwe, realizowane będą jako ostatnie w grupie wniosków rezerwówych);
c) dobór wniosków z listy rezerwowej realizowany będzie zgodnie ze strukturą rodzajów
urządzeń wynikającą z wniosku Urzędu kierowanego do WFOŚiGW w Katowicach;
d) wnioski z listy rezerwowej niezakwalifikowane na dany rok zostaną w uzgodnięniu
z Inwestorem przesunięte do realizacji na rok następny, z uwzg\ędnieniem kolejności składania
wniosków;
9. Nabór wniosków nalataż016-20ż0 rozpoczął się z drriem 28.08.20l5 r.;
l0. Inwestor zobowiązanv jest umożliwić przedstawicielowi Urzędu umieszczenie na
Zamontowanym urządzeniu informacji świadczące.j o dofinansowaniu Zadania ze środków
Funduszu;
11. Na zakres realizowane go przez Inwestorów Zadania nie stosuje się przepisów ustawy Prawo
zamówień publicznych;
12. Dofinansowania nie udziela się w przypadku, gdy stanowi pomoc publiczną w rozumieniu
odrębnych przepisów;
13. Dofinansowanie udzielane w ramach niniejszego Regulaminu nie łączy się
z dofinansowaniem udzielanym w ramach ,,Regulaminu udzielania dotacji do modernizacji
sYstemów ogrzewania i montazu instalacji wykorzystujących odnawialne źrodła energii"
realizowanego ze środków budZetu Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§4.
Warunki dopuszczenia urządzeń do Zadania

l.W zależnoŚci od źródła finansowaniaZadania Inwestora obowiązują warunki:
1.1 Zgodnie z regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Programu
Priorytetowego Poprawa Jakości Powietrza - KAWKA:
a) w Przypadku kotłów opalanych paliwami stałymi muszą one spełniać następujące warunki:
- PosiadaĆ certyfikat zgodności z normą PN-EN 303-5 ,,Kotły grzęwczę. Część 5: Kotły
grzewczę na Paliwa stałę z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalne.j do
500 kW - Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie" lub równoważną,wydany przez
właŚciwą jednostkę certyfikującą. Data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą nię moze
bYĆ wczeŚniejsza niż 5 latlicząc od daty złożenia przezLJrząd wniosku o dofinansowanie do
Funduszu,
- PosiadaĆ nominalną sprawność przemiany energetycznej co najmniej 85% i spełniać

wymagania klasy 5,
- PowinnY byó wyposażone w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów
zgazowujących) i nie mogą posiadać rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego
zamontowanie,
b) W przypadku kolektorów słonecznych urządzenia muszą posiadać certyfikat, wydany przez
uPrawnioną jednostkę certyfikującą, nie starszy niż 5 lat licząc od daty złożenia przez |Jrząd
wniosku o dofinansowanie do Funduszu, potwierdzający, iZ kolektory słoneczne posiadają:
zgodnoŚĆ Z normą PN-EN 12975-1 wraz ze sprawozdaniem z badań przeprowadzonych
zgodnie Z normą PN-EN 12975-2 lub PN-EN ISO 9806 lub europejski znak.jakości ,,Solar
Keymark";
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1.2 Zgodnie z regulaminem naboru wniosków z zakresu ochrony atmosfery o dofinansowanie
zadalw ramach środków WFOŚiGW w Katorł,icach:
a) w zakresie zabudowy żródeł ciepła opalanych biomasą lub paliwem stałym, udzielenie
dofinansowania mozliwe jest wyłącznie na:
- kotły opalane biomasą, spełniające wymogi odpowiednio: 4 lub 5 klasy wg kryteriów
zawartych w normie PN-EN 303-5:żOlż,
- kotły opalane paliwem stałym zzaładunkiem automatycznym spełniające wymogi 5 klasy wg
kryteriów zawarĘch w normie PN-EN 303-5.201ż;
b) wymagania, o których mowa w lit. a) winne być potwierdzone certyfikatem lub
sprawozdaniem z przeprowadzonych badań, które zostały wykonanę przez laboratorium
akredy.towa ne pruęz Po l ski e Centrum Akredytacj i ;

c) w zakresie zabudowy kolektorów słonecznych, urządzenia winny posiadaó certyfikat,
wydany przęz uprawnioną jednostkę cerlyfikującą, nie starszy niZ 5 lat |icząc od daty złożenia
przez Uruąd wniosku o dofinansowanię do Funduszu, potwierdzający, iz kolektory słonęczne
posiadają: zgodnośó z normą PN-EN 12975-1 wraz zę sprawozdaniem z badań
przeprowadzonych zgodnie z normą PN-EN |ż975-ż lub PN-EN ISO 9806 lub europejskiznak
j akości,,Solar Keymark";
2. Kotły nie mogą posiadaó dodatkowej komory spalania;
3. Konstrukcja kotła na biomasę nie moze umozliwiać spalania paliw węglowych;

§5.
Zasady i wysokość dofin ansow an ia poszcze gólnych inwesĘcj i

1. Inwestor moze uzyskaó dofinansowanie w wysokości określonej w tabeli nr 1 w kolumnie 5,
jednak nie przekraczającej wartościprocentowej określonej w kolumnie 4;

Tabela 2. Wysokość dofinansowania:

żródła finansowania
Prryjęte nakłady

jednostkowe

Izł]'

Srodki Miasta (środki Funduszu)Wariant Zakresmodernizacji
lzllI%1

Podłączenie do sieci
cieplowniczej

max. 9 600

ż. izabudowa kotła 12 000 do 75 max. 9 000
gazowego

lZabudowa kotła 12 000 do 70 max. 8 400
węglowego/na biomasę

3.

Montaż pompy ciepla
dla potrzeb c.o.

N[ontaż instalacji OZE 12 000 do 60 max. 7 200
dla potrzeb
prrysolowania c.w.u.

iŃ piżyńO[u UuĘnt u miósztalnego. w
dotacja zostanie przyznana wyłącznie do
działalności gospodarczej, a kwota dotacji
całkowitej powierzchni budynku.
{<'k Dla potrzeb niniejszego Regulaminu zakłada się, ze obszar objęty siecią ciepłowniczą
stanowi ścisłę centrum Miasta.
2. Warunkięm otrzymania dofinansowania jest likwidacja starego źrodła ciepła potwierdzona

12 000 do 65 max. 7 800

któr}ń prówadzona jóii Ożiii"iność gospó i ai, 
"źu,części budynku niezwiązanej z prowadzeniem

zostanie wyliczona procentowo, w stosunku do
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dokumentem złomowania (w przypadku palenisk węglowych - protokół likwidacji sporządzony
przez Inwestora);
3. Nie ma możliwości uzyskania dofinansowania do instalacji nowego żr6dła ciepła
w PrzYPadku odłączenia od sieci ciepłowniczej z inicjatywy odbiorcy ciepła jeżeli odłączenie
nastąpiło po 31.12.ż014 r.;
4. Dofinansowanie montazu instalacji OZE dla potrzeb przygotowania c.w.u. jest mozliwe
jeżeli budynek wyposazony jest w wysokosprawne urządzenie niskoemisyjne (w przypadku
kotłów na Paliwa stałe oznacza, że urządzenie musi spełniać wymagania odpowiednio klasy 3,
4 lub 5 zgodnie z normą PN-EN 303-5:ż012, potwierdzonę certyfikatem energetyczno-
emisyjnym wydanym przeza|<redytowane laboratorium),zzastrzeżeniem § 3 pkt 5l
5. Mozliwe jest jednoczęsne uzyskanie dofinansowania do zabudowy nowego źródła ciepła
oraz montażu instalacji OZE d\a potrzeb przygotowania c.w.u.;
6. W ramach Programu KAWKA dofinansowaniem mogą być objęte następujące
przedsięwzięcia:
a) likwidacja lokalnych źrodęł ciepła tj.: indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych
ipodłączenie obiektów do sieci ciepłowniczej lub ich zastąpienie przez żrodło o wyższej niż
dotychczas sprawnoŚci wytwarzania ciepła (w tym pompy ciepła oraz paleniska i palniki)
spełniające wymagania emisyjne określone przez właściwy organ;
b) zastosowanie kolektorów słonecznych celem obniżenia emisji w lokalnym źrodlę ciepła
oPalanYm Paliwem stałym (w przypadku kotłów na paliwa stałe oznacza, że vrząd,zenie musi
spełniaĆ wymagania odpowiednio klasy 3, 4 lub 5 zgodnie z normą PN-EN 303-5:ż012,
Potwierdzone certyfikatem energetyczno-emisyjnym wydanym przez akredytowane
laboratorium) bądż celem współpracy ze żrodłem ciepła zastępującym źródło ciepła opalane
paliwem stałym;
7. Stare Żrodło ciepła w postaci kotła gazowego może być wymienione wyłą cznię na nowy,
wysokosprawny kocioł gazowy, z zastrzeżęniem pkt 6;
8. Stare źrodło ciepła w postaci kotła olejowego moze być wymienione na nowy
wysokosprawny kocioł gazowy, z zastrzeżęniem pkt 6;

§6.
Warunki przystąpienia i uczestnictwa Inwestora w Zadaniu

1. Inwestor składając wniosek uczestnictwaw Zadaniujednocześnie zaświadczarże:
a) jest właścicielem lub posiada inny tytuł prawny do nieruchomości zlokalizowanej
w granicach administracyjnych Miasta. W przypadku gdy Inwestor nie jest właścicielem
nieruchomości 1ub jest j.j współwłaścicielem odpowiednio właściciel/wspóhvłaścicie1
we wniosku wyraża pisemną zgodę na przystąpienie do Zadania;
b) budynek został oddany do użytkowania (zgodnie z art,54 Prawa budowlanego);
c) budynek posiada zainstalowane stare żrodło ciepła;
d) budynek nie posiada drugiego żrodła ciepła wpiętego w instalację centralnego ogrzewania;
e) budynek nie jest i nie był w okresie po 31.1ż.ż014 r. przyłączony do sieci ciepłowniczej;
f.) w przypadku gdy w budynku istnieją paleniska węglowe, dokona na własny koszt ich
likwidacj i oraz wykona wewnętrzną irrstalację centralnego ogrzewania;
2. Inwestor nie posiada zaległości z tytułu podatków, opłat i innych należności względem
Miasta;
3. Inwestor zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu;
4. Inwestor dokonuje we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność wyboru urządzeń
oraz wyboru Wykonawcy;
5. Inwestor zobowiązuje się wymienić stare żrodło ciepła na nowe żrodło ciepła oraz dokonać
montazu instalacji OZE zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami określonymi
w niniejszym Regulaminie;
6. Inwestor zleci i udostępni Operatorowi wstępną opinię kominiarską - jeśtijest wymagana;
7. Inwestor zobowiązuje się na własny koszt przygotować kotłownię do wymiany żrodła ciepła
zgodnie zę wstępną opinią kominiarską oraz zaleceniami wynikającymi z protokołu
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inwentaryzacj i kotłowni wykonanej przez Opetatora;
8. Inwestor zobowiązany jest w wyznaczonym przęz Operatora terminie zatwięrdzic kosztorys,
sporządzon y przęz wybranego Wykonawcę ;

9. Po podpisaniu Umowy nie dopuszcza się zmiany rodzaju urządzenia;
10. Inwestor wpłaci Wykonawcy w ustalonym terminie kwotę przewidzianą Umową,
odpowiadaj ącą wkładowi własnemu;
11. Wszelkie wady po dokonanym odbiorze prac Inwestor zgłasza wyłącznie Wykonawcy,
zgodnie z podpisaną Umową;
12. Inwestor zobowiązany jest do prowadzenia eksploatacji zabudowanych urządzeń zgodnie
z zalecęniami producenta przęz okres 5 lat;
13. Inwęstor nię moze w okręsie 5 lat od zakończęnia Zadania dokonyłvać żadnych zmian
iprzeróbek na zamontowanych urządzeniach oruz nie mozę zamontowaó w instalacji
centralnego ogrzewania innego, w tym równiez dodatkowego źródła ciepła;
14. Inwestor umozliwi dostęp do budynku Operatorowi, Wykonawcy, przedstawicięlowi
Urzędu oraz Funduszu przez cały okres rea|izacji Zadania oraz w okresie do 5 lat po jego
zakończeniu;
15. Inwestor, który otrzymał dofinansowanie do urządzenia grzewczego na paliwo stałe
umozliwi koritrolę eksploatacji tego urządzenia (w tym: warunki składowania opału w ce lu jego
ochrony przed zawilgoceniem, weryfikację faktur zakupu paliwa w zakręsie zgodności
zpatametrami paliwa dopuszczonymi przez producenta kotła wdokumentacji techniczno-
ruchowej urządzenia, atakżę pobór próbki paliwa);
16. W przypadku zmiany właściciela budynku w okresie do 5 lat od zakończenia Zadania,
zobowiązallia wynikające z podpisanej Umowy przechodzą na kolejnych właścicieli budynku
(Inwestor winięn na własne ryzyko powiadomić o obowiązkach wynikających z podpisanej
Umowy przy szłe go właśc icie la budynku) ;

l7. W ramach Zadaniawyrożnia się następujące etapy;
a) rejestracja wniosku o przystąpieniu do Zadania;
b) weryfikacja mozliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej bądź gazowniczej;
c) inwentaryzacja kotłowni wykonana przez Operatora;
d) uzyskanie wstępnej opinii kominiarskiej przez Inwestora;
e) uzyskanie przęz Inwestora pozwolenia na budowę lub dokonanie ptzez Operatora zgłoszenta
robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę w Wyrlzią|e Administracji
Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Sląskim - jeśli jest
Wymagane;
f) zawiadomięnię przęz Inwęstora Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Wodzisławiu Śląskim o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest
wymagane pozwolenie na budowę - jeślijest wymagane;
g) przedłożente przez Inwestora do Urzędu informacji o niewniesieniu sprzeclwu przęzWydział
Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Sląskim
do zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę - jeśli jest
Wymagane;
h) wybór urządzenia oraz Wykonasvay przęz Inwestora;
i) sporządzenie kosztorysu przęz Wykonawcę;
j) zawarcie umowy trójstronnej pomiędzy Inwestoręm, Operatorem oraz Wykonawcą na
realizację Zadania, która określać będzie: zakres rzeQzowy, czas realizacji, wysokość
przyznanej dotacji, wysokość wkładu własnego Inwestora, tryb i formę rozliczeń między
stronami umowy;
k) likwidacja starego źrodła ciepła i montaz nowego żrodła ciepła i/lub montażinstalracii OZE
przez Wykonawcę;
m) odbiór techniczny robót organizowany przez Operatora (wraz z odbiorem kominiarskim
w ramach Zadania);
n) zawiadomienie przez Inwestora Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Wodzisławiu Śląskim o zakończeniu robót budowlanych - jeśli jest wymagane;
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§7.
Koszty kwalifikowane

I. zakręs kosztów kwalifikowanych wyszczegolniony zostanie w kosztorysie;
2. Koszty kwalifikowane stanowi ą w szczęgolności :
a) dla kotłów centralnego ogrzewania:
- demontaz i likwidacja starego żrodła ciepła,
- zakup i montaz nowego żrodła ciepła,
- zakup i montaz armatury niezbędnej do zainstalowania nowego żrodła ciepła,
- montaz wkładu kominowego (dotyczy kotłowni gazowej),
- końcowa opinia kominiarska;
b) dla instalacji OZE dla potrzeb przygotowania c.w.u.:
- zakup i montaz instalacji OZE,
- zakup i montaż armatury niezbędnej do zainstalowania OZF,;
c) dla instalacjigruntowej pompy ciepła:
- demontaz i likwidacja starego żrodŁa ciepła,
- zakup i montaż gruntowej pompy ciepła,
, zakup i montaż armatury niezbędnej do zainstalowania gruntowej pompy ciepła;
d) dla podłączenia do sieci ciepłowniczej:
- demontaz i likwidacja starego źrodła ciepła,
- opłata zaprzyłączenie do sieci ciepłowniczej,
- zakup i montaz węzła cieplnego;
3. Zakres kosztów kwalifikowanych może zostać indywidualnie ustalony, w zależności od
prze d staw io ny ch r o zw iązan
4. Wszelkie pozostałe koszty poniesione przez Inwestora uznaje się za niekwalifikowane,
aw szczególności:
a) wykonanie projektu budowy instalacji cieplnej;
b) uzyskanie niezbędnych pozwoleń;
c) wyko nan ie wewnętrznej instalacj i centralne go o grzewania ;

d) sporządzenie wstępnej opinii kominiarskiej ;

e) wykonanię zaleceń wskazanych w opinii kominiarskiej;
f) wykonanie zalęceń z protokołu inwentaryzacji kotłowni;
g) wykonanie dodatkowych robót budowlanych np. zakup i montaż grzejników,
budowa/mo dernizacja przewodu kominowego ;

h) zakup imontażzasobnika c,w.u.;
i) zakup i montaz automatyki pokojowej i pogodowej;

§8.
Warunki uczestnictwa Operatora

1. Do obowiązków Operatora nalężec będzie:
a) udzielanie Inwestorom infor.rracji o warunkach technicznych, finansowych oraz organizacji
Zadania;
b) nadzor i kontrola nad prawidłową realizacjąZadanta;
c) inwentaryzacja kotłowni zgłaszanych do Zadanta;
d) dokonanie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę;
e) sporządzanie uproszczonej dokumentacji technicznej określającej dobór urządzeń
kwalifikowanych do dofi nansowania;
f) weryfikacja ofert na wykonanie wymiany żrodła ciepła lub montazu OZE składanych przez
Wykonawców;
g) zawieranie na podstawie stosownego upowaznienia umów trójstronnych z Inwestorem
iWykonawcą;
h) weryfikacja kosztorysów przedłozonych przez Wykonawców;
i) odbiór techniczny robót po zakończęniu realizacji Zadania;
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j) przedkładanie do Urzędu wszelkich dokumentów związanych zręalizacląZadania;

§9.
Waru nki uczestnictwa Wykonawcy

1. Wykonawca składa ofertę na wykonanie wymiany źrodła ciepła i/lub montażinstalacji OZE,
w U rzędzie, do starczaj ąc następuj ące dokumenty :

a) NIĘ REGON, adres, nazwa firmy;
b) pozostałe informacje dotyczące firmy tj,: osoby reprezentujące firmę przy podpisyrvaniu
umowy, PESEL, numer konta bankowego, itp.;
c) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej;
d) dokument stwierdzaj ący, że Wykonawca jest płatnikiem podatku VAT;
e) zaświadczęnie o niezaleganiu ze składkami wobec Z)JS. lJrzędu Skarbowego (z datą nie
wcześniejsząniż3 miesiące od daty złożęnia oferty);
f) dokumenty potwierdzające prawo do wykonywania zawodu;
g) oświadczenie o udzieleniu gwarancji na wykonane roboty na okres co najmniej 60 miesięcy;
h) oświadczenie o zapewnieniu bezpłatne.j obsługi serwisowej przez okres co najmniej 24
miesięcy (w zakresie usteręk dla potrzeb egzekwowania gwarancj i przez Inwestora);

D autoryzację producenta |ub dystrybutora oferowanych urządzeń, aktualnę certyfikaty
oferowanych urządzeń. o których mowa w § 4, deklaracje zgodności urządzeń z przepisami
zzakresu bezpieczeństwa produktu (oznaczenia ,,CE" lub ,,B"), wzór karty gwarancyjnej
potwierdzający co najmniej 60 miesięczną gwarancję udzielaną przęz producenta lub
dystrybutora na oferow ane urządzenia;
2. Wykonawca zobowiązuje się co 12 miesięcy aktualizować ofertę, o której mowa w pkt l,
a w przypadku wystąpienia zmian poinformowac Urząd lub Operatora;
3. Wykonawca zobowiązuje się pod rygorem wykluczenia z udziału w Zadaniu, do
przestrzegania wszystkich zaleceń i wymagań Operatora i Urzędu, a w szazególności do
działalności zgodnej z zasadami wolnej konkurencji;
4. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia Umowy z uwzględnieniem warunków gwarancji
dotyczącej usługi i urządzenia;
5. Wykonawca zobowiązuje się do terminowego wyłviązania się z Umowy;
6. Wykonawca służy pomocą merytoryczną i techniczną dotyczącąrealizacji Zadania
7. Wykonawca zobowiązuje się wykonać inwestycje bezudziału podwykonawców;
8. W przypadku nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu Operator lub Urząd mogą
wykluczyć Wykonawcę;

§ 10.
Odstąpienie i wykluczenie Inwestora zZadania

1. Stwierdzenie w trakcie inwentaryzacji kotłowni niezgodności z postanowieniami niniejszego
Re gul am inu mozę skutkować wykluczen iem Inwęstora z Zadanta;
2. Inwestor moze odstąpić od realizacjiZadania przed podpisaniem Umowy;
3. Jęzeli Inwestor po podpisaniu Umowy odstąpi od realizacji Zadania, zobowiązany jest
pokryć koszty poniesione przez Wykonawcę, Operatora i Urząd;
4. Podstawą roszczenia, o którym mowa w pkt 3 będzie kalkulacja sporządzona kazdorazowo
przez Wykonawcę, Operatora i l.)rząd;
5. Jezeli Inwestor nie dopełni warunków Umowy lub niniejszego Regulaminu zwróci wartość
otrzymanego dofi nansowania;
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