
REGULAMIN

Modernizacji  źródeł ciepła budynków indywidualnych,  realizowanych  w ramach
 „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Radzionków” 

§ 1.
Definicje

1. Program - Uchwała nr XLIV/415/2014 Rady Miasta Radzionków z dnia 24 kwietnia 2014 r.  
w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Radzionków.

2. Gmina - Gmina Radzionków.
3. Fundusz  -  Wojewódzki  Fundusz Ochrony Środowiska i  Gospodarki  Wodnej  w Katowicach

i  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
4. Przedstawiciel  Gminy -  wybrany  przez  Gminę  podmiot  pełniący  niezbędny  nadzór  nad

przebiegiem Programu, posiadający upoważnienia Gminy do jego realizacji.
5. Inwestor – osoba fizyczna posiadająca prawo własności lub posiadania (użytkowanie wieczyste,

dzierżawa,  najem,  itp.)  budynku  lub  lokalu  mieszkalnego  zlokalizowanego  na  terenie  miasta
Radzionków.

6. Wykonawca - firma instalacyjna wpisana na listę referencyjną Programu, dokonująca wymiany
źródła ciepła zgodnie z zasadami Programu.

7. Stare  źródło  ciepła –  niskowydajny,  nieekologiczny  kocioł  na  paliwo  stałe  centralnego
ogrzewania  bądź  piece  węglowe,  w  przypadku  gdy  w  mieszkaniu  nie  istnieje  instalacja
centralnego ogrzewania.

8. Nowe źródło ciepła – wysokosprawne, ekologiczne źródło ciepła spełniające kryteria określone
w Programie (kocioł węglowy nowej generacji na paliwo stałe z automatycznym zasypem paliwa,
spełniający  wymagania  co  najmniej  klasy  4  normy  PN-EN  303-5:2012,  kocioł  gazowy,
wymiennik ciepła tzw. indywidualny węzeł cieplny) dopuszczone przez Gminę.

9. Wniosek -  pisemna  deklaracja  uczestnictwa  w  Programie  składana  przez  Inwestora,  według
wzoru wniosku określonego w Programie.

10. Weryfikacja - dokonanie oceny zgodności stanu faktycznego z zadeklarowanym w złożonym
Wniosku. Weryfikacja przeprowadzona zostanie w budynku/lokalu Inwestora.

11. Wariant - zakres realizowanych prac modernizacyjnych określonych w Regulaminie.
12. Umowa -  trójstronna  umowa  podpisywana  pomiędzy  Inwestorem,  Wykonawcą  i  Gminą,

określająca warunki współpracy stron związanych z realizacją Programu.
13. Lista Rankingowa – Lista zweryfikowanych Inwestorów.
14. Lista Rezerwowa - Lista pozostałych Inwestorów.
15. Kosztorys  ofertowy -  kosztorys  ofertowy  przygotowany  przez  Wykonawcę  na  zasadach

powszechnie obowiązujących w budownictwie.
16. Koszty kwalifikowane - zakres prac, na podstawie których ustalane jest dofinansowanie zadań

realizowanych  w  ramach  Programu.  Podstawą  przyjęcia  zakresu  obejmującego  Koszty
kwalifikowane jest opracowany Kosztorys ofertowy. 

17. Zakres  modernizacji -  wymiana  Starego  źródła  ciepła  na  Nowe  źródło  ciepła,  w  ramach
wybranego  przez  Inwestora  Wariantu,  w  niektórych  przypadkach  również  zakup  i  montaż
instalacji wewnętrznej c.o.

§ 2.
Określenie wariantów dofinansowywanych inwestycji

1. Realizacja  celów  Programu  będzie  polegać  na  likwidacji  starych,  niskosprawnych  
i  wysokoemisyjnych  pieców  i  kotłów  zasilanych  paliwem  stałym  oraz  ich  zastąpieniu
nowoczesnymi, wysokosprawnymi i niskoemisyjnymi źródłami ciepła, w szczególności:

1) zakupie i montażu nowoczesnego kotła na węgiel;
2) zakupie i montażu kotła na gaz;
3) zakupie i montażu wymiennika ciepła (węzła cieplnego).
2. W przypadku likwidacji starych pieców zasilanych paliwem stałym zakres inwestycji obejmuje

również zakup i montaż instalacji wewnętrznej c.o.



§ 3.
Forma i wysokość dofinansowania wariantów inwestycji

1. Uczestnik  Programu  może  uzyskać  dofinansowanie  w  wysokości  do  80%  Kosztów
Kwalifikowanych,  wynikających  z  zatwierdzonego  przez  Gminę  Kosztorysu  ofertowego.
Maksymalna wartość dofinansowania danego wariantu nie może przekroczyć wartości podanych
w Tabeli nr 1- kolumna 7.

Tabela nr 1. Wysokość dofinansowania wariantów modernizacji 

Lp. Wariant

Przyjęte
nakłady

jednostkowe
brutto (zł)

Źródła finansowania

Środki własne
Inwestora

Środki Gminy 

% zł % zł
1 2 3 4 5 6 7

1.

Likwidacja pieca opalanego paliwem 
stałym i zabudowa nowoczesnego kotła 
na węgiel

10.000 20% 2.000 80% 8.000

- zakup i montaż nowoczesnego kotła na 
węgiel

6.000 20% 1.200 80% 4.800

- zakup i montaż instalacji wewnętrznej c.o. 4.000 20% 800 80% 3.200

2.

Likwidacja pieca opalanego paliwem 
stałym i zabudowa kotła na gaz

10.000 20% 2.000 80% 8.000

- zakup i montaż kotła na gaz 6.000 20% 1.200 80% 4.800
- zakup i montaż instalacji wewnętrznej c.o. 4.000 20% 800 80% 3.200

3.
Likwidacja kotła węglowego i zabudowa 
nowoczesnego kotła na węgiel

10.000 20% 2.000 80% 8.000

4.
Likwidacja kotła węglowego i zabudowa 
kotła na gaz

10.000 20% 2.000 80% 8.000

5.
Likwidacja kotła węglowego i zabudowa 
wymiennika ciepła (węzła cieplnego)

8.000 20% 1.600 80% 6.400

2. Wysokość dofinansowania będzie każdorazowo ustalana indywidualnie na podstawie Kosztorysu
ofertowego uwzględniającego zakres Kosztów Kwalifikowanych szczegółowo określonych w § 6
pkt 2 Regulaminu.

3. Przedmiotem  dofinansowania  są  Koszty  Kwalifikowane  poniesione  w  ramach  podpisanej
Umowy. 

4. Dofinansowaniem nie mogą być objęte prace wykonane przed datą podpisania Umowy.
5. Prace  w ramach  danego Wariantu  należy zrealizować  w okresie  rozliczeniowym  ustalonym  

w umowie.
6. Realizacja Programu oraz zakres prac zrealizowanych w ramach Programu będzie uzależniony 

od możliwości finansowych Gminy i Funduszu.

§ 4.
Warunki przystąpienia Inwestora do Programu

1. Warunkiem  przystąpienia  Inwestora  do  Programu  jest  złożenie  wniosku  według  wzoru
określonego  w Programie  oraz  spełnienie  pozostałych  wymogów  określonych  w  Programie  
i niniejszym Regulaminie.

2. Każdy Inwestor może złożyć tylko jeden Wniosek.
3. Podstawą określenia zakwalifikowania i kolejności uczestnictwa Inwestorów w Programie jest

Lista Rankingowa uwzględniająca Wariant.
4. Na Liście Rankingowej zostaną umieszczone Wnioski w liczbie określonej w harmonogramie

rzeczowo-finansowym  wniosku  o  dofinansowanie  zadania  pn.  „Modernizacja  źródeł  ciepła
budynków  mieszkalnych  realizowana  w  ramach  Programu  Ograniczenia  Niskiej  Emisji  dla
Gminy Radzionków – KAWKA”, złożonego w Funduszu przez Gminę w dniu 30 maja 2014 r.

5. Lista Rankingowa sporządzona będzie według daty złożenia Wniosku. W przypadku Wniosków
złożonych  w  tym  samym  dniu  decydować  będzie  kolejność  wpływu  do  Urzędu,  co  będzie
potwierdzone w dzienniku podawczym Urzędu.



6. Osoby nie zakwalifikowane na Listę Rankingową zostaną umieszczone na Liście Rezerwowej.
7. Miejsce na Liście Rankingowej nie może być przedmiotem zbycia, zamiany, przejęcia praw przez

inne osoby.
8. W  przypadku  zwolnienia  się  miejsca  na  Liście  Rankingowej  zostanie  ona  uzupełniona  

o kolejnego Inwestora z Listy Rezerwowej według odpowiedniego Wariantu.
9. Przedstawiciel Gminy na podstawie złożonego Wniosku dokonuje Weryfikacji List Rankingowej

i Rezerwowej.
10. Wyboru  Wariantu  realizowanego  w  ramach  Programu  dokonuje  Inwestor,  według  deklaracji

złożonej we Wniosku.
11. Inwestor  przystępując  do  Programu,  ma  obowiązek  samodzielnego  pozyskiwania  wszelkich

informacji,  związanych  z  jego  realizacją,  w  szczególności  u  Przedstawiciela  Gminy  
i Wykonawców.

§ 5.
Warunki uczestnictwa Inwestora w Programie

1. Przystępując  do Programu Inwestor  składa  Wniosek  wraz  z  oświadczeniami  określonymi  we
wzorze Wniosku.

2. Inwestor  umożliwi  dostęp  Przedstawicielowi  Gminy  do  budynku  celem  przeprowadzenia
weryfikacji złożonego wniosku.

3. Inwestor  sam  dokonuje  wyboru  Wykonawcy  z  listy  Wykonawców  dopuszczonych  do
uczestnictwa w Programie.

4. Inwestor zawrze z Gminą i Wykonawcą Umowę na wykonanie prac modernizacyjnych.
5. Sporządzony  przez  Wykonawcę  Kosztorys  ofertowy,  po  zweryfikowaniu  przez  Gminę,

potwierdza Inwestor.
6. Przez okres 5 lat po modernizacji Inwestor zapewni dostęp do budynku osobom sprawującym

nadzór nad realizacją Programu, w szczególności przedstawicielom Gminy lub Funduszu celem
przeprowadzenia kontroli.

7. Inwestor  wpłaci  w terminie  na  rzecz  Wykonawcy  zaliczkę  przewidzianą  Umową,  w kwocie
odpowiadającej wkładowi własnemu.

8. Inwestor  zobowiązuje się  przygotować  kotłownię do modernizacji  zgodnie ze wstępną opinią
kominiarską oraz zaleceniami wynikającymi z opinii kominiarskiej i zaleceniami wynikającymi 
z protokołu inwentaryzacji kotłowni. 

9. Inwestor  zobowiązuje  się  do  przeprowadzenia  inwestycji  zgodnie  z  przepisami  prawa
budowlanego  i  polskimi  normami  obowiązującymi  w  tym  zakresie,  m.in.  w  przypadku  gdy
przepisy tego wymagają pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych w zależności
od realizowanego wariantu.

10. Inwestor wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997  r.  o  ochronie  danych  osobowych  wyłącznie  dla  potrzeb  realizacji  Programu  
w zakresie niezbędnym do jego prawidłowej realizacji.

11. Wszystkie  prace  realizowane  w  ramach  danego  Wariantu  muszą  być  wykonane  w  okresie
rozliczeniowym ustalonym w Umowie.

12. W przypadku zbycia budynku/lokalu w okresie do 5 lat zobowiązania wynikające z zawartych
Umów przechodzą na kolejnych właścicieli budynku/lokalu.

13. Inwestor  jest  zobowiązany  do  prowadzenia  eksploatacji  zabudowanych  urządzeń  zgodnie  
z zaleceniami producenta i wytycznymi  określonymi w instrukcjach obsługi DTR przez okres
minimum 5 lat. Inwestor nie może dokonywać żadnych zmian i przeróbek na zamontowanych
urządzeniach bez pisemnego uzgodnienia Gminy. Inwestor nie może zamontować innego, w tym
również dodatkowego źródła ciepła w budynku/lokalu.

14. Warunkiem  udzielenia  dofinansowania  jest  złożenie  przez  właściciela  bądź  posiadacza
budynku/lokalu w którym dokonuje się modernizacji źródła ciepła deklaracji o wysokości opłaty
za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  (jeżeli  jest  to  wymagane  przepisami)  oraz  brak
zaległości z tytułu tej opłaty.



§ 6.
Zakres Kosztów Kwalifikowanych

1. Zakres  Kosztów  Kwalifikowanych  wyszczególniony  zostanie  każdorazowo  w  Kosztorysie
ofertowym.

2. Za Koszty Kwalifikowane uznaje się :
1) dla kotłów na węgiel:
a) demontaż i utylizacja Starego źródła ciepła,
b) zakup i montaż Nowego źródła ciepła,
c) zakup i montaż niezbędnej armatury: czopuch, pompa obiegowa, zawór trój- / czwór- drogowy,

zawory  przelotowe  i  zwrotne,  zespół  rurowy,  izolacja  rurociągów w obrębie  kotłowni,  inny
osprzęt niezbędny do zainstalowania Nowego źródła ciepła;

2) dla kotłów gazowych:
a) demontaż i utylizacja Starego źródła ciepła,
b) zakup i montaż Nowego źródła ciepła,
c) zakup i montaż niezbędnej armatury: czopuch, pompa obiegowa, zawór trój- / czwór- drogowy,

zawory przelotowe i zwrotne,  zespół  rurowy,  izolacja rurociągów w obrębie kotłowni,  wkład
kominowy, inny osprzęt niezbędny do zainstalowania Nowego źródła ciepła;

3) dla instalacji wymiennika ciepła, tj. indywidualnego węzła cieplnego:
a) demontaż i utylizacja Starego źródła ciepła,
b) zakup i montaż Nowego źródła ciepła,
c) zakup i montaż armatury i osprzętu niezbędnego do zainstalowania Nowego źródła ciepła;
4) dla instalacji centralnego ogrzewania:
a) zakup i montaż elementów rur, ich łączników, rozgałęźników i zaworów, izolacji orurowania,

pompy obiegowej,  naczynia  wzbiorczego oraz grzejników i głowic termostatycznych,  a także
innego osprzętu niezbędnego do funkcjonowania instalacji c.o.

3. W przypadku elementów nie wymienionych powyżej zakres Kosztów Kwalifikowanych będzie
każdorazowo ustalany indywidualnie przez Gminę, w zależności od uwarunkowań i rozwiązań
technicznych.

4. Wszelkie  pozostałe  koszty  konieczne  do  poniesienia  przez  Inwestora  w  celu  prawidłowej
realizacji Programu uznaje się za niekwalifikowane. Kosztem niekwalifikowanym  jest m. in: 

1) wykonanie  projektu  budowlanego  lub  projektu  przebudowy  instalacji  gazowej,  wykonanego
przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia;

2) uzyskanie  pozwoleń  niezbędnych  przy  wykonywaniu  poszczególnych  działań  objętych
Programem (pozwolenie na budowę, zgłoszenia rozpoczęcia robót, opinie kominiarskie, itp.);

3) wykonanie  robót  budowlanych  lub  towarzyszących,  niezwiązanych  bezpośrednio  z  celem
Programu, np. montaż wkładu kominowego w przypadku innym niż montaż kotła gazowego itp.;

4) budowa, przebudowa i remont przewodu kominowego;
5) zakup i  montaż automatyki  pogodowej,  pokojowej nie będącej  elementem układu sterującego

bezpośrednio przy kotle, itp.;
6) wstępna opinia kominiarska.

§ 7.
Warunki dopuszczenia Nowego źródła ciepła do Programu 

1.  Urządzenie  winno  posiadać  oznakowanie  potwierdzające  zgodność  wyrobu  z  zasadniczymi
wymaganiami, zgodnie z Ustawą  o Systemie Oceny Zgodności.

2.  Kotły na paliwa stałe z automatycznym zasypem paliwa winny spełniać wymagania co najmniej
klasy 4 normy PN-EN 303-5:2012, tj. posiadać emisję zanieczyszczeń na poziomie: CO ≤ 1000
mg/m3 ,lotne związki organiczne (jako węgiel organicznie związany OGC) ≤ 100 mg/m3, pył ≤ 60
mg/m3 (przy  10%  O2,  w  odniesieniu  do  spalin  suchych,  O°C,  1013  mbar),  potwierdzone
dokumentem wydanym przez laboratorium badawcze posiadające akredytację Polskiego Centrum
Akredytacji.

3.  Dopuszczenie kotła do obrotu handlowego.
4.  Konstrukcja kotła winna uniemożliwiać spalanie odpadów stałych.
5.  Urządzenie montowane w ramach Programu powinno być fabrycznie nowe oraz posiadać min. 2

letnią gwarancję producenta.



§ 8.
Warunki uczestnictwa w Programie Wykonawcy modernizacji systemów grzewczych

1. Wykonawca modernizacji systemów grzewczych winien spełnić warunki określone w załączniku
nr 1 do Regulaminu.

2. Wykonawca  zobowiązuje  się  pod  rygorem wykluczenia  z  udziału  w Programie  przestrzegać
wszystkich zaleceń i wymagań Gminy polegających na:
1) działalności zgodnej z zasadami wolnej konkurencji,
2) terminowym wywiązywaniu się z Umów podpisanych z Inwestorami i Gminą,
3) zgodnej z zasadami dobrych praktyk handlowych i kultury osobistej kontaktów z klientem

oraz innymi podmiotami Programu.
3. Wykonawca  zgadza  się  na  udostępnienie  informacji  dotyczących  firmy,  ilości  dokonanych

montaży,  ilości  skarg,  zażaleń  i  pochwał  Gminie.  Przedstawiciel  Gminy  sporządzi  listę  w/w
informacji, które będą dostępne w Gminie.

4. Wykonawca służy pomocą merytoryczną i techniczną dot. Programu.
5. W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu Gmina może wykluczyć Wykonawcę z uczestnictwa

w Programie.
6. Wykonawca,  który nie  wywiązał  się  z  zawartej  umowy –  nie  dotrzymał  terminów,  wykonał

przedmiot Umowy niezgodnie z Umową lub obowiązującymi przepisami, zostanie wykluczony 
z Programu oraz zobowiązany do pokrycia strat będących następstwem tych działań.  

7. Do sporządzenia Kosztorysu ofertowego Wykonawca przyjmuje maksymalnie poziom średnich
cen rynkowych materiałów, sprzętu, robocizny i usług budowlanych dla robót objętych zakresem
modernizacji,  publikowanych  w  specjalistycznych  wydawnictwach  za  najbliższy  terminowi
sporządzenia  Kosztorysu  ofertowego  okres  oraz   ceny  zakupu  urządzeń  przewidzianych  
do zabudowy.

8. Wykonawca  otrzyma  wynagrodzenie  za  wykonanie  inwestycji  ze  środków  Gminy  
po przedstawieniu Przedstawicielowi Gminy wszystkich dokumentów potwierdzających odbiór, 
o których będzie mowa w Umowie.

9. Wykonawca zobowiązuje się wykonać inwestycję bez udziału podwykonawców.
10. Wykonawca udzieli gwarancji oraz rękojmi na wykonane prace na okres 2 lat.

§ 9.
Wykluczenie bądź odstąpienie od Programu

1. W przypadku odstąpienia od jakiejkolwiek części Programu Inwestor zobowiązany jest pokryć
wszelkie koszty poniesione przez Gminę i Wykonawcę.

2. Podstawą  roszczeń,  o  których  mowa  w  pkt.  1  będzie  kalkulacja  kosztów  sporządzona
każdorazowo przez Gminę.

3. W  przypadku  odstąpienia  Inwestora  od  jakiejkolwiek  części  Programu  Gmina  bezpowrotnie
skreśli Inwestora z Listy Rankingowej bez możliwości ponownego rozpatrzenia Wniosku. 

4. W przypadku  zaniechania  w okresie  do  5  lat  korzystania  z  paliw ekologicznych  i  powrotu  
do ogrzewania paliwem węglowym w poprzednim systemie Inwestor zwróci koszty otrzymanego
całkowitego dofinansowania uzyskanego w ramach Programu wraz z ustawowymi odsetkami.

5. W przypadku usunięcia Nowego źródła ciepła zainstalowanego w ramach realizacji Programu,  
w okresie  5  lat  od  odbioru  końcowego,  bądź  zainstalowaniu  dodatkowego  (drugiego)  źródła
ciepła w tymże okresie, Inwestor zwróci kwotę dofinansowania wraz z ustawowymi odsetkami. 

6. Inwestor zobowiązuje się przestrzegać terminów realizacji Programu, ustalonych przez Gminę.
Nie  przystąpienie  Inwestora,  mimo  powiadomienia  przez  Gminę,  do  procedury  związanej  
z  realizacją  planowanych  zamierzeń  modernizacyjnych  (co  wynika  z  Listy  Rankingowej),
spowoduje  wykreślenie  Inwestora  z  Programu,  bez  możliwości  ponownego  rozpatrzenia
Wniosku. 

7. Podanie nieprawdziwych danych we Wniosku poddanych Weryfikacji spowoduje wykluczenie
Inwestora z Programu, bez możliwości ponownego rozpatrzenia Wniosku.

8. Gmina ma prawo wykluczyć Inwestora, który złamał bądź nie dopełnił warunków Umowy lub
Regulaminu.

9. Inwestor, u którego podczas kontroli po wykonaniu modernizacji zostanie stwierdzone używanie
niedozwolonego paliwa, będzie zobowiązany zwrócić pełne dofinansowanie na konto Urzędu.



§ 10.
Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Programu. Strony przystępując do Programu wyrażają
zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.



Oferta 
Wykonawcy na modernizację systemów grzewczych:

¨ kotłów węglowych* 
¨ kotłów gazowych*
¨ wymienników ciepła* 
¨ instalacji centralnego ogrzewania*

w ramach realizacji „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Radzionków”

Nazwa wykonawcy:

Adres:

Telefon/faks:

NIP

REGON

www

e-mail

Lp. Załączniki - część podmiotowa

1
Kopia dokumentu potwierdzającego do występowania w obrocie prawnym: 
KRS / wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej, REGON, NIP

2
Aktualne zaświadczenie o nie zaleganiu z należnościami  wobec ZUS, Urzędu Skarbowego 
(z datą nie wcześniejszą niż 6 miesięcy od daty złożenia oferty)

3
Wykaz prac wykonanych przez Wykonawcę modernizacji w ilości minimum 5 potwierdzony pisemnymi 
referencjami

4
Dokumentacja potwierdzającą przygotowanie zawodowe do realizacji robót i montaży objętych Programem 
oraz stwierdzające prawo do wykonywania zawodu

5
Autoryzacja minimum 1 dostawcy urządzeń, których urządzenia zostaną zakwalifikowane do udziału w 
Programie wraz z oświadczeniem dostawcy o solidarnej odpowiedzialności za wykonane prace montażowe w
Programie

6
Upoważnienie Wykonawcy do złożenia oferty w imieniu producentów którzy udzielili autoryzacji wraz z 
potwierdzeniem, iż producent zna i akceptuje treść oferty oraz zakres gwarancji oraz pozostałe postanowienia
Programu.

7

Oświadczenia o:
- akceptacji warunków określonych w Regulaminie,
- dochodzeniu wszelkich roszczeń wobec Inwestora w przypadku braku możliwości wykonania  

wszystkich koniecznych prac, dokonania odbioru końcowego i rozliczenia finansowego,
- spełnieniu warunków określonych w załączniku do oferty,
- udzieleniu gwarancji na wykonane roboty na okres co najmniej 24 miesięcy,
- przystąpienia do usunięcia zgłoszonej usterki do 24 godzin od momentu zgłoszenia,

8 Zaświadczenie z banku o numerze rachunku na który mają być przekazywane środki 
9 Oświadczenie o spełnianiu przepisów art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
10 Polisa Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Kontraktowej na minimalną wartość 40.000 PLN.

Wszystkie  dokumenty  winny  być  złożone  w  oryginale  lub  kopii  potwierdzonej  za  zgodność  z
oryginałem.
Wykonawca zobowiązuje się co 12 miesięcy przedkładać oświadczenie dot. niezmienionych danych
określonych  w  pkt  1,  zaświadczenie  o  niezaleganiu  ze  składkami  określonymi  w  pkt  2  oraz
przedstawiać nową polisę określoną w pkt 10.

*zaznaczyć odpowiednio

Załącznik nr 1 
do Regulaminu modernizacji źródeł ciepła budynków 
indywidualnych, realizowanych w ramach „Programu 
Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Radzionków”



Załączniki do oferty na modernizację urządzeń grzewczych*

Lp. Załączniki – część przedmiotowa

1

Dokument badania emisyjno-energetycznego (wydany przez laboratorium akredytowane przez PCA )
dla kotłów na paliwa stałe, które winny spełniać wymagania co najmniej klasy 4 normy PN-EN 303-5:2012,
tj. posiadać emisję zanieczyszczeń na poziomie: CO ≤ 1000 mg/m3 , lotne związki organiczne (jako węgiel 
organicznie związany OGC) ≤ 100 mg/m3, pył ≤ 60 mg/m3 (przy 10% O2, w odniesieniu do spalin suchych, 
O°C, 1013 mbar).

2
Dokumentację potwierdzającą spełnienie wymagań dotyczących efektywności energetycznej zgodnie z 
obowiązującymi przepisami

3
Deklaracja producenta o sposobie zabezpieczenia urządzenia przed niedozwolonym spalaniem odpadów i 
korzystaniem wyłącznie z paliw opisanych w DTR.

4
Zaświadczenie stwierdzające, że dostarczane urządzenie posiada minimum jedno zabezpieczenie przed 
możliwością cofnięcia płomienia do podajnika paliwa – opis zabezpieczenia, jego sposobu działania lub 
alarmowania użytkownika

5 Oznakowanie zgodności z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (oznaczenia „CE” lub „B”) 
6 Specyfikacja techniczna oferowanego urządzenia

7
Wzór karty gwarancyjnej potwierdzającej co najmniej 2 letnią gwarancję udzielaną przez producenta na 
urządzenie

8 Adres punktu serwisowego oraz numer telefonu pod którym inwestorzy mogą zgłaszać usterki

Wszystkie  dokumenty  winny  być  złożone  w  oryginale  lub  kopii  potwierdzonej  za  zgodność  
z oryginałem.

* zakres załączników stosuje się odpowiednio do zakresu oferowanych urządzeń


