WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAŁĄCZNIKÓW I FAKTUR NIEZBĘDNYCH DO ROZLICZENIA DOTACJI NA
WYMIANĘ KOTŁÓW
1. Oryginał faktury:
Zgodnie z Regulaminem – na fakturze winny znajdować się następujące pozycje:
1. Demontaż i likwidacja starego źródła ciepła; zakup i montaż nowego źródła ciepła
(producent, model/typ, moc): kwota netto/ brutto
2. Modernizacja instalacji c.o. w zakresie wynikającym z oceny energetycznej: kwota netto/
brutto
2. Potwierdzenie dokonania zapłaty faktury
3. Protokół odbioru podpisany przez Inwestora i Wykonawcę zawierający uproszczony kosztorys
wykonanych prac i wysokości poniesionych wydatków.
4. Protokół likwidacji starego źródła ciepła
5. Dokumentacja techniczna oraz stosowne decyzje/ zezwolenia- jeśli są wymagane tj.
- główna próba szczelności podpisana przez Inwestora i Wykonawcę (wraz z aktualnymi
uprawnieniami tj. decyzja o nadanych uprawnieniach oraz zaświadczenie o opłaconej izbie
inżynierów) w przypadku wymiany paliwa stałego na paliwo gazowe
- opinia kominiarska dotycząca prawidłowego podłączenia danego typu kotła do sprawnych
przewodów i kanałów wentylacyjnych oraz spalinowych
- podbita karta gwarancyjna przez uprawnionego serwisanta z wpisem o pierwszym rozruchu i
uruchomieniu urządzenia.
- w przypadku wykonania przyłącza gazowego: prawomocne pozwolenie na budowę/ zgłoszenie we
właściwym Wydziale Starostwa Powiatowego w Wieliczce wraz z zawiadomieniem o zakończeniu
budowy PINB w przypadku wymiany paliwa stałego na paliwo gazowe
- dokument z którego wynika moc urządzenia grzewczego
6. Atest/ deklaracja dla nowego źródła ciepła wraz z etykietą/specyfikacją danych potwierdzających
spełnienie wymagań ,,ekoprojektu”- Dyrektywa 209/125/WE z 21/10/2009 w przypadku wymiany
paliwa stałego na paliwo stałe lub biomasę
W PRZYPADKU WYMOGU MODERNIZACJI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ
OŚWIADCZENIE OSOBY POSIADAJĄCEJ UPRAWNIENIA BUDOWLANE O ZGODNOŚCI WYKONANIA
TERMOMODERNIZACJI Z OCENĄ ENERGETYCZNĄ NR ….. ORAZ ZASTOSOWANIU ODPOWIEDNICH
MATERIAŁÓW O WYMAGANEJ λ WRAZ Z ZAŁĄCZENIEM aktualnych uprawnień tj. decyzji o

nadanych uprawnieniach oraz zaświadczenie o opłaconej izbie inżynierów, faktury za zakup
materiału, certyfikatu określającego λ zastosowanego materiału izolacyjnego.

PRZYKŁADOWY KOSZTORYS DO PROTOKOŁU ODBIORU (PUNKT 3)
Uproszczony kosztorys zakupu i zakresu prac wykonanych w związku z modernizacją kotłowni
i instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym w miejscowości ………………………
właściciel ……………………. Dotyczy faktury nr ……………… z dnia ……………………

1. Wymiana kotła C.O.
1.1. Zakup gazowego kotła marki ……………… typ ……………… moc …………. kW
1.2. Zakup armatury do montażu kotła c.o.
1.3. Demontaż starego kotła węglowego wraz z bezpieczną utylizacją
1.4. Montaż gazowego kotła c.o.

- ……. zł
- ……. zł
- ……. zł
- ……. zł

Razem netto: ……….. zł netto ……………. zł brutto
2. Modernizacja instalacji c.o.
2.1. Zakup elementów powietrzno-spalinowych (komin, przyłącze do szachtu)
2.2. Instalacja gazowa
2.3. Zakup grzejników szt. ……… oraz osprzętu
2.4. Montaż przewodu powietrzno-spalinowego
2.5. Montaż grzejników c.o. wraz z osprzętem
2.6. Wykonanie instalacji kanalizacji do odprowadzenia skroplin z kotła c.o.
2.7. Materiały- rury, kształtki, złączki, uchwyty pomocnicze

- ……. zł
- ……. zł
- ……. zł
- ……. zł
- ……. zł
- ……. zł
- ……. Zł

Razem netto: ……….. zł netto ……………. zł brutto

PODPIS WYKONAWCY

