INFORMACJA O ZAKRESIE I FORMIE KOSZTORYSU
Kosztorys przedstawiony inwestorowi przez firmę instalacyjną działającą w ramach zadania pn.
„Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji
zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej” powinien być sporządzony:
1. na podstawie:
a) wstępnej opinii kominiarskiej wymaganej w przypadku montażu nowego kotła gazowego lub
olejowego, określającej warunki lokalizacji i zainstalowania tego urządzenia, po spełnieniu
których nastąpi pozytywny odbiór końcowy instalacji (kopię opinii wstępnej należy dołączyć
do kosztorysu, a koszt sporządzenia tej opinii powinien ponieść inwestor),
b) projektu dla potrzeb wykonawczych, który określa dobór mocy nowego źródła ciepła
z uwzględnieniem stanu istniejącej instalacji CO oraz zapotrzebowania mocy grzewczej dla
budynku (załączanie projektu do kosztorysu nie jest wymagane),
c) przedmiaru robót (załączanie przedmiaru do kosztorysu nie jest wymagane).
2. w formie papierowej, zawierającej co najmniej następujące dane:
a) nazwa i adres firmy instalacyjnej (pieczęć),
b) adres inwestycji,
c) imię i nazwisko inwestora (zamawiającego),
d) wyszczególnienie elementów materiałów i robót wraz z wyceną pozycji,
e) sumaryczna kwota brutto oraz wartość i wysokość obowiązującej stawki vat,
f)

miejsce i data sporządzenia kosztorysu,

g) podpis inwestora oznaczający akceptację pozycji oraz kwotę kosztorysu,
h) imię i nazwisko, dane kontaktowe sporządzającego oraz jego podpis,
Uwaga: data ważności kosztorysu powinna uwzględniać uzgodniony z inwestorem termin wykonania robót
oraz czas rozliczenia faktury.
3. z uwzględnieniem i wskazaniem między innymi kosztów:
a) demontażu i trwałej likwidacji starego źródła ciepła,
b) innych robót kwalifikowanych określonych w regulaminie programu, na które składają się np:
- dostawa i montaż nowego źródła ciepła z podaniem jego producenta, typu i mocy,
- przewodów, armatury i oprzyrządowania,
- podłączenie istniejącego zasobnika CWU (bez kosztów samego zasobnika),
- dostawa i montaż wkładu kominowego w przypadku kotłów gazowych lub olejowych,
- przeróbki instalacji CO i CWU w obrębie kotłowni, niezbędne do podłączenia nowego
źródła ciepła (przeróbka lub budowa wewnętrznej instalacji gazowej nie jest kosztem
kwalifikowanym i jeśli jest konieczna, to powinna być wykonana wcześniej poza
programem, jedynie próbę szczelności istniejącej instalacji gazowej można wliczyć do
kosztów kwalifikowanych),
c) prób szczelności i innych sprawdzeń instalacji wynikających z przepisów odrębnych,
d) końcowego odbioru kominiarskiego w przypadku zainstalowania kotła gazowego lub
olejowego,
e) pierwszego rozruchu gwarancyjnego oraz przeszkolenia inwestora w zakresie użytkowania
i obsługi nowego źródła ciepła.
Kosztorys podlega sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez inspektora nadzorującego Program
przed podpisaniem umowy wykonawczej.

