
 

 
 CENNIK 
  

Dodatkowe usługi branżowe  

 

Lp. Nazwa 
Cena netto 

[PLN] 

USŁUGI EKSPLOATACYJNE  

1  Spuszczenie wody i napełnienie instalacji wewnętrznej (m-ce V-VIII).  209  

2  Spuszczenie wody i napełnienie instalacji wewnętrznej (m-ce IX-IV).  268  

3  Spuszczenie wody z instalacji wewnętrznej.  129  

4  Uzupełnienie instalacji wewnętrznej nośnikiem ciepła i/lub odpowietrzenie.  171  

5  Zmiana nastaw regulatora (temperatury, c.w., krzywa grzewcza).  165  

6  Przeprowadzenie przegrzewu instalacji c.w.  524  

7  
Ponadumowne uruchomienie lub wyłączenie węzła należącego do GPEC (jednorazowe 
uruchomienie i wyłączenie węzła GPEC w ciągu roku jest darmowe).  

375  

8  Odcięcie instalacji wewnętrznej zaworami w węźle.  160  

9  
Wznowienie dostawy ciepła po jej wstrzymaniu z powodu zaległości w opłatach (nie 
związane z demontażem układu pomiarowo – rozliczeniowego)  

270  

10  
Wznowienie dostawy ciepła po jej wstrzymaniu z powodu zaległości w opłatach 
(związane  
z demontażem układu pomiarowo – rozliczeniowego).  

485  

11  Ponowne oplombowanie układu pomiarowo – rozliczeniowego (zgłoszenie przez klienta).  110  

12  Ponowne oplombowanie układu pomiarowo – rozliczeniowego (brak zgłoszenia klienta).  230  

13  
Przeprowadzenie odczytu wskazań układu pomiarowego dla Zarządcy/Dostawcy mediów 
niedotyczącego GPEC (+ 10,00 zł za każdy kolejny odczyt).  

50 + 10  

14  Sporządzenie zestawień dotyczących danych handlowych i pogodowych (do 5 węzłów).  60  

15  Zdalne odczyty subliczników (cena za 1 szt.).  15  

16  Dorobienie klucza do wkładki systemowej w węźle cieplnym (poza porozumieniem).  80  

17  
Użytkowe umożliwienie dostępu do pomieszczenia na węźle (np. na czas prac 
modernizacyjnych).  

121  

18  Uruchomienie lub wyłączenie węzła należącego do Klienta.  195  

19  
Oplombowanie zaworu regulacyjnego wraz z ustawieniem natężenia przepływu do mocy 
zamówionej.  

209  

20  Usunięcie przecieku na instalacji c.o lub c.w Klienta (+koszt wbudowanych materiałów)  168 + k.w.m  

USŁUGI NA INSTALACJACH WEWNĘTRZNYCH  (na podstawie umowy) 

21 
Wymiana armatury, kształtek (zawór kulowy, zawór zwrotny, zawór bezpieczeństwa, 
kształtka np.: mufa, nypel, filtr, śrubunek, inne) 

150 

22 
Usunięcie przecieku na instalacji klienta 
(wymiana uszczelki, przewinięcie kształtki, inne 

150 

23 Wymiana zaworu termostatycznego przy grzejniku 130 

24 Odcięcie instalacji wewnętrznej zaworami w węźle, odcięcie pionu 100 

25 Spuszczenie wody/zładu z instalacji*** 129*** 

26 Uzupełnienie instalacji wewnętrznej czynnikiem grzewczym  i/lub odpowietrzenie** 171 



 

27 
Spuszczenie wody i napełnienie instalacji wewnętrznej czynnikiem grzewczym  
 + odpowietrzenie (m-ce V – VIII) 

209 

28 
Spuszczenie wody i napełnienie instalacji wewnętrznej czynnikiem grzewczym  + 
odpowietrzenie (m-ce IX – IV) 

268 

29 Zmiana nastaw regulatora (temperatury C.W.U. i C.O) 165 

30 Przeprowadzenie przegrzewu instalacji c.w.u. (jeżeli istnieje taka możliwość) 524 

31 
Ponadumowne uruchomienie lub wyłączenie węzła (jednorazowe uruchomienie i 
wyłączenie węzła GPEC w ciągu roku jest darmowe 

375 

32 
Przeprowadzenie odczytu wskazań układu pomiarowego dla Zarządcy/Dostawcy mediów 
niedotyczącego GPEC (+ 10,00 zł za każdy kolejny odczyt). 

50 + 10 

33 Inne usługi nieokreślone w cenniku 
indywidualna 

wycena 

34 Koszt ewentualnych, niezbędnych materiałów według zużycia 

35 Udrożnienie zaworu, płukanie filtrów 130 

USŁUGI NA INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH (na podstawie umowy) 

36 
Przywrócenie zasilania poprzez wymianę zabezpieczenia BI, BM lub za zbrojenie 
wyłącznika taryfowego 

100 zł 

37 Odłączenie zasilania w celu zapewnienia bezpieczeństwa budynku 100 zł 

38 Naprawa widocznych uszkodzeń instalacji elektrycznej (po wskazaniu miejsca usterki 68 zł / punkt 

39 Wymiana wkładek bezpiecznikowych topikowych w tablicach administracyjnych 30 zł / punkt 

40 
Wymiana wyłączników instalacyjnych, gniazd wtykowych zasilanych z tablic 
administracyjnych (w zależności od zakresu) 

70 zł / punkt 

41 Usuwanie dzikich połączeń z instalacji administracyjnych po wskazaniu miejsca lokalizacji 50 zł / punkt 

42 Zaizolowanie przewodów 20 zł / 0,3 mb 

43 Dokręcanie przewodów 20 zł / punkt 

44 Wymiana żarówek w budynku i na zewnątrz  25 zł / punkt 

45 Montaż/wymiana opraw oświetleniowych 60 zł / punkt 

46 Czyszczenie styków 20 zł / punkt 

47 Regulacja zegarów klatek schodowych 80 zł / punkt 

48 Przegląd instalacji elektrycznej 
indywidualna 

wycena  

49 Pomiar rezystancji izolacji w obwodzie 1 fazowym 7 zł / punkt  

50 Pomiar rezystancji izolacji w obwodzie 3 fazowym 10 zł / punkt 

51 Pomiar RCD, wym. Różnicowo-prądowy 10 zł / punkt 

52 Pomiar impedancji pętli zwarcia (skuteczność zerowania) 5 zł / punkt 

53 Pomiar rezystancji uziemienia 25 zł / punkt 

54 Pomiar oświetlenia 75 zł / punkt 

55 Modernizacja instalacji elektrycznej 
Indywidualna 

wycena 

42 Inne usługi nieokreślone w cenniku 
Indywidualna 

wycena 

43 Koszt ewentualnych, niezbędnych materiałów według zużycia 

44 Dojazd 50* 



 

USŁUGI DLA INWESTORA  

21  

Sprawdzenie i uzgodnienie zgodności projektowanych, rozbudowywanych obiektów 
budowlanych oraz uzbrojenia podziemnego względem sieci ciepłowniczej, sposobu 
rozwiązania występujących kolizji bez wizji lokalnej lub udziału służb eksploatacyjnych 
(format A4 zakresu opracowania).  

100  

22  

Sprawdzenie i uzgodnienie zgodności projektowanych, rozbudowywanych obiektów 
budowlanych oraz uzbrojenia podziemnego względem sieci ciepłowniczej, sposobu 
rozwiązania występujących kolizji z wykorzystaniem wizji lokalnej lub udziału służb 
eksploatacyjnych (format A4 zakresu opracowania).  

542  

23  
Udostepnienie wykonania odrysu z planu sytuacyjnego na podstawie danych 
archiwalnych bez wizji lokalnej lub udziału służb eksploatacyjnych (format A4 zakresu 
opracowania).  

100  

24  

Udostepnienie wykonania odrysu z planu sytuacyjnego na podstawie danych 
archiwalnych  
z wykorzystaniem wizji lokalnej lub udziałem służb eksploatacyjnych (format A4 zakresu 
opracowania).  

542  

25  Wydawanie warunków technicznych na: 

 - modernizacja węzła cieplnego  250  

 - rozdzielenie instalacji i osobne opomiarowanie  250  

 - przebudowa lub przełożenie sieci ciepłowniczej  250  

26  Zmiana wydanych Warunków przyłączenia do sieci.  200  

27  
Uzgodnienie projektów przebudowy sieci (nie dotyczy inwestycji realizowanych przez 
GPEC).  

150  

28  
Nadzorowanie pod względem technicznym budowy, przebudowy sieci obiektów cieplnych przyjmowanych 
na majątek GPEC (usługa nie zastępuje nadzoru inwestorskiego).  
Zakres usługi ujęty w Karcie Nadzoru (załącznik nr 1). 

 dla DN ≤ 80 mm i długość do 100m  1 900  

 za każde rozpoczęte 100 m  900  

 dla 100 ≤ DN ≤ 400 mm i długość do 100m  3 000  

 za każde rozpoczęte 100 m  1 100  

 dla DN > 400 mm i długość do 100 m  3 300  

 za każde rozpoczęte 100 m  1 250  

29  
Jednorazowy przyjazd inspektora nadzoru na wizyty dodatkowe nie ujęte w umowie  
z Klientem (dotyczy działań i nie ujętych w Karcie Nadzoru)  

 dla DN ≤ 80 mm i długość do 100m  200  

 za każde rozpoczęte 100 m  100  

 dla 100 ≤ DN ≤ 400 mm i długość do 100m  220  

 za każde rozpoczęte 100 m  100  

 dla DN > 400 mm i długość do 100 m  250  

 za każde rozpoczęte 100 m  100  

OPŁATY INNE  

30  Samowolne użytkowanie pomieszczenia węzła w innych celach niż eksploatacja węzła.  240  

31  Samowolna ingerencja w pracę ruchową urządzeń technologicznych węzła.  240  

32  Samowolne wznowienie dostawy ciepła po jego wstrzymaniu  475  



 

33  Samowolne włączenie i wyłączenie węzła.  475  

34  Nieuzasadnione zgłoszenie 160  

 

*Cena dojazdu w ramach pakietu SERWIS AWARYJNY+.  

 

** Cena odpowietrzania grzejników dotyczy pakietów: SERWIS TECHNICZNY+ i SERWIS AWARYJNY+.  

W ramach PAKIETU SERWISOWEGO+ odpowietrzanie grzejników w sezonie grzewczym jest bezpłatne  

dla 3 pierwszych zgłoszeń w budynku. Dla kolejnych zgłoszeń obowiązuje cena 171 zł netto. 

*** Spuszczenie wody z instalacji dla PAKIETU SERWISOWEGO+ i SERWISU AWARYJNEGO jest bezpłatne. 

Koszty materiałów użytych do wykonania usług oraz sprzętu wymaganego do prac na wysokości ponosi Klient. 

Do kwoty z tytułu wykonanej usługi zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Cennik obowiązuje od 15.09.2016 r. 

 


