Cennik usług EC Skierniewice dla sieci i węzłów cieplnych
Cennik usług dla prac dodatkowych oraz wsztrzymywania i uruchamiania dostaw
L.p

Nazwa usługi

Zakres prac

Cena netto [zł]

Oferowane usługi
Przyjazd Pogotowia Ciepłowniczego na zgłoszenie Odbiorcy w granicach administracyjnych miasta
Skierniewice i wstępna ocena stanu technicznego urządzeń
Węzeł 1-funkcyjny
Węzeł 2-funkcyjny
Węzeł 3-funkcyjny
Węzeł 1-funkcyjny
Węzeł 2-funkcyjny
Węzeł 3-funkcyjny
Każde dodatkowe wznowienie dostawy ciepła na życzenie Odbiorcy (jednorazowe włączenie
dostawy ciepła w ciągu roku kalendarzowego jest nieodpłatne).
Wznowienie dostawy ciepła po jej wstrzymaniu w związku z zaległościami w płatności (niezwiązane
z demontażem układu pomiarowego)
Wznowienie dostawy ciepła po jej wstrzymaniu w związku z zaległościami w płatności (związane z
demontażem układu pomiarowego)

A.1.

Interwencja Pogotowia Ciepłowniczego

50,00

A.2.

Ponowne uruchomienie dostaw ciepła
wstrzymanych na wniosek odbiorcy

A.3.

Przegląd techniczny węzła cieplnego z
wystawieniem protokołu przeglądu oraz
czyszczeniem filtrów

A.4.

Dodatkowe wznowienie dostawy ciepła
na cele C.O.

A.5.

Ponowne wznowienie dostawy ciepła

A.6.

Ponowne wznowienie dostawy ciepła

A.7.

Zmiana nastawy regulatora przepływu
i różnicy ciśnień lub regulatora
Przepływu

Zmiana nastawy regulatora Δp/V lub regulatora przepływu wynikająca ze zmiany mocy zamówionej
wnioskowanej przez Odbiorcę/Klienta. Opłata nie jest pobierana, gdy w Umowach przyłączeniowych
określone są warunki sukcesywnego zwiększania
mocy w miarę uruchamiania c.o. na „osuszanie”, c.t., c.w

100,00

A.8.

Przeniesienie czujnika temperatury
Zewnętrznej

Przeniesienie czujnika temperatury zewnętrznej
w wyniku prac prowadzonych przez Odbiorcę.

150,00

80,00
100,00
120,00
100,00
120,00
150,00
100,00
150,00
350,00

B. Usługi Konserwacyjne (dotyczące utrzymania sprawności technicznej instalacji oraz urządzeń węzła cieplnego)
B.1.

Wymiana uszczelnienia

B.2.

Czyszczenie filtra

Wymiana uszczelek w zaworze kołnierzowym do średnicy DN50
Wymiana uszczelek w zaworze kołnierzowym od DN65 do DN125
Czyszczenie filtra do średnicy DN50 + uszczelka
Czyszczenie filtra od średnicy DN65 do DN125 + uszczelka

45,00
70,00
40,00
60,00

B.3.

B.4.

Regulacja automatyki

Programowanie urządzeń sterowniczych w węźle w części centralnego ogrzewania
Programowanie urządzeń sterowniczych w węźle w części ciepłej wody użytkowej
Programowanie urządzeń sterowniczych w węźle w części centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody
użytkowej

Napełnianie, odpowietrzenie instalacji (w Napełnianie i odpowietrzenie układu- czas pracy do 1 godziny(za każdą następną rozpoczęta godziny
przypadku braku uzgodnienia o odwonienia
pracy, cena usługi zostanie zwiększona o 50,00zł) Odpowietrzenie w węźle, przygotowanie do
instalacji przez administratora/odbiorcę)
napełnienia i odpowietrzenia instalacji przez Odbiorcę

40,00
40,00
60,00

70,00

B.5.

Odwodnienie instalacji

Zatrzymanie instalacji i odwodnienie po zgłoszeniu przez administratora/odbiorce- czas pracy do 1
godziny(za każdą następną rozpoczęta godziny pracy, cena usługi zostanie zwiększona o 50,00zł)

40,00

B.6.

Napełnienie, odpowietrzenie instalacji

Uruchomienie instalacji po zgłoszeniu przez administratora/odbiorcę- czas pracy do 1 godziny(za
każdą następną rozpoczęta godziny pracy, cena usługi zostanie zwiększona o 50,00zł)
Odpowietrzenie w węźle, przygotowanie do napełnienia i odpowietrzenia instalacji przez Odbiorcę

50,00

Uzupełnianie ciśnienia w naczyniu
wzbiorczym przeponowym

W przypadku zbyt niskiego ciśnienia w naczyniu przeponowym uzupełnienie do wymaganych
parametrów
pojemność naczynia do 35l
pojemność naczynia powyżej 35l

B.7.

30,00
50,00

C. Usługi remontowo-montażowe
C.1.

Wymiana filtra

C.2.

Wymiana zaworu

C.3.

Wymiana pompy

Wymiana filtra do średnicy DN50 + uszczelki
Wymiana filtra powyżej średnicy DN50 + uszczelki
Wymiana zaworu do średnicy DN50 + uszczelki
Wymiana zaworu powyżej średnicy DN50 + uszczelki
Demontaż pompy i montaż nowej wraz z podłączeniem elektrycznym (bez zmiany typu) do średnicy
DN50 + uszczelki
Demontaż pompy i montaż nowej wraz z podłączeniem elektrycznym (bez zmiany typu) powyżej
średnicy DN50+ uszczelki
Wymiana/montaż (bez zmiany typu) m.in..: manometr, termometr, zawór bezpieczeństwa, element
regulacyjny

60,00
80,00
60,00
80,00
70,00
90,00

C.4.

Wymiana drobnych elementów w węźle

50,00

C.5.

Wymiana wymiennika ciepła w węźle o
mocy do 30kW

Demontaż i montaż nowego urządzenia bez zmiany typu

120,00

C.6.

Wymiana zaworu zwrotnego

Wymiana zaworu zwrotnego do średnicy DN50 + uszczelki
Wymiana zaworu zwrotnego powyżej średnicy DN50 + uszczelki

C.7.

Prace spawalnicze na węźle

Robocizna oraz materiały spawalnicze

60,00
80,00
wg indywidualnej
wyceny

wg indywidualnej
wyceny
wg indywidualnej
wyceny

Demontaż, legalizacja i montaż po legalizacji
C.8.

Legalizacja kompletnego ciepłomierza
Demontaż, legalizacja bez montażu ze względu na brak legalizacji

C.9.

Inne prace spawalniczo-hydruliczno-elektryczne według ustalonego z odbiorcą zakresu prac do
wykonania.

wg indywidualnej
wyceny

D. Usługi remontowo-montażowe, naprawy uszkodzeń sieci i przyłączy
D.1.

Naprawa uszkodzonych sieci i
przyłączy cieplnych

Przygotowanie wykopu, naprawy wymiany uszkodzonych elementów, naprawy pancerza
zewnętrznego, wymiana muf termozgrzewalnych,

wg indywidualnej
wyceny

Do usług doliczany jest koszt dojazdu
Na terenie administracyjnym miasta Skierniewice

30,00 zł

Poza terenem administracyjnym miasta Skierniewice

wg indywidualnej
wyceny

Materiały do remontów i usług w punktach B, C, D zabezpiecza zleceniodawca
Cennik obowiązuje od dnia 01.10.2020 r.

Zatwierdził

Cennik usług dla stacji mieszkaniowych typu logotermy
L.p

Nazwa usługi

Zakres prac

Cena netto [zł]

1.

Przegląd techniczny

Sprawdzenie zaworu PM-Regler, sprawdzenie nastawy zaworu strefowego C.O.,
sprawdzenie pracy wodomierza w Logotermie, sprawdzenie zaworu mieszającego na
CWU(jeśli występuje), sprawdzenie zespołu pompy cyrkulacyjnej(jeśli występuje),
sprawdzenie szczelności połączeń gwintowanych w Logotermie, sprawdzenie stanu
izolacji instalacji elektrycznej oraz cieplnej, sporządzenie raportu i wyspecyfikowanie
koniecznych napraw

100,00

2
3

Czyszczenie filtrów
Wymiana urządzenia

4

Sprawdzenie działania urządzenia

5

Wymiana uszczelek

6

Regulacja urządzenia

7

Inne

Do usługi doliczany jest koszt dojazdu

Czyszczenie filtrów w urządzeniach Logotermy i odpowietrzenie
Wymiana regulatorów (PM, regulator różnicy ciśnień, itp.) + uszczelki
Sprawdzenie poprawności działania zaworu strefowego, PM-regler, regulatora różnicy
ciśnień, pompy cyrkulacyjnej
Wymiana uszczelek na danym urządzeniu
Regulacja urządzenia logotermy: zaworu strefowego, regulatora różnicy ciśnień, PMRegler

35,00
20,00
60,00

Czynności nieobjęte w/w cennikiem rozlicza się wg indywidualnych stawek.

wg indywidualnej
wyceny

Na terenie administracyjnym miasta Skierniewice

30,00 zł

Materiały do wymiany zabezpiecza zleceniodawca
Cennik obowiązuje od dnia 01.10.2020 r.

45,00
90,00

Zatwierdził

