Załącznik
do Zarządzenia Nr 10/2016
Prezesa Zarządu
PEC Ciechanów Sp. z o.o.
z dnia 4 kwietnia 2016r.

CENNIK
usług dodatkowych wykonywanych na zlecenie odbiorcy ciepła

aktualizacja - październik 2020r.
Rodzaj usługi

L.p.
1

Każde dodatkowe wznowienie i przerwanie dostawy ciepła do odbiorcy 1)

2

Napełnienie instalacji 2)

3

Spuszczenie wody i ponowne napełnienie instalacji wewnętrznej

4
5
6
7
8

Zmiana nastaw regulatorów pogodowych w węźle cieplnym będącym
własnością odbiorcy ciepła
Ponowne założenie plomb po zerwaniu lub naruszeniu przez odbiorcę na
urządzeniach regulacyjnych lub pomiarowych
Wznowienie dostawy ciepła po jej wstrzymaniu z powodu zaległości w
opłatach (nie związane z demontażem układu pomiaroworozliczeniowego)
Wznowienie dostawy ciepła po jej wstrzymaniu z powodu zaległości w
opłatach (związane z demontażem układu pomiarowo-rozliczeniowego)
Zmiana nastaw regulatora różnicy ciśnień lub wymiana kryzy dławiącej
wynikająca ze zmniejszenia mocy zamówionej przez odbiorcę ciepła

Cena netto
w PLN
150,00
100,00
+ koszt nośnika
wg Taryfy dla
ciepła
150,00
+ koszt nośnika
wg Taryfy dla
ciepła
100,00
100,00
50,00
100,00
150,00

Opłaty inne
9

Samowolna ingerencja w pracę ruchową urządzeń technologicznych węzła
cieplnego lub kotłowni

160,00

10

Samowolne napełnienia instalacji wewnętrznych

100,00

Cennik usług obowiązuje od dnia 1 listopada 2020r.
Do kwoty z tytułu wykonanej usługi zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
Cennik usług dodatkowych nie obowiązuje odbiorców ciepła, którzy zawarli umowę na konserwację
instalacji wewnętrznych, węzłów cieplnych lub kotłowni.

1) Dostawca ciepła wykonuje na zlecenie Odbiorcy czynności związane z uruchomieniem i przerwaniem
dostarczania ciepła do wskazanych przez Odbiorcę obiektów nieodpłatnie w następujących
przypadkach:
- rozpoczęcie dostarczania ciepła do obiektu po jego przyłączeniu do sieci ciepłowniczej,
- rozpoczęcie dostarczania ciepła do obiektu w danym roku w celu jego ogrzewania (początek
sezonu grzewczego)
- przerwanie dostarczania ciepła do obiektu w celu jego ogrzewania (zakończenie sezonu
grzewczego)
2) Dostawca ciepła wykonuje na zlecenie Odbiorcy czynności związane z napełnieniem instalacji
wewnętrznej wskazanego przez Odbiorcę obiektu nieodpłatnie, gdy jest to napełnienie instalacji
nowego obiektu przyłączanego do sieci ciepłowniczej, lub w przypadkach regulowanych zapisami
umowy sprzedaży ciepła.

