
Ceny usług rozliczeniowych centralnego ogrzewania 
obowiązujący w okresach rozliczeniowych od 2022/2023 do 2026/2027 

 
Lp. 

 
Zakres rzeczowy (jednostką rozliczeniową rozliczenia jest liczba 

podzielników) 

Jednostka rozliczeniowa- 
Liczba podzielników/ 

ciepłomierzy/ lokali 

 
Cena jednostkowa 

netto [w PLN] 

 1 Dostawa i montaż podzielnika kosztów c.o. (opis jak w wierszu 

1) z powodu  uszkodzenia lub wniosku o wymianę  zgłoszonego 

przez właściciela lokalu/ Zamawiającego 

 

 

1 podzielnik 

 

 

60,00 

 2 Dodatkowe indywidualne  rozliczenie c.o. z wydrukiem  (zmiana  

właściciela lokalu w trakcie okresu rozliczeniowego). 

Zmianę danych właściciela, podział zaliczek i okresów 

rozliczeniowych  przekazuje Zamawiający. Zmiana użytkownika 

i podział zaliczek ustalany jest na koniec miesiąca.  

 

 

 

1 podzielnik/ 

ciepłomierz 

 

 

 

10,00 

 

 3 Trzeci i kolejny odczyt ciepłomierza po zakończeniu sezonu 

grzewczego (dotyczy lokali z ciepłomierzami zlokalizowanymi w 

lokalach – 14 lokali w budynkach wyszczególnionych w zał. 6 do 

Umowy) 

 

1 ciepłomierz 

 

10,00 

 4 Demontaż i ponowny montaż podzielnika w przypadku zmiany 

grzejnika w lokalu (inwentaryzacja i ustalenie współczynnika 

Wpg określającego moc i typ grzejnika). Lokatorzy przy 

wymianie grzejników mają obowiązek zachować projektowej 

mocy grzejnika. Przekazanie zamawiającemu protokół montażu 

podzielnika i inwentaryzacji oraz wyliczonego wsp. Wpg 

 

 

1 podzielnik 

 

 

10,00 

 5 Rozliczenie lokalu na podstawie ryczałtu zgodnie z Regulaminem   

1 lokal 

 

10,00 

 6 Sprawdzenie rozliczenia i funkcjonowania podzielnika w lokalu 

na wniosek właściciela lub Zamawiającego wraz z przekazaniem 

kompletu dokumentów kontrolnych Zamawiającemu. 

Oferent wyszczególnia pełen zakres danych możliwych do 

sprawdzenia podzielnika w ramach reklamacji: 

1/ prawidłowość montażu podzielnika, 

2/ nienaruszalność plomby i innych ingerencji w urządzenie, 

3/ sprawdzenie prawidłowości przyjęcia i zastosowania do 

rozliczenia odczytów, współczynnika określającego typ oraz moc 

grzejnika, współczynnika usytuowania w bryle budynku, innych 

uzgodnionych w regulaminie, 

4/ wymienić pozostałe  informacje zakodowane w podzielniku: 

- minimalna temperatura grzejnika (0C), 

- maksymalna temperatura grzejnika (0C), 

- łączny czas pracy grzejnika w którym podzielnik kosztów ciepła 

zliczał jednostki zużycia, 

- kody błędów, 

- średni czas pracy grzejnika przy temp otoczenia powyżej (250C), 

-data włączenia grzejnika 

- średnia wartość temperatury pomieszczenia (0C), 

- czas w którym temperatura grzejnika była w przedziale poniżej 

160C i powyżej 350C, 

- wskazania podzielnika kosztów ciepła na koniec 

poszczególnych miesięcy (narastająco), 

Średnie temperatury otoczenia grzejnika w poszczególnych 

miesiącach. 

 

 

 

 

 
1 podzielnik 

 

 

 

 
40,00 

 7 Dojazd do  lokalu w celu wykonania usługi dodatkowej   

1 lokal 
 

40,00 

 


