
 

Cennik usług i czynności dodatkowych realizowanych przez 
ECO Malbork Sp. z o.o.  

(Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu ECO Malbork Sp. z o.o. nr 16/2020 z dnia 23 października 2020 r.) 
 

 
Lp. 

 
Kod Usługa JM. 

Cena netto 
PLN 

(bez VAT)  
Eksploatacja węzła ciepłowniczego należącego do Odbiorcy (w ramach umowy). 

1. 100 Moc zainstalowana CO do 50kW. szt./m-c 85,00 
2. 101 Moc zainstalowana CO od 50 kW do 100 kW. szt./m-c 140,00 
3. 102 Moc zainstalowana CO od 100 kW do 250 kW. szt./m-c 170,00 
4. 103 Moc zainstalowana CO powyżej 250 kW. szt./m-c 190,00 

5. 104 Opłata dodatkowa do opłat z punktów 1 – 4 za eksploatację dodatkowego 
modułu (CWU, CT, itp.). Całość urządzeń w pomieszczeniu węzła. szt./m-c 60,00 

Usługi chemiczne – realizowane na stanowisku u wykonawcy 

6. 110 Czyszczenie chemiczne wymiennika typu JAD 3,18 do JAD 9,88 (dostawa i 
odbiór wg ustaleń stron). szt. 220,00 

7. 111 Czyszczenie chemiczne wymiennika płytowego lutowanego do mocy 0,5 MW 
(dostawa i odbiór wg ustaleń stron). szt. 285,00 

Usługi w zakresie robót związanych z wymianą urządzeń i elementów instalacji grzewczej 
(materiały Zleceniodawcy) 

8. 120 Wymiana do 1 mb rury w instalacji grzewczej o średnicy do DN32. szt. 280,00 
9. 121 Wymiana do 1 mb rury w instalacji grzewczej o średnicy od DN32 do DN65. szt. 350,00 

10. 124 Wymiana zaworu lub siłownika bez zmiany jego połączenia (bez przeróbek). szt. 150,00 
11. 125 Wymiana zaworu wymagająca zmiany jego połączenia. szt. 280,00 

12. 126 Wymiana pompy, wymiana regulatora różnicy ciśnień bez zmiany jego 
połączenia. szt. 280,00 

Usługi techniczne w zakresie wewnętrznej instalacji grzewczej i węzłów ciepłowniczych wykonywane 
na zlecenie Odbiorców. 

13. 130 
Włączenie lub wyłączenie węzła lub instalacji odbiorczej bez upuszczania 
czynnika  w związku z potrzebą Odbiorcy (nie dotyczy rozpoczęcia i 
zakończenia sezonu grzewczego). 

szt. 50,00 

14. 131 
Zatrzymanie pracy instalacji grzewczej CO, ciepłej wody użytkowej CWU lub 
technologii węzła przez ich odłączenie wraz z upuszczeniem czynnika z całości 
lub części instalacji. Całość robót wykonana w węźle. 

szt. 80,00 

15. 132 
Uruchomienie instalacji grzewczej CO, ciepłej wody użytkowej CWU lub 
technologii węzła wraz z napełnieniem czynnika w całości lub części instalacji. 
Całość robót wykonana w węźle. 

szt. 80,00 

16. 133 

Uruchomienie urządzenia (pompy, regulatora), uzupełnienie lub odpowietrzenie 
zładu instalacji grzewczej CO, ciepłej wody użytkowej CWU lub technologii 
węzła zaistniałe z powodu samowolnych działań Odbiorcy (bez uzgodnienia z 
dostawcą). Całość robót wykonana w węźle. 

szt. 160,00 

17. 134 Odpowietrzenie instalacji grzewczej w budynku lub jego części poprzez układ 
centralnego (zbiorczego) odpowietrzania. Całość robót wykonana w węźle. szt. 100,00 

18. 135 

Zmiana nastaw urządzeń automatyki w obiektach Odbiorcy nie objętych 
odrębną umową na świadczenie usług (zmiana krzywej grzewczej, 
harmonogramu czasowego, zadanej temp. CWU, regulacja wydajności pompy 
cyrkulacyjnej, itp.). 

szt. 80,00 

19. 136 
Lokalizacja miejsca, rodzaju i zakresu awarii w obiektach Odbiorcy nie objętych 
odrębną umową na świadczenie usług. Dotyczy urządzenia, instalacji lub 
technologii węzła. 

szt. 120,00 

20. 137 
Usunięcie nieszczelności na węźle cieplnym Odbiorcy bez wymiany rur 
(uszczelnienie armatury, założenie obejmy, miejscowe spawanie, odcięcie 
niesprawnego grzejnika lub gałązki) wraz z ponownym uruchomieniem węzła. 

szt. 170,00 

21. 138 Czyszczenie wkładów filtra lub odmulacza (na węźle cieplnym Odbiorcy). szt. 55,00 



 
Wykonanie czynności związanych z licznikiem ciepła lub innym urządzeniem dostawcy 

22. 140 Wymiana uszkodzonego lub zniszczonego licznika ciepła lub innego urządzenia 
dostawcy w pomieszczeniu (obiekcie) Odbiorcy. szt. 

400,00 
+ koszt 

urządzenia   

23. 141 
Opłata za zerwanie lub naruszenie (uszkodzenie) cechy legalizacyjnej GUM lub 
producenta na jakiejkolwiek części licznika ciepła w pomieszczeniu (obiekcie) 
Odbiorcy. 

szt. 
400,00 
+ koszt 

legalizacji 

24. 142 Opłata za zerwanie lub naruszenie (uszkodzenie) plomby dostawcy ciepła na 
jakiejkolwiek części urządzenia odbiorczego. szt. 400,00 

25. 143 
Opłata za zerwanie lub naruszenie (uszkodzenie) plomby dostawcy ciepła na 
jakiejkolwiek części urządzenia odbiorczego wraz z wstrzymaniem dostawy 
ciepła. 

szt. 500,00 

Pozostałe usługi 

26. 150 Utrzymanie zdolności eksploatacyjnej instalacji wewnętrznej CO w ramach 
zawartej umowy. m2/m-c 0,30 

27. 152 

Konserwacja i eksploatacja kotłowni gazowych, olejowych i retortowych. 
Cena za konserwację i eksploatację kotłowni ustalana jest indywidualnie. 
Uzależniona jest od oczekiwanego standardu co do niezawodności pracy i 
przyjętego zakresu konserwacji i eksploatacji kotłowni. 

szt. ustalana 
indywidualnie 

28. 153 

Opłata za wykonanie analizy wykorzystania zamówionej mocy cieplnej 
dla obiektu zasilanego w przypadku wyposażenia w indywidualne układy 
rozliczeniowo-pomiarowe* 
*w przypadku rozliczania w oparciu o wskazania licznika głównego zamontowanego na 
granicy dostawy – analiza dotyczy wykorzystania sumarycznej mocy wszystkich obiektów 
objętych wskazaniami układu rozliczeniowego. 

szt. 120,00/licznik 

29. 154 Opłata za przegrzew instalacji ciepłej wody użytkowej na potrzeby dezynfekcji. szt. 200,00 

30. 155 Opłata za niesłuszne wezwanie pogotowia ciepłowniczego (w przypadku 
wystąpienia uszkodzenia na instalacji Odbiorcy ciepła systemowego). szt. 150,00 

31. 156 

Uzgodnienie (branżowe) w zakresie kolizji projektowanych urządzeń 
podziemnych i naziemnych z siecią ciepłowniczą: 

- za format A4 
- za format A3 
- za format A2 
- za formaty większe od A2 

 
szt. 

 
 

100,00 
130,00 
150,00 

krotność A2 

32. 157 Prowadzenie nadzoru nad pracami ziemnymi wykonywanymi w pobliżu lub w 
kolizji z istniejącą siecią ciepłowniczą godz. 150,00 

33. 158 Przeprowadzenie wywiadu branżowego w zakresie przebiegu sieci 
ciepłowniczej. szt. 50,00 

34. 159 

Opłata za każdorazowy, dodatkowy odczyt ciepłomierza lub wodomierza na 
zlecenie Odbiorcy: 

- odczyt zdalny, 
- odczyt na obiekcie Odbiorcy. 

szt. 
 
 

20,00 
80,00 

35. 160 

Sporządzanie wszelkich zestawień ilościowych sprzedaży ciepła na wniosek 
Odbiorcy dla obiektu zasilanego: 

- za okres do 12 m-cy, 
- za okres powyżej 12 m-cy. 

szt. 

 
 

40,00 
70,00 

 
Do powyższych cen zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 
Cennik nie obejmuje kosztów materiałów (w tym czynnika grzewczego) i kosztów transportu poza teren miasta 
Malborka. 


