
   

 

 

 CENNIK  

|Usług hydraulicznych wykonywanych przez montera PEC Ciechanów – 2023r. 

Lp. Rodzaj usługi Cenna netto Cena brutto 23% 

1. Wymiana umywalki 100 zł 123 zł 

2. Wymiana zlewozmywaka 120 zł 147,6 zł 

3. Wymiana zbiornika spłuczki WC 75 zł 92,25 zł 

4. Wymiana armatury pływakowej 35 zł 43,05 zł 

5. Wymiana syfonu wanny standardowego 85 zł 104,55 zł 

6. Wymiana syfonu umywalki lub zlewu 40 zł 49,2 zł 

7. Wymiana głowicy baterii 15 zł 18,45 zł 

8. Wymiana baterii zlewu lub umywalki 45 zł 55,35 zł 

9. Wymiana baterii wanny 55 zł 67,65 zł 

10. Wymiana lejka spłuczki 20 zł 24,6 zł 

11. Wymiana muszli klozetowej 100 zł 123 zł 

12. Wymiana muszli typ „kompakt” 200 zł 246 zł 

13. Wymiana wężyka 20 zł 24,6 zł 

14. Wymiana baterii prysznica 45 zł 55,35 zł 

15. Udrażnianie muszli klozetowej 40 zł 49,2 zł 

16. Udrażnianie kanalizacji lokalowej 35 zł 43,05 zł 

17. Oczyszczanie syfonu zlewu lub umywalki 30 zł 36,9 zł 

18. Wymiana wylewki baterii lub uszczelki w wylewce 15 zł 18,45 zł 

19. Spuszczenie wody z CO 55 zł 67,65 zł 

20. 
Wymiana uszczelki grzybka lub uszczelki dzwonu w 

rezerwuarze standardowym ( zbiorniku spłuczki) 
40 zł 49,2 zł 

21. Odpowietrzenie grzejników w mieszkaniu 4 zł od sztuki. 4,92 zł 

W cenach nie uwzględniono kosztów materiałów. Do materiałów montowanych przez naszego montera 

doliczamy 10% kosztów zaopatrzenia oraz 23% Vat. Usługi nie objęte cennikiem będą rozliczane za 

faktycznie przepracowany czas tj. jedna godzina pracy – 35PLN+Vat . Koszt dojazdu do klienta 

3PLN+Vat za 1km. 



   

 

 

CENNIK 

Usług dodatkowych wykonywanych na zlecenie odbiorcy ciepła – 2023r. 

L.p. Rodzaj usługi 
Cena netto 

w PLN 

1 Każde dodatkowe wznowienie i przerwanie dostawy ciepła do odbiorcy
1) 

480 

2 Napełnienie instalacji 
2) 

125 

+koszt nośnika 

wg Taryfy dla 

ciepła 

3 Spuszczenie wody i ponowne napełnienie instalacji wewnętrznej 

187,5 

+koszt nośnika 

wg Taryfy dla 

ciepła 

4 Zmiana nastawy regulatorów pogodowych w węźle cieplnym będącym 

własnością odbiorcy ciepła 
125 

5 Ponowne założenie plomb po zerowaniu lub naruszeniu przez odbiorcę na 

urządzeniach regulacyjnych lub pomiarowych 
125 

6 Wznowienie dostawy ciepła po jej wstrzymaniu z powodu zaległości w 

opłatach (nie związane z demontażem układu pomiarowo-rozliczeniowego 
62,5 

7 Wznowienie dostawy ciepła po jej wstrzymaniu z powodu zaległości w 

opłatach (związane z demontażem układu pomiarowo-rozliczeniowego) 
125 

8 Zmiana nastaw regulatora różnicy ciśnień lub wymiana kryzy dławiącej 

wynikająca ze zmniejszenia mocy zamówionej przez odbiorcę ciepła 
187,5 

Opłaty inne 

9 Samowolna ingerencja w pracę ruchową urządzeń technologicznych węzła 

cieplnego lub kotłowni 
200 

10 Samowolne napełnienie instalacji wewnętrznych 125 
 

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. 



   

 

 

 

CENNIK 

Cennik usług termowizyjnych oraz audytów energetycznych – 2023 

Usługi 

termowizyjne 

 

Inspekcja 

kamerą 

termowizyjną 

(netto zł) 

Inspekcja 

kamerą 

termowizyjną + 

zdjęcia w wersji 

elektronicznej 

(netto zł) 

Inspekcja z 

pełnym 

raportem 

na płycie CD 

(netto zł) 

Audyt 

energetyczny 

(netto zł) 

Budownictwo x x x x 

Termowizja lokalu 

mieszkalnego 
300 350 400 600 

Termowizja domu 

jednorodzinnego do 

200 m
2
 powierzchni 

użytkowej 

400 450 550 900 

Termowizja domu 

jednorodzinnego 

powyżej 200 m
2
 

powierzchni 

użytkowej 

450 500 650 950 

Termowizja budynku 

użytkowego do 1000 

m
2
 

800 900 1300 1500 

Termowizja budynku 

użytkowego powyżej 

1000 m
2
 i 

mieszkalnego 

budynku 

wielorodzinnego 

900 

+ 90 za każde 

dodatkowe 

100 m
2
 

1000 

+ 90 za każde 

dodatkowe 100 m
2
 

1700 

+ 100 za każde 

dodatkowe 100 

m
2
 

2000 

Termowizja chłodni 

przemysłowych 
700 800 1000 1300 

Elektrotechnika x x x x 

Termowizja szaf 

rozdzielczych za 1 m
2
 80 90 120  

Termowizja 

szynoprzewodów - za 

1mb 

60 80 120  

Termowizja 

rurociągów - za 100 

mb 

180 240 300  



   

 

 

Termowizja maszyn 

elektrycznych 
300 350 550  

Opłaty dodatkowe x x x x 

Lokalizacja wycieku 

z systemu 

grzewczego 

od 700    

Wydruk - za każde 

rozpoczęte 10 str. 
45  

  

Dojazd w obrębie 

Ciechanowa gratis, 

poza - za każde 

rozpoczęte 10km 

20  

  

 

Podane ceny są cenami netto nie zawierają podatku VAT w wysokości 23%.  

 

Cena badania termowizyjnego uzależniona jest od rodzaju wykonywanego zlecenia, jego 

złożoności, formy raportu, terminu i miejsca realizacji. Większość cen jest ustalana indywidualnie 

ze zleceniodawcą po konsultacji i ustaleniu warunków wykonania usługi. 

 

Cenniki usług obowiązują od dnia 1 stycznia 2023r. 

 

 
 


