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Cennik na proste usługi instalacyjne  

Lp Rodzaj usługi jednostka 

 

Cena 

 netto 

 

Cena 

brutto 

stawka 

8% 

VAT 

Cena 

brutto 

stawka 

23% 

VAT 

Zakres prac 

1 Uzupełnienie 
wody w instalacji 
centralnego 
ogrzewania 

zł 

zł 

poza sezonem grzewczym 

w sezonie grzewczym 

90,00 
200,00 

97,20 

216,00 

110,70 

246,00 

- spuszczenie wody, 
- kontrola 
poprawności robót 
wykonywanych po 
spuszczeniu wody, 
- napełnienie instalacji 

2 Demontaż i 
montaż grzejnika 
lub sam 
demontaż 

zł 

zł 

poza sezonem grzewczym 

w sezonie grzewczym 

154,00 
263,00 

166,32 

284,04 

189,42 

323,49 

- jak poz.1, 
- demontaż grzejnika, 
- ślepienie gałązek, 
- zamontowanie 
grzejnika. 

3 Demontaż i 
montaż grzejnika 
z płukaniem 

zł 

zł 

poza sezonem grzewczym 

w sezonie grzewczym 

187,00 
297,00 

201,96 

320,76 

230,01 

365,31 

- jak poz.1, 
- demontaż grzejnika, 
- ślepienie gałązek, 
- płukanie grzejnika 
- zamontowanie 
grzejnika. 

4 Wymiana 
grzejnika, 
dołożenie 
elementów (bez 
spawania) 

zł 

zł 

poza sezonem grzewczym 

w sezonie grzewczym 

217,00 
243,00 

234,36 

262,44 

266,91 

298,89 

- jak poz.1, 
- demontaż grzejnika, 
- zmiana położenia 
wieszaków, 
- dokręcenie 
elementów grzejnika, 
- montaż grzejnika. 

5 Wymiana 
grzejnika, 
przełożenie 
grzejnika  
(z koniecznością 
spawania) 

zł 

zł 

 

poza sezonem grzewczym 

w sezonie grzewczym 

319,00 
428,00 

344,52 

462,24 

392,37 

526,44 

- jak poz.1, 
- demontaż grzejnika, 
- zmiana położenia 
wieszaków, 
- zmiana przebiegu 
gałązek, 
- montaż grzejnika. 

6 Prace nietypowe: 
duża ilość 
spawów, spawy 
wymuszone 
(np. przez 
„okienko”), 
przesuniecie 
pionu, krycie 
pionu 

zł 

zł 

 

poza sezonem grzewczym 

 
w sezonie grzewczym 

od 377,00   
do 443,00 
od 470,00   
do 553,00 

407,16 

478,44 

507,60 

597,24 

463,71 

544,89 

578,10 

680,19 

- jak poz.1, 
- zmiana przebiegu 
rurociągów. 
 

7 Usunięcie 
przecieków bez 
konieczności 
spuszczania 
wody 

zł 

 

 82,00 
 

88,56 

 

100,86 - uszczelnianie 
zaworów, 
- dokręcenie 
cieknących połączeń. 
 

8 Usunięcie 
niedogrzewań 
bez konieczności 
spuszczania 
wody 

zł 

 

 82,00 
 

88,56 

 

100,86 - odpowietrzenie 
instalacji 
- odpowietrzenie 
grzejnika 
- regulacja pracy 
węzła 
- czyszczenie filtra 



9 Wymiana 
uszkodzonego 
elementu 
instalacji 

zł 

zł 

poza sezonem grzewczym 

w sezonie grzewczym 

175,00 
284,00 

189,00 

306,72 

215,25 

349,32 

- wymiana śrubunku 
- wymiana zaworu 
przygrzejnikowego 
- wymiana zaworu 
- wymiana głowicy 
zaworu 
- wymiana korka 
grzejnikowego 
- wymiana kształtki 

10 Regulacja 
parametrów 
pracy węzłów 

zł 

 

 246,00 
 

265,68 

 

302,58 - włączanie lub 
regulacja parametrów 
pracy węzła 

11 Regulacja 
parametrów 
pracy węzłów na 
parametry inne 
niż w umowie 

zł 

 

 267,00 
 

288,36 328,41 - regulacja 
parametrów pracy 
węzła na parametry 
inne niż w umowie 
 

 
1. Podane stawki opłat obejmują roboty wykonywane poza zakresem konserwacji zleconej,  

np. nie wynikające z konieczności usunięcia przecieku, niedogrzewania. 
2. Podane stawki obejmują jedynie materiały pomocnicze: uszczelnienia, gazy spawalnicze 

oraz koszty dojazdu.  
3. W przypadku zużycia dodatkowych materiału poza określonymi w pkt 2, do ceny usługi 

zostaną doliczone koszty materiałów powiększone o 11% narzut kosztów zakupu. 
4. W przypadku braku konserwacji LPEC S.A. zlecający zapewnia dostęp do niezbędnych 

urządzeń. 
5. Przy zleceniu dwóch i większej ilości pozycji prac w wycenie można uwzględnić 

współczynnik korygujący w maksymalnej wysokości do 0,80. 
6. LPEC S.A. może odmówić wykonania zlecenia w przypadku: 

a) trwania sezonu grzewczego, 
b) gdy proponowana zmiana w instalacji jest niezgodna z przyjętymi rozwiązaniami 

technicznymi, 
c) innych trudności wynikłych w czasie wizji lokalnej np. konieczność rozkucia ścian 

(kryta instalacja), zbyt duża ilość elementów grzewczych, 
d) zakresu prac odbiegającego od zakresu przyjętego dla robót ryczałtowych (roboty 

bardzo nietypowe i pracochłonne, rozliczanie kosztorysem powykonawczym). 
7. W sezonie grzewczym uzupełnienie/opuszczenie wody w instalacji c.o. przez Dział 

Eksploatacji możliwe jest w godz. 8.00 – 14.00. Po godzinie 14.00 
uzupełnienie/opuszczenie wody możliwe jest tylko w uzgodnieniu z Pogotowiem Cieplnym 
LPEC S.A. (tel. 993).  

8. Usługi świadczone przez Pogotowie Cieplne LPEC S.A. będą rozliczane w oparciu 
o obwiązujący cennik. 
 

Odpowiedzialny za cennik: dział eksploatacji 
 

 


