
  

 
 
 

Ceny dodatkowych usług lub czynności wykonywanych na zlecenie 
Odbiorcy energii cieplnej w BPEC spółka z o.o. 

 
 

Do cen będzie doliczany podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami. 
 

L.p. Rodzaje opłat Kwota 
netto 

1 Stawka opłat za dodatkowe, zlecone przez Odbiorcę przerwanie lub 
wznowienie dostarczania ciepła – w przeliczeniu na przyłącze. 54,00 zł 

2 
Stawka opłat za ponowne załoŜenie z powodu zerwania lub uszkodzenia 
plomby załoŜonej przez Dostawcę na części urządzenia odbiorczego lub 
na urządzeniu pomiarowym. 

204,00 zł 

3 
Stawka opłat za ponowne załoŜenie z powodu zerwania lub uszkodzenia 
plomby załoŜonej przez Dostawcę na części urządzenia odbiorczego lub 
na urządzeniu pomiarowym – w przypadku powiadomienia przez Odbiorcę. 

pobiera się 
50% 

wysokości 
opłat 

ustalonych w 
pkt. 2. 

4 Stawka opłat za samowolne podłączenie instalacji przy wstrzymaniu 
dostawy ciepła przez Dostawcę. 350,00 zł 

5 
Stawka za ponowne włączenie obiektu do systemu grzewczego ( dotyczy sytuacji gdy 
wcześniejsze odłączenie było skutkiem wypowiedzenia umowy sprzedaŜy ciepła przez 
Odbiorcę) 

5.1 Włączenie obiektu następuje w tym samym roku kalendarzowym, w 
którym wypowiedzenie umowy było skuteczne. 

Suma opłat 
stałych razy 

liczba 
miesięcy, w 

których 
Odbiorcę i 
BPEC nie 
wiązała 
umowa 

5.2 Włączenie obiektu następuje w okresie dłuŜszym niŜ wskazany w pkt. 5.1 54,00 zł 

6 

Stawka opłat za sporządzanie zestawień ilościowych sprzedaŜy ciepła na 
wniosek odbiorcy za okres 12 m-cy. 25,00 zł 

Stawka opłat za sporządzanie zestawień ilościowych sprzedaŜy ciepła na 
wniosek odbiorcy za okres powyŜej 12 m-cy. 50,00 zł 

7 Usługi pogotowia ciepłowniczego**. 

 7.1* Stawka opłat za wykonanie uzupełnienia wody w instalacji grzewczej. 54,00 zł 

7.2 

Stawka opłat za wykonanie spuszczenia wody z instalacji grzewczej,  
- Odbiorcom ciepła, zasilanym z węzłów będących własnością BPEC Sp. z 
o.o. przysługuje w czasie trwania sezonu remontowego jednokrotne 
bezpłatne dokonanie spuszczenia wody z instalacji wewnętrznej celem jej 
przeglądu lub remontu. 

54,00 zł 



  

7.3 
Stawka opłat za wykonanie odpowietrzanie instalacji Odbiorcy (w 
przypadku, gdy instalacja odpowietrzająca sprowadzona jest do węzła lub 
kotłowni dostawcy). 

54,00 zł 

7.4 

Stawka opłat za zmianę nastaw sterowników lub regulatorów pogodowo-
dobowych dla Odbiorców zasilanych z węzłów lub kotłowni będących ich 
własnością ** 
-zmiana parametrów krzywej grzania  
-zmiana programu czasowego obniŜeń temperatury  
-zmiana nastaw parametrów technologicznych: temperatury c.w.u., min. 
ciśnienia w instalacji   
-wprowadzenie programu czasowego - wakacyjnego  
-wprowadzenie zmian w programie sterownika  
-sprawdzenie działania układu automatyki, lokalizacji awarii, wskazanie 
przyczyn powstania awarii 
-drobne naprawy. 
 

 
 
 
 

29,00 zł 
29,00 zł 

 
29,00 zł 
54,00 zł 
304,00 zł 

 
154,00zł 
Według 

kalkulacji 
indywidualnej 

8 Stawka opłat za montaŜ, demontaŜ i chemiczne płukanie wymienników 
ciepła w węzłach nie będących własnością BPEC spółka z o.o. 

Według 
kalkulacji 

indywidualnej 

9 
Stawka opłat za zerwanie lub naruszenie (uszkodzenie) plomby 
legalizacyjnej załoŜonej przez Główny Urząd Miar 

 

Rozliczenie 
następuje na 

podstawie 
faktur 

Głównego 
Urzędu Miar i 

innych 
uzasadnionych 

kosztów 
Dostawcy 

10 
Stawka opłat za zniszczenie lub uszkodzenie przez Odbiorcę urządzenia 
pomiarowo-rozliczeniowego Dostawcy 

 

Dwukrotna 
wartość 

urządzenia 
obowiązująca 

w dniu 
stwierdzenia 

szkody. 

11 Stawka opłat za uzgodnienie kolizji z sieciami cieplnymi. 50,00 zł 

12 Stawka opłat za uzgodnienie dokumentacji technicznej kotłowni, węzła 
cieplnego. 150,00 zł 

13 Stawka opłat za zlecenie uruchomienia lub zatrzymania węzła cieplnego 
nie będącego własnością BPEC spółka z o.o. 54,00 zł 

14 Stawka opłaty za przyjęcie układu pomiarowo-rozliczeniowego do rozliczeń 
– odbiór techniczny. 54,00 zł 

 
* opłata nie obejmuje wartości nośnika ciepła zuŜytego do napełnienia instalacji.    
  Opłaty za nośnik pobierane będą zgodnie z taryfą dla ciepła BPEC Sp. z o.o. 

** stosuje się kaŜdorazowo na pisemne zlecenie Odbiorcy. 


