
Zlecenie wykonania usługi dodatkowej zgodnie z obowiązującym w PEC - GLIWICE Sp. z o.o. wykazem opłat dodatkowych.  
ZLECENIODAWCA  ZLECENIOBIORCA  
Imię i Nazwisko / Nazwa podmiotu:  Nazwa:  

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ –  
GLIWICE Sp. z o.o.  

Adres:  Adres:  
ul. Królewskiej Tamy 135

44-100 Gliwice  

Adres korespondencyjny:  Adres korespondencyjny:  
ul. Królewskiej Tamy 135  

44-100 Gliwice  

NIP:  NIP:  
631-01-00-822  

Data wystawienia zlecenia:  

Gliwice, dnia    ………………………….         

Identyfikator usługi:  14       

Przegląd stanu technicznego urządzeń Stacji 

Wymienników Ciepła odbiorców indywidualnych 
Koszt usługi   

537,00 zł netto 
praca brygady czteroosobowej z dozorem                    

PEC-Gliwice sp. z o.o.   

Usługa do wykonania na obiekcie / termin wykonania usługi :   
                                  / 

Ilość godzin pracy brygady  / nadzoru  PEC-Gliwice sp. z o.o. /  

Koszt dojazdu służb technicznych Dostawcy ciepła do Odbiorcy podczas realizacji zleceń. 

Koszt dojazdu do obiektu (do 8 km) netto  68,00 zł  *  
Koszt dojazdu do obiektu (powyżej 8 km) netto  129,00 zł  *  
Zleceniobiorca przyjmuje zlecenie do realizacji  zgodnie z treścią identyfikatora usługi.    
Zleceniodawca zobowiązuje się do uiszczenia opłaty wynikającej z sumy kosztów wykonania usługi i kosztów 

dojazdu powiększonych o podatek VAT.  
Podstawą wystawienia faktury za wykonanie usługi będzie obustronnie podpisane zlecenie / jednostronnie 

przez PEC-Gliwice w przypadku zgłoszenia awarii.     
Termin płatności za wykonanie usługi: 14 dni od dnia wystawienia faktury przez zleceniobiorcę. Objaśnienia:  

* zaznaczyć właściwe szare pola wypełnia zleceniodawca 

     

……………………………….                        ……………………………….                                            

 pieczęć/czytelny podpis Mistrza PEC-Gliwice                          pieczęć/czytelny podpis zleceniodawcy  



Załącznik do zlecenia nr 14  

Sposób postępowania podczas wykonywania przeglądu technicznego Stacji Wymienników Ciepła 

Zakres przeglądu obejmuje: 

Kontrolę stanu technicznego SWC, wskazanie ewentualnych nieprawidłowości na protokole z przeglądu, 

oględziny wizualne urządzeń wchodzących w skład stacji wymienników ciepła, kontrola pracy pomp, 

sprawdzenie połączeń spawanych, kołnierzowych i gwintowanych, sprawdzenie filtrów, zaworów odcinających 

i innej armatury, zaworów regulacyjnych, wymienników, oględziny instalacji elektrycznej, sprawdzenie 

działania układu automatyki i urządzeń pomiarowych.  

Realizacja usługi  

Zlecenie wykonania przeglądu SWC należy przekazać do PEC-Gliwice Sp. z o.o. informację o obiekcie, 

na którym ma zostać dokonany przegląd wraz z opisem jakie problemy wg Państwa oceny zostały zauważone 

podczas eksploatacji obiektu, oraz wskazanie osoby do kontaktu.  

W celu realizacji usługi przez służby PEC-Gliwice Sp. z o.o. należy przesłać wypełniony wniosek znajdujący 

się na stronie www.pec.gliwice.pl w wykazie opłat dodatkowych (Identyfikator usługi nr 14) w formie maila 

(skan), złożyć wniosek w kancelarii PEC-Gliwice Sp. z o.o. lub przekazać Służbie dozoru PEC-Gliwice  

Sp. z o.o., która będzie się z Państwem kontaktować we wskazanej sprawie. 

Przed wykonaniem przeglądu przez służby PEC-Gliwice Sp. z o.o. skontaktujemy się z Państwem w celu 

ustalenia terminu realizacji usługi. 

Koszt usługi  

Koszt usługi ustala się w odniesieniu do czasu trwania czynności wykonywanych na obiektach, ilości 

pracowników biorących udział w czynnościach, nadzoru sprawowanego nad pracownikami i kosztu dojazdu. 

Koszt usługi podany we wniosku jest wartością minimalną uwzględniającą roboczogodziny osób 

zaangażowanych w wykonanie zlecenia.  

Zastrzegamy sobie prawo do zwiększenia opłaty za wykonanie przeglądu w przypadkach wykraczających 

zakresem przeglądu ponad standardowe oględziny i normy czasowe.  

W tym przypadku będą Państwo informowani w trakcie wykonywania przeglądu o zwiększonych kosztach jego 

wykonania. 

Kwota określona w oparciu o cennik usług roboczogodzin PEC-Gliwice i uwzględnia udział w przeglądzie 

dwóch Monterów, Automatyka, Elektryka oraz osobę z dozoru technicznego PEC-Gliwice sp. z o.o. wynosi 

537,00 zł. 

Dojazdu do obiektu (do 8km) netto 68,00 zł. Koszt dojazdu do obiektu (powyżej 8km) netto 129,00 zł 

Minimalny sumaryczny koszt przeglądu wynosi: 605,00 zł. 

Zleceniobiorca przyjmuje zlecenie do realizacji zgodnie z treścią identyfikatora usługi. 

Zleceniodawca zobowiązuje się do uiszczenia opłaty wynikającej z sumy kosztów wykonania usługi i kosztów 

dojazdu powiększonych o podatek VAT. 

Fakturowanie  

Faktura będzie wystawiona dla podmiotu określonego w zleceniu (zleceniodawca).   Podstawą wystawienia 

faktury za wykonanie usługi będzie obustronnie podpisane zlecenie.   

Przedstawienie wyników przeglądu 

Po dokonaniu czynności jak w zleceniu zostanie sporządzony protokół z przeprowadzonego przeglądu ze 

wskazaniem ewentualnych nieprawidłowości. 

Protokół będzie stanowić podstawę do przedstawienia oferty na usunięcie nieprawidłowości w działaniu stacji 

wymienników ciepła stwierdzonych podczas dokonania przeglądu. 

Zlecenie wykonania usługi usunięcia nieprawidłowości procesowane będzie odrębnym trybem. 

http://www.pec.gliwice.pl/
http://www.pec.gliwice.pl/
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