
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 

Identyfikator usługi:  7                                                      Gliwice, dnia ……………………………………. 

Treść zlecenia (7.7): 

Usługa ponownego montażu układów pomiarowo - rozliczeniowych lub ich części; usługa 

prowadzona na życzenie Odbiorcy jako zabudowa licznika ciepła, będącego lub nie będącego 

własnością Dostawcy ciepła, (w przypadkach konieczności zabudowy licznika ciepła lub jego 

części składowych po zniszczeniu, zleceniu demontażu czy montażu podczas rozpatrywania 

reklamacji licznika ciepła będącego własnością Dostawcy ciepła). 

Usługa do wykonania na obiekcie: 

Ilość przyłączy, węzłów cieplnych, źródeł lokalnych 

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

Koszt dojazdu do obiektu (do 8 km) netto 68,00 * 

Koszt dojazdu do obiektu (powyżej 8 km) netto 129,00 * 

Ponowny montaż kompletnego ciepłomierza zaopatrzonego w 

przetwornik przepływu o średnicy nominalnej większej od DN 40 i 

mniejszej od DN 80. 

351,00 

* 

a) Ponowny montaż i podłączenie czujników temperatury 
do przelicznika. W przypadku montażu różnych 
elementów licznika podczas jednej wizyty  koszt dojazdu 
liczony jednokrotnie.    

100,00 

* 

b) Ponowny montaż i podłączenie przetwornika 
przepływu / wodomierza UZ, WZW lub innego do 
przelicznika. 
W przypadku montażu różnych elementów licznika 
podczas jednej wizyty koszt dojazdu liczony jednokrotnie.   

150,00 

* 

c) Ponowny montaż i podłączenie przelicznika 
ciepłomierza do czujników temperatury i 
przetwornika przepływu. W przypadku montażu różnych 
elementów licznika podczas jednej wizyty koszt dojazdu 
liczony jednokrotnie. 

100,00 

* 



   
 

 

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. 
Wyjątek stanowią koszty usługi o identyfikatorach:  3, 6.3, 9.4 (koszty wynikają z indywidualnych kalkulacji).  
Podstawą wystawienia faktury za wykonanie usługi będzie obustronnie podpisany protokół odbiorowy za 
wyjątkiem usług o numerach identyfikatora 4, 5.2, dla których nie jest wymagany protokół.    
Termin płatności za wykonanie usługi: 14 dni od dnia wystawienia faktury przez zleceniobiorcę. 
 
Objaśnienia: 

* zaznaczyć właściwe 

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

                                                                                                                                              pieczęć/czytelny podpis zleceniodawcy  
 
 

 
 

 
 
 

 szare pola wypełnia zleceniodawca / lub w przypadku interwencji pracownik PEC Gliwice 
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