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ELEKTROCIEPŁOWNIA „ZIELONA GÓRA” S.A.

KATALOG USŁUG OKOŁOCIEPŁOWNICZYCH 

ROZLICZANIE ZUŻYCIA CIEPŁA DLA UŻYTKOWNIKÓW I OBSŁUGA UKŁADÓW POMIAROWYCH

RODZAJ USŁUGI ZAKRES PRAC KOSZT NETTO

Dzierżawa licznika ciepła

Wydzierżawienie licznika Klientowi. 
Licznik jest montowany, uruchamiany

i legalizowany przez EC Zielona Góra. Urządzenie 
może być użyte do wewnętrznych rozliczeń 
potrzeb cieplnych według uznania Klienta.

Miesięczna stawka opłaty dzierżawnej 
ustalana indywidualnie - uzależniona 

od typu i średnicy licznika ciepła. 
Pierwsza Umowa dzierżawy zawierana 

na okres 5 lat, następna na czas 
nieokreślony.

Usługa zdalnego odczytu licznika 
ciepła – opcja do dzierżawy licznika

Odczyt w okresach rozliczeniowych 
i sporządzanie załącznika do faktury.

15 zł / miesiąc

Legalizacja licznika ciepła

Usługa kierowana do Klientów będących 
właścicielami liczników ciepła do rozliczeń 
wewnętrznych, polegająca na demontażu, 

legalizacji i  ponownym montażu, ewentualnej 
naprawie licznika, ciepła na zlecenie Klienta.

Stawka indywidualna uzależniona od 
typu i średnicy licznika ciepła -

kalkulowana jako koszt legalizacji 
+ usługa demontażu, montażu, 

uruchomienia i wymiany baterii.

Ponowne oplombowanie urządzeń 
regulacyjnych lub pomiarowo-
rozliczeniowych

Usługa realizowana w wyniku zerwania, 
uszkodzenia lub naruszenia plomb

zamontowanych przez Dostawcę na instalacji 
Odbiorcy (opłata niezależna od stosownej kary, 

o której mowa w Umowie sprzedaży/ 
kompleksowej sprzedaży ciepła i świadczenia 

usługi przesyłania ciepła)

200 zł

Opłaty zawarte w cenniku nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek zostanie naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Elektrociepłownia 
„Zielona Góra” S.A.



ELEKTROCIEPŁOWNIA „ZIELONA GÓRA” S.A.

KATALOG USŁUG OKOŁOCIEPŁOWNICZYCH 

USŁUGI DORADZTWA

RODZAJ USŁUGI ZAKRES PRAC KOSZT NETTO

Pozyskiwanie świadectw 
efektywności energetycznej 
w imieniu Klienta 
- białe certyfikaty

Doradztwo w zakresie wskazywania przedsięwzięć 
poprawiających efektywność energetyczną. 

Wykonanie audytu efektywności energetycznej 
przez podmiot trzeci lub siłami własnymi. 

Opracowanie, skompletowanie i złożenie do URE 
wniosku o wydanie świadectwa efektywności

energetycznej.

Podział 50/50 (inwestycja Klienta) 
+ opłata za działania związane 

z przygotowaniem dokumentacji 
do URE oraz prowadzenie uzgodnień

i udzielanie odpowiedzi 
na Wezwania URE 

koszt: 2 500 zł

Doradztwo w zakresie pozyskiwania 
środków na finansowanie 
wspólnych, komplementarnych 
inwestycji

Usługa doradztwa o możliwości pozyskania 
finansowania zewnętrznego tylko przy 

inwestycjach wspólnych lub komplementarnych, 
np. instalacje c.w.u. i moduły ciepłej wody, 

instalacje c.o. i węzeł.

Koszt ustalany w ramach zawieranego  
porozumienia o wspólnych 

inwestycjach.

Wykonanie analizy mocy
wykorzystanej wraz
z odczytem układów
pomiarowych (opracowanie
wraz z wnioskami)

Analiza wykonywana jest na podstawie 
rzeczywistego zużycia energii cieplnej dla jednego 

obiektu. 

400 / obiekt / do dwóch sez.
grzewczych

600 zł / obiekt / powyżej 2 sez. 
grzewczych

Wykonanie zestawień/ raportów 
wynikających z indywidualnych 
potrzeb Odbiorcy

Dane z układów pomiarowo-rozliczeniowych
dotyczące pobranej mocy, zużycia ciepła i nośnika 

ciepła dla obiektów oraz dane handlowe.

Koszt ustalany indywidualnie 
w zależności od zakresu prac.

Opłaty zawarte w cenniku nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek zostanie naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Elektrociepłownia 
„Zielona Góra” S.A.



ELEKTROCIEPŁOWNIA „ZIELONA GÓRA” S.A.

KATALOG USŁUG OKOŁOCIEPŁOWNICZYCH 

USŁUGA EKSPLOATACYJNA

RODZAJ USŁUGI ZAKRES PRAC KOSZT NETTO

Obsługa i konserwacja węzłów 
ciepłowniczych

Usługa kierowana do Klientów będących 
właścicielami węzłów ciepłowniczych. 

Podstawą usługi jest umowa o świadczeniu usług 
konserwacyjnych węzła ciepłowniczego lub 

instalacji wewnętrznej.

od 250 zł / miesięcznie

Ocena stanu technicznego węzła 
ciepłowniczego ze wskazaniem 
elementów do naprawy

Usługa kierowana do Klientów będących 
właścicielami węzłów ciepłowniczych.

Przegląd techniczny węzła. Opracowanie protokołu 
z przeglądu zawierającego wskazania elementów 

wymagających naprawy lub wymiany.

Węzeł jednofunkcyjny: 300 zł

Węzeł dwufunkcyjny: 450 zł

Węzeł trójfunkcyjny lub większy: 600 zł

Jednorazowe interwencje 
Pogotowia Ciepłowniczego

Zabezpieczanie instalacji wewnętrznych 
centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, 

wody technologicznej, wody wodociągowej 
i kanalizacji w przypadku wystąpienia awarii na 
tych instalacjach. Regulacje urządzeń węzłów 
ciepłowniczych. Uzupełnianie lub upuszczanie 
zładu. Usuwanie usterek. Wymiany drobnych 

elementów węzła.

130 zł/h + koszt materiałów/ urządzeń.

Zmiana krzywej grzania regulatora 
węzła cieplnego

Zmiana ustawień regulatora/ sterownika w węźle 
cieplnym (korekta krzywej grzania, korekta nastaw, 

kontrola i regulacja pracy pomp obiegowych, 
cyrkulacyjnych). Pierwsze zlecenie w danym 

sezonie grzewczym jest bezpłatne. 

150 zł

Elektrociepłownia 
„Zielona Góra” S.A.

Opłaty zawarte w cenniku nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek zostanie naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.



ELEKTROCIEPŁOWNIA „ZIELONA GÓRA” S.A.

KATALOG USŁUG OKOŁOCIEPŁOWNICZYCH 

USŁUGA EKSPLOATACYJNA

RODZAJ USŁUGI ZAKRES PRAC KOSZT NETTO

Płukanie wymienników 
ciepłowniczych

Chemiczne płukanie 
wymienników ciepła. 

Sprawdzenie szczelności  
wymiennika.

Płukanie wymienników typu JAD

Typ wymiennika
Płukanie jednej strony 

wymiennika

JAD 6/50, DCW 270 zł

JAD 3/18, WWB-1 230 zł

Płukanie wymiennika płytowego jednostronne

wymienniki płytowe lutowane 
do 150 kW

220 zł

wymienniki płytowe lutowane 151-
300 kW

240 zł

wymienniki płytowe lutowane 
powyżej 300 kW

240 zł + 1,50 zł 
za każdy kW mocy nominalnej 

powyżej 300 kW

Opłaty zawarte w cenniku nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek zostanie naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Elektrociepłownia 
„Zielona Góra” S.A.



ELEKTROCIEPŁOWNIA „ZIELONA GÓRA” S.A.

KATALOG USŁUG OKOŁOCIEPŁOWNICZYCH 

USŁUGA EKSPLOATACYJNA

RODZAJ USŁUGI ZAKRES PRAC KOSZT NETTO

Demontaż/ montaż
wymiennika ciepła

Demontaż/ montaż 
wymiennika ciepła na 

potrzeby płukania.

Demontaż/ montaż wymiennika ciepła typu JAD

JAD 6/50, DCW 270 zł

JAD 3/18, WWB-1 180 zł

Demontaż/ montaż wymiennika płytowego jednostronne

wymienniki płytowe lutowane 
do 150 kW

180 zł

wymienniki płytowe lutowane 151-
300 kW

270 zł

wymienniki płytowe lutowane 
powyżej 300 kW

300 zł + 1,50 zł 
za każdy kW mocy nominalnej 

powyżej 300 kW

Opłaty zawarte w cenniku nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek zostanie naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Elektrociepłownia 
„Zielona Góra” S.A.



ELEKTROCIEPŁOWNIA „ZIELONA GÓRA” S.A.

KATALOG USŁUG OKOŁOCIEPŁOWNICZYCH 

USŁUGA EKSPLOATACYJNA

RODZAJ USŁUGI ZAKRES PRAC KOSZT NETTO

Dezynfekcja instalacji ciepłej wody 
użytkowej metodą termiczną

Eliminacja zagrożeń związanych
z niebezpieczeństwem występowania bakterii 

chorobotwórczych (usuwanie bakterii Legionella) 
w instalacjach ciepłej wody użytkowej.

150 zł/h                                                                                             
od 450 zł za instalację

Ciepło dostępne cały rok -
KOMFORT+

Dostawa ciepła przez cały rok. Automatyczne 
włączanie węzła przy temperaturach poniżej 12⁰C 

- usługa poprzedzona regulacją węzła.

Wg aktualnej Taryfy dla danej grupy 
odbiorców w zakresie opłat zmiennych 

za zużyte ciepło.

Obsługa wewnętrznych instalacji 
grzewczych

Konserwacja wewnętrznych instalacji 
ciepłowniczych.

Opłata miesięczna ustalana 
w zawieranej z Odbiorcą ciepła 
umowie o świadczenie usługi, 

uzależniona od zakresu realizacji 
usługi.

Przerwanie/ uruchomienie 
dostaw ciepła

Usługa ponadumownego przerwania/ 
uruchomienia dostaw ciepła.

150 zł 

Przerwanie dostawy ciepła z winy Odbiorcy (np. 
windykacja)/ wznowienie dostawy ciepła po 

wstrzymaniu z winy Odbiorcy.

200 zł/ przerwanie dostawy
150 zł/ wznowienie dostawy

Opłata za utrudnianie przez Odbiorcę dostępu do 
pomieszczenia węzła w celu dokonania 
przerwania dostawy ciepła (windykacja)

250 zł

Elektrociepłownia 
„Zielona Góra” S.A.

Opłaty zawarte w cenniku nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek zostanie naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.



ELEKTROCIEPŁOWNIA „ZIELONA GÓRA” S.A.

KATALOG USŁUG OKOŁOCIEPŁOWNICZYCH 

USŁUGA EKSPLOATACYJNA

RODZAJ USŁUGI ZAKRES PRAC KOSZT NETTO

Kontrola pracy węzła cieplnego

Usługa kierowana do Klientów będących 
właścicielami węzła cieplnego, polegająca na 

korekcie nastaw parametrów pracy węzła, korekcie 
nastaw pracy automatyki pogodowej, kontrola i 

regulacja pracy pomp obiegowych 
i cyrkulacyjnych.

180 zł/h

Naprawa lub wymiana urządzeń 
węzła cieplnego

Usługa kierowana do Klientów będących 
właścicielami węzła cieplnego, polegająca na 

realizacji naprawy lub wymiany urządzeń 
i elementów węzła (np. pompy, wymienniki).

Kalkulacja indywidualna na podstawie 
kosztorysu

Naprawa urządzeń automatyki węzła 
w zakresie mechanicznym 
i elektrycznym

Usługa kierowana do Klientów będących 
właścicielami węzła cieplnego, polegająca na 
realizacji naprawy urządzeń automatyki węzła 

w zakresie mechanicznym i elektrycznym.

Kalkulacja indywidualna na podstawie 
kosztorysu

Nieuzasadniona interwencja 
Pogotowia Ciepłowniczego 

Nieuzasadnionego wezwania służb technicznych 
EC Zielona Góra.

Opłata pobierana jest w przypadku
200 zł

Opłaty zawarte w cenniku nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek zostanie naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Elektrociepłownia 
„Zielona Góra” S.A.



ELEKTROCIEPŁOWNIA „ZIELONA GÓRA” S.A.

KATALOG USŁUG OKOŁOCIEPŁOWNICZYCH 

USŁUGA INWESTYCYJNA

RODZAJ USŁUGI ZAKRES PRAC KOSZT NETTO

Adaptacja pomieszczenia klienta 
na potrzeby instalacji węzła 
ciepłowniczego

Opracowanie wielobranżowego projektu adaptacji 
pomieszczenia (budowlana, sanitarna 

i elektryczna) zgodnie z wytycznymi wykonania 
i wyposażenia pomieszczeń węzłów cieplnych zasilanych z 

sieci cieplnej EC Zielona Góra. Realizacja prac zgodnie z 
opracowanym projektem. 

Kalkulacja indywidualna

Dostawa węzła ciepłowniczego 
wraz z montażem

Opracowanie projektu węzła ciepła, dobór urządzeń węzła
ciepła, dostawa montaż i uruchomienie.

Kalkulacja indywidualna

Dostawa i montaż stabilizatora 
temperatury ciepłej wody

Dostawa stabilizatora spełniającego wymagania higieniczne 
(np. atest PZH) dla modułu c.w.u. o mocy do 75kW o 

pojemności 150 dm3; 
możliwy montaż stabilizatora w pomieszczeniu węzła ciepła.

Kalkulacja indywidualna

Dostawa i montaż stabilizatora 
temperatury ciepłej wody

Dostawa stabilizatora spełniającego wymagania higieniczne 
(np. atest PZH) dla modułu c.w.u. 

o mocy większej niż 75kW – 300 dm3;
możliwy montaż stabilizatora w pomieszczeniu węzła ciepła.

Kalkulacja indywidualna

Opłaty zawarte w cenniku nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek zostanie naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Elektrociepłownia 
„Zielona Góra” S.A.



ELEKTROCIEPŁOWNIA „ZIELONA GÓRA” S.A.

KATALOG USŁUG OKOŁOCIEPŁOWNICZYCH 

Pozostałe

RODZAJ USŁUGI ZAKRES PRAC KOSZT NETTO

Sprzedaż wody zdemineralizowanej
Sprzedaż wody zdemineralizowanej, minimalna 

ilość zakupu to 1m3. 350 zł/m3

Duplikat umowy
Dostarczenie Odbiorcy duplikatu/ skanu umowy 

zawartej z EC Zielona Góra.
10 zł

Opłaty zawarte w cenniku nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek zostanie naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Elektrociepłownia 
„Zielona Góra” S.A.



ELEKTROCIEPŁOWNIA „ZIELONA GÓRA” S.A.

KATALOG USŁUG OKOŁOCIEPŁOWNICZYCH 

Zapraszamy do współpracy 

Dane kontaktowe:

Biuro obsługi klienta
Tel. (+48) 68 4290 300
e-mail bok@ec.zgora.pl

Pogotowie Ciepłownicze 993
obsługuje interwencje związane z awariami sieci ciepłowniczej

Elektrociepłownia "Zielona Góra" S.A.
ul. Zjednoczenia 103
65-120 Zielona Góra

Tel. (+48) 68 4290 444
Fax. (+48) 68 3271 060
e-mail kancelaria@ec.zgora.pl

NIP 929-000-69-02
Regon 970299278
KRS 0000040284

Elektrociepłownia 
„Zielona Góra” S.A.
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