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Cennik usług MPEC 
                                                            Obowiązuje od 1 marca 2023 roku 

 

2. Usługi transportowe i warsztatowe 

Lp. Rodzaj usługi Zakres prac Cena netto [zł] J.m. 

2.1 Usługa koparko-ładowarką CAT 428E 
Praca koparko-ładowarką 
CAT 428E z operatorem 

130 zł/mtg 

2.2 Dojazd koparko-ładowarki CAT 428E 
Dojazd koparko-

ładowarki CAT 428E 
100  zł/mtg 

2.3 Wypożyczenie zagęszczarki gruntu Wacker 
Wypożyczenie 

zagęszczarki gruntu 
Wacker 

65 zł/mtg 

2.4 Usługa koparko-ładowarką CAT 302,5C 
Praca koparko-ładowarką 
CAT 302,5C z operatorem 

100 zł/mtg 

2.5 Transport koparko-ładowarki CAT 302,5C 
Transport koparko-

ładowarki CAT 302,5C 
4,60 zł/km 

2.6 Usługa ładowarką kołową HSW 534E 
Usługa ładowarką kołową 

HSW 534E 
260 zł/mtg 

2.7 Transport ładowarki kołowej HSW 534E 
Transport ładowarki 
kołowej HSW 534E 

140 zł/km 

2.8 
Usługa ładowarką teleskopową CAT TH 

407C 

Usługa ładowarką 
teleskopową CAT TH 
407C z operatorem 

140 zł/mtg 

1.Usługi Biura Obsługi Klienta 

Lp. Rodzaj usługi Zakres prac Cena netto [zł] J.m. 

1.1 

Sporządzenie zestawień ilościowych 
sprzedaży ciepła dotyczących obiektu(ów) 
odbiorcy na jego wniosek, za okres do 12 

miesięcy 

Zestawienie danych 
wygenerowane z 

programu  do arkusza 
Excel. 

50 zł/szt. 

1.2 

Sporządzenie zestawień ilościowych 
sprzedaży ciepła dotyczących obiektu(ów) 

odbiorcy na jego wniosek, za okres od 12 do 
36 miesięcy 

Zestawienie danych 
wygenerowane z 

programu  do arkusza 
Excel. 

60 zł/szt. 

1.3 

Sporządzenie zestawień ilościowych 
sprzedaży ciepła dotyczących obiektu(ów) 

odbiorcy na jego wniosek, za okres powyżej 
36 do 60 miesięcy 

Zestawienie danych 
wygenerowane z 

programu  do arkusza 
Excel. 

80 zł/szt. 

1.4 

Sporządzenie analizy zmian opłat za ciepło 
w związku z wprowadzeniem nowej taryfy 

dla ciepła lub zmianą ilości zamówionej 
mocy cieplnej 

Wyliczenie w arkuszu 
Excel (symulacja roczna) 

90 zł/szt. 
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2.9 
Dojazd ładowarką teleskopową CAT TH 

407C 

Dojazd ładowarką 
teleskopową CAT TH 

407C 
100 zł/mtg 

2.10 Usługa spycharką TD-9H Najem spycharki TD-9H 175 zł/mtg 

2.11 Transport spycharki TD-9H 
Transport spycharki TD-

9H 
140 zł/km 

2.12 Usługa transportu pojazdem STAR S2000 
Usługa transportu 

pojazdem STAR S2000 
4,60  

2.13 
Usługa wypożyczenia Walca 

okołkowanego 
Usługa wypożyczenia 
Walca okołkowanego 

70 zł/mtg 

2.14 Usługa pracy mechanika samochodowego 
Usługa pracy mechanika 

samochodowego 
120 zł/h 

2.15 Ważenie usługowe pojazdów  
Wykonywanie usługi 

ważenia 
20,33. zł/usługa 

3. Usługi konserwacyjne i eksploatacyjne 

Lp. Rodzaj usługi Zakres prac Cena netto [zł] J.m. 

3.1 
Włączenie/wyłączenie dostaw ciepła: 

- dotyczy jednego węzła ciepłowniczego 

Pierwsze w roku 
kalendarzowym 

włączenie lub 
wyłączenie dostawy 

ciepła na cele 
centralnego ogrzewania 

lub ciepła 
technologicznego 

Zgodnie z regulaminem - 
nieodpłatnie 

3.2 
Włączenie/wyłączenie dostaw ciepła: 

- dotyczy jednego węzła ciepłowniczego 

Włączenie lub 
wyłączenie dostawy 

ciepła na cele 
centralnego ogrzewania 

lub ciepła 
technologicznego - 

zgodnie z życzeniem 
odbiorcy 

100 zł/usługa 

3.3 
Włączenie/wyłączenie dostaw ciepła: 

- dotyczy jednego węzła ciepłowniczego 

Włączenie lub 
wyłączenie dostawy 

ciepła na cele 
centralnego ogrzewania 

lub ciepła 
technologicznego 

związane z 
nieopłaceniem faktur 

300 zł/usługa 

3.4 
Stawka roboczogodziny pracy pracownika 

eksploatacji i konserwacji 
Diagnoza/wykonanie 

napraw 
60 zł/h 
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3.5 
Napełnienie lub opróżnienie instalacji 

wewnętrznej na wniosek odbiorcy 

Włączenie lub 
wyłączenie układu 

uzupełniania na 
polecenie odbiorcy 

100 zł/usługa 

3.6 Nieuzasadnione wezwanie 
Nieuzasadnione 

wezwanie Pogotowia 
Ciepłowniczego 

120 zł/wyjazd 

3.7 Odkamienianie wymiennika ciepła 

Chemiczne czyszczenie 
wymiennika ciepła - 

odkamienianie w 
węzłach będących 

własnością odbiorcy 

450 zł/usługa 

3.8 
Prace związane z naprawą węzła będącym 

własnością odbiorcy 

Prace remontowe 
związane z usuwaniem 
awarii - po otrzymaniu 

materiałów urządzeń od 
właściciela węzła 

wycena 
indywidualna* 

zł/usługa 

3.9 Analizy 

Prace związane z 
analizami dotyczącymi 

pracy sieci i węzłów 
ciepłowniczych 

minimalna 
stawka 200  

lub 
indywidualna 

wycena w 
zależności od 

złożoności 
procesu 

zł/usługa 

3.10 Udostępnienie pomieszczenia 

Wyjazd pracowników w 
celu udostępnienia 

pomieszczenia 
wymiennikowni - na 

wniosek administratora 

100 zł/obiekt 

3.11 Naprawa instalacji wewnętrznej 
Usuwanie usterek w 

instalacji wewnętrznej 
wycena 

indywidualna* 
zł/usługa 

 

4. Usługi z zakresu elektryki i automatyki 

Lp. Rodzaj usługi Zakres prac Cena netto [zł] J.m. 

4.1 Montaż liczników Montaż liczników ciepła 

wycena 
indywidualna* 

+ koszt 
materiałów 

zł/usługa 

4.2 Montaż regulatorów 
Montaż nowych regulatorów 
wraz z zaprogramowaniem 

wycena 
indywidualna* 

+ koszt 
materiałów 

zł/usługa 
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4.3 
Montaż i uruchomienie podlicznika 

ciepła 

Montaż jednego podlicznika 
ciepła będącego własnością 

odbiorcy, służącego do 
rozliczania poboru ciepła na 

cele np. ciepłej wody 

wycena 
indywidualna* 

zł/usługa 

4.4 Programowanie 
Programowanie regulatorów 

lub liczników 
wycena 

indywidualna* 
zł/usługa 

4.5 
Zmiana parametrów pracy węzłów 

cieplnych 

Regulacja parametrów pracy 
węzła cieplnego oraz zmiana 

nastaw automatyki pogodowej 
m.in. zmiana krzywej grzewczej, 
obniżenie temperatury zasilania 
c.o., wprowadzenie programu 

czasowego   

100 zł/regulator 

4.6 
Uruchomienie zdalnego odczytu 
podliczników ciepła nie będących 

własnością MPEC Nowy Sącz 

Usługa realizowana na wniosek 
odbiorcy 

30 zł/szt. 

4.7 
Dodatkowy indywidualny odczyt 

licznika ciepła 
Realizowany na wniosek 

odbiorcy 
50 zł/szt. 

4.8 
Udostępnienie danych 

historycznych z liczników ciepła 

Pobranie logów historycznych z 
urządzenia pomiarowego w 

interwale dobowym za okres 
ostatnich 3 miesięcy 

100 zł/szt. 

4.9 

Sprawdzenie prawidłowości 
wskazań układu pomiarowo-

rozliczeniowego: 
-dotyczy jednego węzła 

ciepłowniczego 

Kontrola podstawowa 
kontrola połączeń elementów 

składowych układu 
pomiarowego bez demontażu 

urządzeń 

90 zł/usługa 

Kontrola w punkcie 
legalizacyjnym 

Usługa obejmuje demontaż 
układu pomiarowego, montaż 

zastępczego układu 
pomiarowego, usługę 
ekspertyzy w punkcie 

legalizacyjnym oraz montaż 
układu pomiarowego po 

ekspertyzie. W przypadku 
stwierdzenia nieprawidłowości  

w działaniu układu 
pomiarowego powyższe koszty 

pokrywa MPEC 

300 + koszty 
ekspertyzy 

zł/usługa 

4.10 Naprawa regulatorów 
Weryfikacja uszkodzenia 

regulatora 
500 zł/usługa 
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4.11 Naprawa regulatorów Naprawa regulatora 
500 + wycena 
indywidualna* 

zł/usługa 

4.12 Weryfikacja uszkodzenia pompy Weryfikacja uszkodzenia pompy 200 zł/usługa 

4.13 Naprawa pomp Naprawa pompy 
wycena 

indywidualna* 
zł/usługa 

4.14 Pomiary elektryczne 
Pomiar rezystancji obwodu 1F 

lub 3F(w zależności od wielkości 
obiektu) 

wycena 
indywidualna* 

zł/usługa 

4.15 Pomiary elektryczne 

Pomiar parametrów 
zabezpieczeń 

różnicowoprądowych(w 
zależności od wielkości obiektu) 

wycena 
indywidualna* 

zł/usługa 

4.16 Pomiary elektryczne 
Pomiar ochrony przez 

samoczynne wyłączenie (w 
zależności od wielkości obiektu) 

wycena 
indywidualna* 

zł/usługa 

4.17 Pomiary elektryczne 
Pomiar uziemienia oraz 

instalacji odgromowych(w 
zależności od wielkości obiektu) 

wycena 
indywidualna* 

zł/usługa 

4.18 Pomiary elektryczne 
Pomiar urządzeń 

elektrycznych(w zależności od 
wielkości obiektu) 

wycena 
indywidualna* 

zł/usługa 

4.19 Pomiary elektryczne 
Badanie systemu SSP(w 

zależności od wielkości obiektu) 
wycena 

indywidualna* 
zł/usługa 

4.20 Pomiary elektryczne 
Pomiar oświetlenia awaryjnego 

oraz ewakuacyjnego(w 
zależności od wielkości obiektu) 

wycena 
indywidualna* 

zł/usługa 

4.21 Pomiary elektryczne 
Badanie wyłączników 
przeciwpożarowych(w 

zależności od wielkości obiektu) 

wycena 
indywidualna* 

zł/usługa 

4.22 Pomiary reflektometrem 
Pomiar lokalizacji uszkodzenia 

przewodów 
wycena 

indywidualna* 
zł/usługa 

4.22 
Opłata za zerwanie lub naruszenie plomby założonej na układzie 

pomiarowo rozliczeniowym 
100 zł/szt. 

4.23 
Stawka roboczogodziny pracy 

pracownika elektryki i automatyki 
Diagnoza/wykonanie napraw 60 zł/h 

 

Do ceny netto doliczany jest podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami. 

Ceny usług nie obejmują kosztów materiałów, części zamiennych, wymiany urządzeń oraz zewnętrznych 

opłat serwisowych. 

*w zależności od zaangażowanych pracowników wg. stawki roboczogodziny 

mailto:sekretariat@mpecns.pl
mailto:bok@mpecns.pl
http://www.mpecns.pl/

