
Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A.
ul. Wysocka 57, 63-400 Ostrów Wielkopolski

Nazwa usługi Opis usługi Cena ne�o* [zł]

Formularze
 i inne dokumenty

 związane dostępne 
na www.ozc.sa

Interwencja Pogotowia 
Ciepłowniczego węzły cieplne

o mocy do 30 kW

Interwencja Pogotowia 
Ciepłowniczego węzły cieplne

o mocy powyżej 30 kW

Sprawdzenie prawidłowości wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego:

(Sprawdzenie prawidłowości wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego obejmuje przypadki zakwes�onowanej przez  Odbiorcę 
poprawności wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 roku 
w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło. Odbiorca pokrywa koszty 
zażądanego przez niego sprawdzenia układu pomiarowo-rozliczeniowego, gdy w wyniku tego badania nie stwierdzono błędu wskazań 
większego niż określony przepisami dla danej klasy dokładności, ani innych wad powodujących nieprawidłowe działanie tego układu).   

Interwencja świadczona bez zawartej Umowy 
o świadczenie usług  Pogotowia Ciepłowniczego.

Interwencja świadczona bez zawartej Umowy 
o świadczenie usług Pogotowia Ciepłowniczego.

100,00 
cena jednostkowa 

za interwencję

150,00 
cena jednostkowa 

za interwencję

Zlecenie interwencji
Pogotowia 

Ciepłowniczego

Zlecenie interwencji
Pogotowia 

Ciepłowniczego

Zlecenie usługi

Zlecenie usługi

Zlecenie usługi

Zlecenie usługi

- w miejscu zamontowania

- na stanowisku kontrolnym
  w laboratorium

Sprawdzenie układu pomiarowego w tym czujek, 
okablowania, przepływomierza, elektronicznego 

przelicznika bez demontażu urządzeń.

Sprawdzenie układu pomiarowego w tym demontaż
układu pomiarowego (czujek, przepływomierza 

i integratora),sprawdzenie na stanowisku kontrolnym 
w laboratorium,ponowny montaż układu pomiarowego 

na stanowisku w węźle cieplnym.

150,00

150,00

150,00

wg faktycznie 
poniesionych kosztów

Dodatkowe wstrzymanie 
dostawy ciepła na cele c.o.

Dodatkowe wznowienie 
dostawy ciepła na cele c.o.

Każde dodatkowe przerwanie dostawy ciepła 
na życzenie Odbiorcy, jednorazowe wyłączenie dostawy 
ciepła w ciągu roku kalendarzowego jest nieodpłatne.

Każde dodatkowe wznowienie dostawy ciepła 
na życzenie Odbiorcy, jednorazowe włączenie dostawy 
ciepła w ciągu roku kalendarzowego jest nieodpłatne.

Zmiana nastaw automatyki na życzenie Odbiorcy 
polegająca na przeregulowaniu ustawienia temperatury 

na regulatorze pogodowym poniżej której węzeł
ma automatycznie uruchamiać ogrzewanie a powyżej 

automatycznie wyłączać, lub innych nastaw automatyki.

Zmiana nastaw automatyki 
pogodowej.

150,00 Zlecenie usługi

Zlecenie usługi

Przygotowanie danych ilościowo-wartościowych
w zakresie mocy zamówionej, zużytego ciepła

przy określonej temperaturze zewnętrznej w okresach
rozliczeniowych, do 5 węzłów włącznie, maksymalnie 

z ostatniego 1 roku. Za każde następne 5 węzłów
 naliczana będzie wielokrotność ceny podanej

w Cenniku.

Uruchomienie usługi odczytu
podlicznika ciepła

w pomieszczeniu węzła, 
służącej do rozliczania poboru

ciepła na cele ciepłej wody.

Montaż jednego podlicznika (układu pomiarowo-
rozliczeniowego) po raz pierwszy. Opłata obejmuje 
koszt materiałów, robocizny, sprzętu i transportu. 

Licznik ciepła pozostaje na majątku OZC S.A.

Wycena indywidualna

Odczyt podliczników ciepła

Sporządzenie zestawień przez
pracowników Biura Obsługi 
Klienta, dotyczących danych 
handlowych, pogodowych itp.

Dokonywanie odczytu podlicznika ciepła jeden raz 
w miesiącu w terminie zgodnym z odczytem licznika 
ciepła. Usługa jest realizowana w oparciu o zawartą 
umowę na świadczenie usług odczytu dodatkowych 

układów pomiarowo-rozliczeniowych.
Opłata nie jest pobierana za dodatkowe odczyty 

związane ze zmianą taryfy.

CENNIK
usług zewnętrznych i opłat dodatkowych

10,00/ licznik

80,00/ 5 węzłów

Zlecenie usługi

Zlecenie usługi



Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A.
ul. Wysocka 57, 63-400 Ostrów Wielkopolski

Wykonanie elektrycznych pomiarów w węźle cieplnym należącym do odbiorcy

Zlecenie usługi

Zlecenie usługi

Zlecenie usługi

Zlecenie usługi

Zlecenie usługi

Zlecenie usługi

Zlecenie usługi

Zlecenie usługi

Zlecenie usługi

Zlecenie usługi

Bezpłatnie

Modernizacja automatyki
węzła cieplnego

Wycena indywidualna

Wycena indywidualna

Wycena indywidualna

Wycena indywidualna

Naprawy bieżące 
węzła cieplnego

Przeniesienie czujnika 
temperatury zewnętrznej

Przeniesienie czujnika  temperatury zewnętrznej
w wyniku prac prowadzonych przez Odbiorcę.

Wymiana urządzeń automatycznej regulacji w węźle 
cieplnym. Usługa obejmuje cały układ automatycznej

regulacji.

Usługa wymiany uszkodzonego urządzenia w węźle
cieplnym lub prewencyjna wymiana urządzenia

Usługa polega na wykonaniu bieżących napraw 
węzła cieplnego, usunięciu usterek, nieszczelności 

- zakres wskazuje zleceniodawca.

Zlecenie usługi;
Wniosek o wydanie

szczegółowych 
warunków przyłączenia

do m.s.c.

Wymagania techniczne
i wytyczne 

dla Projektantów

Wymagania techniczne
i wytyczne 

dla Projektantów

- dla 1 obwodu lub urządzenia

- 1-fazowego

- dla przewodu 2 żyłowego

- dla 1 obwodu lub urządzenia

- 3-fazowego

- dla przewodu 3 żyłowego

- dla przewodu 4 żyłowego

- dla przewodu 5 żyłowego

- dla przewodu 7 żyłowego

Wykonanie pomiaru skuteczności ochrony 
przeciwporażeniowej dla 1 obwodu lub urządzenia 

i wystawienie protokołu z pomiaru. 
Do ceny usługi należy doliczyć koszt transportu.  

Wykonanie badania skuteczności działania 1 szt.
wyłącznika różnicowo-prądowego i wystawienie 

protokołu z badania.
Do ceny usługi należy doliczyć koszt transportu.  

Wykonanie pomiarów rezystancji izolacji jednego 
przewodu i wystawienie protokołu z pomiarów.
Do ceny usługi należy doliczyć koszt transportu. 

50,00

50,00

50,00

100,00

62,00

80,00

38,00

62,00

98,00

135,00

170,00

200,00

100,00

Zmianę lokalizacji węzła 
cieplnego

Wymiana urządzeń w węźle
cieplnym

Uzgodnienie projektu węzła
jednofunkcyjnego
- część instalacyjna 

z automatyką
Technologia i Automatyka

(TiA)

Uzgodnienie projektu 
przyłączy: gazowego,

wodno-kanalizacyjnego,
innego kablowego

Uzgodnienie projektu 
węzła jednofunkcyjnego

- część elektryczna
Instalacje Elektryczne (IE)

Analiza możliwości technicznych, przygotowanie 
i wydanie warunków technicznych. 

Do formularza „Zlecenie Usługi” należy dołączyć 
formularz „Wniosek o wydanie szczegółowych 

warunków przyłączenia do m.s.c.”
(ze strony www.ozcsa.pl)

 

Sprawdzenie zgodności wykonania projektu 
z wydanymi warunkami technicznymi 

oraz wytycznymi OZC S.A. pod względem 
eksploatacyjnym. 

Sprawdzenie zgodności wykonania projektu 
z wydanymi warunkami technicznymi 

oraz wytycznymi OZC S.A. pod względem 
eksploatacyjnym. 

Analiza możliwości technicznych, przygotowanie 
i wydanie warunków technicznych. 

 

Wykonanie pomiaru skuteczności ochrony przeciwpożarowej

Wykonanie badania wyłącznika różnicowo-prądowego

Wykonanie pomiarów rezystancji izolacji przewodów elektrycznych

Wydanie warunków technicznych, na:

Uzgodnienie projektów węzłów:

Audyt energetyczny 
kamerą termowizyjną 

dla Odbiorców OZC S.A.

Zlecenie usługiWycena indywidualna
Chemiczne czyszczenie

wymienników ciepła

Usługa polega na demontażu wymiennika ciepła,
płukaniu chemicznym i ponownym montażu

wymiennika lub płukaniu chemicznym wymiennika 
dostarczonego przez Klienta.   

 



Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A.
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Zlecenie usługi

Zlecenie usługi

Opłata za nieuzasadnione 
wezwanie

Opłata za odbiór 
podlicznika ciepła
Opłata za odbiór 
węzła cieplnego

Usługa ważenia do 60 ton

Opłata pobierana jest w przypadku nieuzasadnionego 
wezwania służb technicznych/ Pogotowia 

ciepłowniczego OZC S.A.

Opłata pobierana jest w przypadku wykonania 
węzła cieplnego przez Odbiorcę.

Opłata pobierana jest za każde ważenie.

Opłata pobierana jest w przypadku montażu 
podlicznika ciepła przez Odbiorcę.

Protokół kontroli

Umowa kompleksowa
dostawy ciepła

Umowa kompleksowa
dostawy ciepła

300,00

150,00

150,00

35,00

200,00

200,00

150,00

Opłata za zerwanie 
lub naruszenie (uszkodzenie)

plomby założonej 
na jakimkolwiek urządzeniu

pomiarowym lub 
regulacyjnym znajdującym

się w pomieszczeniu, za które
odpowiada Odbiorca.

Wstrzymanie dostawy ciepła 
na cele c.o. z winy Odbiorcy
Wznowienie dostawy ciepła 
na cele c.o. z winy Odbiorcy

Opłata w pełnej wysokości pobierana jest 
gdy zerwanie plomby zostanie stwierdzone 

przez pracowników OZC S.A.  
Opłatę zmniejsza się o 50% w przypadkach: 

- powiadomienia OZC S.A. o naruszeniu (uszkodzeniu)
plomby przez Odbiorcę, lub współodpowiedzialności

za węzeł uzgodnionej w umowie.

Przerwanie dostawy ciepła z winy Odbiorcy
z demontażem licznika ciepła 

Wznowienie dostawy ciepła z winy Odbiorcy
z montażem licznika ciepła 

Opłaty dodatkowe

Usługi dodatkowe
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