
Załącznik 

Do Uchwały nr 04/06/2021 Zarządu Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  z dnia 15.06.2021r. 

Cennik (netto) usług: 

L.p. Rodzaj usługi 
Ceny netto usług bez 

materiału i podatku vat 

1 Wymiana głowicy termostatycznej „4” – 1 szt 24,00 zł 

2 Wymiana głowicy termostatycznej „4” – 2 szt 30,00 zł 

3 Wymiana głowicy termostatycznej „4” – 3 szt 36,00 zł 

4 Wymiana głowicy termostatycznej „4” – 4 szt 42,00 zł 

5 Wymiana głowicy termostatycznej „4” – 5 szt 48,00 zł 
6 Wymiana głowicy termostatycznej „6” – 1 szt 24,00 zł 
7 Wymiana głowicy termostatycznej „6” – 2 szt 30,00 zł 
8 Wymiana głowicy termostatycznej „6” – 3 szt 36,00 zł 

9 Wymiana głowicy termostatycznej „6” – 4 szt 42,00 zł 

10 Wymiana głowicy termostatycznej „6” – 5 szt 48,00 zł 

11 

Wymiana zaworu termostatycznego i głowicy termostatycznej 

– 1 szt, wraz z spuszczeniem i napuszczeniem wody do 

instalacji c.o. oraz wykonanie próby szczelności instalacji 

wraz z jej odpowietrzeniem 

57,00 zł 

12 
Za każdą kolejną sztukę wymiany zaworu termostatycznego 

i/lub głowicy termostatycznej 
21,00 zł 

13 

Przygotowanie instalacji do wymiany grzejnika tj. spuszczenie 

i napuszczenie wody oraz wykonanie próby szczelności 

instalacji wraz z jej odpowietrzeniem po 

wymianie/demontażu/montażu/ likwidacji grzejnika 

60,00 zł 

14 

Likwidacja grzejnika w kuchni wraz z przygotowaniem 

instalacji tj. spuszczenie i napuszczenie wody do instalacji c.o. 

oraz wykonanie próby szczelności instalacji wraz z jej 

odpowietrzeniem 

96,00 zł 

15 

Demontaż grzejnika na czas remontu wraz z przygotowaniem 

instalacji tj. spuszczenie i napuszczenie wody do instalacji c.o. 

oraz wykonanie próby szczelności instalacji i 

odpowietrzeniem 

96,00 zł 

16 

Montaż grzejnika po remoncie wraz z przygotowaniem 

instalacji tj. spuszczenie i napuszczenie wody do instalacji c.o. 

oraz wykonanie próby szczelności instalacji wraz z jej 

odpowietrzeniem 

96,00 zł 

17 Przesunięcie grzejnika (bez spustu wody) 42,00 zł/rbh 

18 Wymiana grzejnika w łazience (bez spustu wody) 42,00 zł/rbh 

19 

Wymiana grzejnika w kuchni, pokoju – 1szt wraz z 

przygotowaniem instalacji tj. spuszczenie i napuszczenie 

wody do instalacji c.o. oraz wykonanie próby szczelności 

instalacji wraz z jej odpowietrzeniem 

156,00 zł 

20 

Wymiana grzejnika w kuchni, pokoju – 2szt wraz z 

przygotowaniem instalacji tj. spuszczenie i napuszczenie 

wody do instalacji c.o. oraz wykonanie próby szczelności 

instalacji wraz z jej odpowietrzeniem 

276,00 zł 

21 

Wymiana grzejnika w kuchni, pokoju – 3szt wraz z 

przygotowaniem instalacji tj. spuszczenie i napuszczenie 

wody do instalacji c.o. oraz wykonanie próby szczelności 

instalacji wraz z jej odpowietrzeniem 

396,00 zł 



22 

Wymiana grzejnika w kuchni, pokoju – 4szt wraz z 

przygotowaniem instalacji tj. spuszczenie i napuszczenie 

wody do instalacji c.o. oraz wykonanie próby szczelności 

instalacji wraz z jej odpowietrzeniem 

516,00 zł 

23 Naprawa spłuczki – wymiana zaworu napełniającego spłuczki 42,00 zł/rbh 

24 Naprawa spłuczki – czyszczenie geberitu 42,00 zł/rbh 

25 
Czyszczenie odpływu od wanny, brodzika, zlewozmywaka, 

umywalki, muszli ustępowej 
42,00 zł/rbh 

26 Sprawdzenie szczelności gazowej 42,00 zł/rbh 
27 Wymiana baterii wannowej, syfonu umywalkowego 42,00 zł/rbh 
28 Wymiana głównego zaworu od wody na mieszkaniu  42,00 zł/rbh 
29 Montaż kuchenki gazowej/ płyty gazowej 42,00 zł 

30 Demontaż i montaż kuchenki gazowej 42,00 zł 

31 Wymiana zamka w skrzynce na listy 36,00 zł 

32 Wymiana wężyka w oplocie 42,00 zł/rbh 
33 Wymiana zaworu kątowego (pralka, wc) 42,00 zł/rbh 
34 Montaż plomb przy wodomierzu 18,00 zł 
35 Wymiana muszli ustępowej - kompakt 42,00 zł/rbh 

36 Wypożyczenie samochodu (1km) 2,40 zł 

37 Wypożyczenie ciągnika rolniczego z przyczepą (Mth)  60,00 zł 

38 Wypożyczenie koparko – ładowarki (Mth) 84,00 zł 

39 Wypożyczenie ciągnika rolniczego z glebogryzarką (Mth)  60,00 zł 

40 
Prace nieujęte w cenniku Gostyńskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej 
42,00 zł/rbh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


