
 
 
WARUNKI  TECHNICZNE  WYMIANY  GRZEJNIKÓW w SM  Przylesie Sopot          
 
lokal przy 23 Marca ..…. /..….  Pan/i  ………………………………………. Sopot, …………….. 2009 r 
 

1/ w związku z wymianą grzejnika/ów właściciel lokalu ponosi wszystkie koszty: 
*  doboru, zakupu i wymiany grzejnika/ów wraz z pozostałymi elementami sieci, koszt przełożenia       
    podzielnika/ów i jego przeprogramowania, / grzejnik musi umożliwiać montaż podzielnika /, 
*  przełożenia oraz przeprogramowania podzielnika kosztów CO wg obowiązującej taryfy, 

       *  inne przyszłe koszty, które mogą wyniknąć z nieprawidłowego wykonania wymiany, przeróbki  
    sieci lub złego dobrania grzejnika, 

       * zryczałtowany koszt zrzutu wody ze zładu / nośnik, podgrzanie nośnika, obsługa serwisowa / 
   
   w wysokości ………....,00 zł,    / dotyczy robót w okresie grzewczym, chyba, że umowa z obsługą sieci mówi inaczej /                                      

 
   słownie: ……………………………………………………………………….. zł 00/100 
 

2/ wymiana grzejnika w sezonie grzewczym może nastąpić w przypadku temperatury na zewnątrz          
        nie niższej niż 10 oC, oraz tylko w innych wyjątkowych przypadkach,  
 

3/ ustala się czasookres wymiany grzejników w dniu: ……………………………… 2…… r 
                                                                                              dzień,  miesiąc 
od godziny: …………….. do godziny:…………… ,  
w sumie przerwa w ogrzewaniu nie może trwać dłużej niż:  ………………… godzin                                     
                                                                                        / jeżeli w lokalu jest więcej niż 1 grzejnik /.  

4/ wymiana grzejnika będzie się odbywać pod nadzorem przedstawiciela  
 
Spółdzielni:……………………………………………………………………………………..  

     Spółdzielnia w ustalonym wyżej terminie zrzuca wodę z instalacji CO w budynku. 
5/ po wymianie grzejnika, przed napełnieniem sieci musi być dokonana przez pracownika  

 
Spółdzielni wizja w lokalu w terminie do …………………….2…….r, celem sprawdzenia 
poprawności montażu grzejnika i podzielnika, 
 

6/ nowy grzejnik musi być dobrany parametrami wytrzymałościowymi / wytrzymałość grzejników   
pow. 6 barów – grzejniki dostosowane dla budynków wysokich /, 

7/ należy przyjąć moc nowych grzejników nie mniejszą niż:  100Wat / m2 powierzchni ogrzewanej. 
       Obecnie 1 żeberko starego, żeliwnego grzejnika odpowiada 150 Watom mocy grzewczej. 

8/ budowa nowego grzejnika musi umożliwiać montaż podzielnika kosztów CO stosowanego w 
rozliczeniach w Spółdzielni, W celu zaprogramowania podzielnika należy dostarczyć do   
sekretariatu Spółdzielni kartę katalogową grzejnika, 

9/ lokal bez podzielnika rozliczany jest jak nieopomiarowany / zgodnie z regulaminem Spółdzielni /, 
10/ przyjmuję do wiadomości, że Spółdzielnia nie będzie ponosiła kosztów ewentualnego    

niedogrzania lokalu po wymianie grzejnika lub np. zawilgocenia, zagrzybienia, 
11/ dopuszcza się montaż zaworów odcinających przy powrocie z grzejnika całkowicie na koszt 

właściciela lokalu. Lokator przed montażem tych zaworów podpisuje oświadczenie, że bierze 
całkowitą odpowiedzialność za przeróbkę instalacji oraz że został poinformowany o przepisach 
zabraniających montażu urządzeń umożliwiających uzyskanie temperatury w pomieszczeniu 
budynku wielorodzinnego niższej od obliczeniowej, 

 
Potwierdzam otrzymanie instrukcji i zgadzam się z zawartymi w niej warunkami wymiany grzejników . 
Zobowiązuję się pokryć w najbliższym terminie płatności czynszu za mieszkanie koszty wynikające z 
wymiany armatury grzewczej opisane powyżej. 
 
 
……………………………………….                                       ………………………………………. 
Czytelny podpis właściciela lokalu                                               Podpis za Zarząd SM Przylesie               
                                                                                                                    Druk przekazywany przez SM jako warunki techniczne dla mieszkańców                    


