Załącznik nr 2
Do Umowy nr …………….
o wykonanie prac projektowych
z dnia …………………………………….

Zgodnie z punktem §5 pptk. 7 umowy, ZLECENIODAWCA zobowiązany jest do uiszczenia opłaty
PROJEKTANTOWI za wszelkie zmiany lub dodatkowe zlecenia wprowadzane od strony
ZAMAWIAJĄCEGO niebędące błędami projektowymi, zgodnie z ustaleniami z PROJEKTANTEM oraz
cennikiem usług dodatkowych.
Poniżej przedstawione zostaną usługi dodatkowe oraz ich koszt:



























Projekt instalacji Gruntowego Wymiennika Ciepła (GWC) powietrzne ...................................... 200,00 zł
Projekt instalacji Gruntowego Wymiennika Ciepła (GWC) glikolowego .................................... 250,00 zł
Dodatkowa centrala wentylacyjna z instalacją w tym samym budynku ...................................... 250,00 zł
Wentylator wywiewny z instalacją do 3 punktów końcowych ...................................................... 80,00 zł
Wentylator wywiewny z instalacją od 4 do 10 punktów końcowych ........................................... 100,00 zł
Wentylator wywiewny z instalacją od 11 punktów końcowych ................................................... 150,00 zł
Rozprowadzenie instalacji powietrznej z monoblokowej Powietrznej Pompy Ciepła ................... 80,00 zł
Dystrybucja gorącego powietrza grawitacja ................................................................................ 125,00 zł
Dystrybucja gorącego powietrza mechanicznie ........................................................................... 170,00 zł
Okap kuchenny domowy z instalacją ............................................................................................. 40,00 zł
Okap gastronomiczny / przemysłowy z instalacją ........................................................................ 125,00 zł
Dobór kanałowej chłodnicy / nagrzewnicy powietrza (poza ogólnym projektem) ........................ 50,00 zł
Dodatkowy układ klimatyzacji oparty na MultiSplicie w tym samym budynku ......................... 150,00 zł
Obliczenie zysków ciepła dla pojedynczego pomieszczenia ......................................................... 50,00 zł
Obliczenie zysków ciepła dla całego budynku ............................................................................ 210,00 zł
Dobór pojedynczego klimatyzatora z obliczeniem zysków ciepła ................................................. 80,00 zł
Dodatkowy układ instalacji ogrzewania ze źródłem ciepła w tym samym budynku .................... 250,00 zł
Obliczenie strat ciepła dla pojedynczego pomieszczenia ............................................................... 50,00 zł
Obliczenie strat ciepła dla całego budynku ................................................................................... 210,00 zł
Sporządzenie Świadectwa Charakterystyki Energetycznej Budynku ........................................... 200,00 zł
Dobór pompy ciepła / kolektora słonecznego dla przygotowania ciepłej wody użytkowej ......... 150,00 zł
Dokumentacja techniczna dla dodatkowych urządzeń i rozwiązań bez uprawnień budowlanych
(1 egz.) ............................................................................................................................................ 70,00 zł
Dokumentacja techniczna dla dodatkowych urządzeń i rozwiązań z uprawnieniami budowlanymi
(1 egz) ........................................................................................................................................... 150,00 zł
Przekonwertowanie rysunków z formatu pdf na format techniczny dwg lub dxf (1 rys.) .............. 30,00 zł
Dodatkowy egzemplarz dokumentacji technicznej ponad ilość określoną w zakresie ................... 60,00 zł
Zmiany w projekcie po terminie odbioru (w zależności o wielkości zmian) + zmieniona dokumentacja
techniczna (dla jednego sytemu)* .................................................................................... 80,00 – 300,00 zł

 - nie dotyczy zmian wynikających z błędów projektowych.

