
Część C:

w zakresie usuwania skutków awarii

na infrastrukturze wodociągowej i kanalizacyjnej

będącej własnością Spółki,

spowodowanych działaniem podmiotów trzecich

Przedsi ębiorstwo 
Wodoci ągów
i Kanalizacji

Sp. z o.o. w Gdyni

Uwaga!  Do ceny netto usługi dolicza się podatek VAT wg obowiązującej stawki.

I. USŁUGI W ZAKRESIE SIECI WODOCIĄGOWEJ Cena  netto VAT Cena  brutto

1. Usuwanie awarii sieci wodoci ągowej 

a.     pierwsza godzina trwania usługi 568,84 zł 8% 614,35 zł

b.     każda następna godzina trwania usługi 217,79 zł 8% 235,21 zł

II. USŁUGI W ZAKRESIE SIECI KANALIZACYJNEJ Cena  netto VAT Cena  brutto

1. Udro żnienie i / lub przeczyszczenie sieci kanalizacji sa nitarnej przy u życiu samochodu 
specjalistycznego typu SCK

a.     od poniedziałku do soboty w godz. 7.30 - 22.00

        pierwsza godzina trwania usługi 503,19 zł 8% 543,45 zł

        każda następna  godzina trwania usługi 285,53 zł 8% 308,37 zł

b.     w pozostałym czasie

        pierwsza godzina trwania usługi 721,83 zł 8% 779,58 zł

        każda następna  godzina trwania usługi 408,45 zł 8% 441,13 zł

2. Udro żnienie i / lub przeczyszczenie sieci kanalizacji sa nitarnej przy u życiu 
wielofunkcyjnych pojazdów specjalistycznych na podw oziu MERCEDES BENZ, MAN TGS

a.     od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 22.00

        pierwsza godzina trwania usługi 663,46 zł 8% 716,54 zł

        każda następna  godzina trwania usługi 378,11 zł 8% 408,36 zł

b.     w pozostałym czasie

        pierwsza godzina trwania usługi 878,49 zł 8% 948,77 zł

Cennik usług dodatkowych, zleconych przez Klienta

- nie objętych Taryfą za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków  * -

Uwaga!  Cena usługi nie obejmuje kosztu materiałów, kosztu powiadomienia klientów (ogłoszenia prasowe, komunikaty radiowe) oraz kosztów związanych z zajęciem i 
uporządkowaniem terenu.

        pierwsza godzina trwania usługi 878,49 zł 8% 948,77 zł

        każda następna  godzina trwania usługi 499,98 zł 8% 539,98 zł

3. Przepompowywanie ścieków z u życiem zespołu pompowego BETSY 150S 805,19 zł 8% 869,61 zł

* Uwaga! Koszty usług wymienionych w Cenniku nie są ujęte w niezbędnych przychodach, stanowiących podstawę kalkulacji Taryfy za usługi zbiorowego 
zaopatrzenia  w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
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