
Część A:

wykonywanych na infrastrukturze wodociągowej i kanalizacyjnej

będącej własnością Spółki

Przedsiębiorstwo 

Wodociągów

i Kanalizacji

Sp. z o.o. w Gdyni

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

I. USŁUGI W ZAKRESIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH I UZGODNIEŃ Cena  netto VAT Cena  brutto

1. Uzgodnienie i / lub opiniowanie dokumentacji technicznej

1) Opiniowanie projektowanych inwestycji liniowych innych branż

a. do 100 m 78,21 zł 23% 96,20 zł

b. do 200 m 156,42 zł 23% 192,40 zł

c. do 500 m 234,63 zł 23% 288,59 zł

d. do 1000 m 312,84 zł 23% 384,79 zł

e. powyżej 1000 m 469,26 zł 23% 577,19 zł

2) Sieci wodociągowe i / lub sieci kanalizacji sanitarnej

a. do 50 m 156,42 zł 8% 168,93 zł

b. do 200 m 234,63 zł 8% 253,40 zł

c. do 500 m 391,05 zł 8% 422,33 zł

d. powyżej 500 m 625,68 zł 8% 675,73 zł

3)  Plany zagospodarowania działek oraz lokalizacja obiektów budowlanych 78,21 zł 23% 96,20 zł

4) Obiekty wodociągowe i / lub kanalizacyjne

a.     wydajność do 50 l/s 234,63 zł 8% 253,40 zł

b.     wydajność powyżej 50 l/s 469,26 zł 8% 506,80 zł

Uwaga!  Za usługi, które nie zostały wymienione w powyższym zestawieniu (koncepcje, miejscowe plany zagospodarowania terenu i inne) nie pobiera się opłaty.

II. USŁUGI W ZAKRESIE PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I / LUB KANALIZACYJNEJ Cena  netto VAT Cena  brutto

1. Wykonanie czynności połączenia przyłącza z siecią wodociągową w ulicy poprzez:

1) wykonanie wcinki  -  wstawienie trójnika do sieci wodociągowej (materiały zlecającego)

a. o średnicy nominalnej do Ø 50 mm 378,72 zł 8% 409,02 zł

b. o średnicy nominalnej powyżej Ø 50 do Ø 100 mm 473,52 zł 8% 511,40 zł

c. o średnicy nominalnej powyżej Ø 100 do Ø 250 mm 1 611,23 zł 8% 1 740,13 zł

d. o średnicy nominalnej powyżej Ø 250 do Ø 400 mm  2 712,43 zł 8% 2 929,42 zł

e. powyżej średnicy nominalnej  Ø 400 

Uwaga! Cena usługi nie obejmuje kosztu materiałów, przygotowania i zabezpieczenia wykopu oraz kosztów związanych z zajęciem i uporządkowaniem terenu.

Zakres usługi:

1. powiadomienie klientów o zakłóceniach w systemie dystrybucji wody

2. zamknięcie i otwarcie zasuw na odcinku przewodu przeznaczonym do wykonania wcinki

3. zastępcza dostawa wody, w tym obejścia ograniczające przerwy w dostawie

4. odwodnienie i ponowne nawodnienie rurociągu

5. dezynfekcja elementów wbudowywanych w trakcie włączenia wcinki

6. wykonanie wcinki

7. przemywanie wszystkich odcinków sieci odciętych w trakcie wykonywania usługi

8. przywrócenie systemu wodociągowego do stanu eksploatacji

9. wykonanie próby bakteriologicznej

2) nawiercenie do czynnej sieci wodociągowej o średnicy  od Ø 100 do Ø 250 mm; włączenie średnicą od Ø 25 do Ø 90 mm  

(materiały zlecającego) 498,43 zł 8% 538,30 zł

2. Wykonanie czynności połączenia przyłącza z siecią kanalizacji sanitarnej  w wykopie przygotowanym przez 

zlecającego ("na trójnik", "do studni" lub "na kaskadę")

a. "na trójnik" od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.00 812,67 zł 8% 877,68 zł

b. "do studni" od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.00 858,77 zł 8% 927,47 zł

c. "na kaskadę" od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.00 997,05 zł 8% 1 076,81 zł

Uwaga!  Cena usługi nie obejmuje kosztu materiałów.

Zakres usługi:

1. zamknięcie przepływu ścieków

2. przepompowywanie ścieków

3. Czyszczenie kanalizacji w miejscu włączenia, na sieci własnej

4. wykonanie włączenia

5. montaż kaskady wewnętrznej (dla pozycji V.12d)

6. Wykonanie dna studni z profilowaniem kinety

7. otwarcie przepływu ścieków

Cennik usług dodatkowych, zleconych przez Klienta

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

wg wyceny indywidualnej + podatek VAT (8%)
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III. USŁUGI W ZAKRESIE KONTROLI I ODBIORÓW TECHNICZNYCH Cena  netto VAT Cena  brutto

Uwaga!  Cena dotyczy usług wykonywanych tego samego dnia i na tym samym terenie budowy.

Cena  netto VAT Cena  brutto

171,16 zł 23% 210,53 zł

B. Inwestycje gminne Cena  netto VAT Cena  brutto

1. Kontrola techniczna i / lub odbiory końcowe dokonywane w trakcie realizacji gminnych inwestycji sieciowych 

(przewody wodociągowe, przewody kanalizacji  sanitarnej i obiekty sieciowe)

IV. USŁUGI DLA KLIENTÓW SPÓŁKI Cena  netto VAT Cena  brutto

1. Ponowne oplombowanie wodomierza głównego, po zerwaniu lub uszkodzeniu plomby z winy usługobiorcy
118,72 zł 23% 146,03 zł

2. Opłata za wymianę uszkodzonego z winy usługobiorcy wodomierza głównego

145,58 zł 23% 179,06 zł

469,95 zł 23% 578,04 zł

3. Rekontrola gospodarki ściekowej na zgłoszenie Usługobiorcy

a. jeden punkt kontrolny 229,55 zł 8% 247,91 zł

b. więcej niż jeden punkt kontrolny 281,38 zł 8% 303,89 zł

V. USŁUGI TECHNICZNE SŁUŻB EKSPLOATACYJNYCH Cena  netto VAT Cena  brutto

A. W ZAKRESIE SIECI WODOCIĄGOWEJ Cena  netto VAT Cena  brutto

1. Pomiar ciągły ciśnienia wody w sieci wodociągowej

a. pomiar 1-dniowy 290,00 zł 8% 313,20 zł

b. pomiar 3-dniowy 322,16 zł 8% 347,93 zł

c. pomiar 7-dniowy 386,48 zł 8% 417,40 zł

Uwaga!  W przypadku przyjęcia innego czasu wykonania usługi ma zastosowanie indywidualna kalkulacja w ramach umowy.

2. Pobór wody z hydrantu na cele inne niż zbiorowe zaopatrzenie

a. kaucja zwrotna za urządzenie 2 400,00 zł - 2 400,00 zł

b. koszt pobranej wody 

c.     czynsz najmu 

B. W ZAKRESIE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Cena  netto VAT Cena  brutto

1. Przepompowywanie ścieków z użyciem zespołu pompowego BETSY 150S 805,19 zł 8% 869,61 zł

2. Przyjęcie 1 m
3
 nieczystości ciekłych w punkcie zlewnym Spółki 6,71 zł 8% 7,25 zł

VI. POZOSTAŁE USŁUGI Cena  netto VAT Cena  brutto

A. USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ARCHIWUM SPÓŁKI Cena  netto VAT Cena  brutto

1. Wyszukiwanie materiałów archiwalnych, udostępnianie i / lub sporządzanie kserokopii, skanów i / lub wydruków 

dokumentacji archiwalnej na rzecz osób  n i e  b ę d ą c y c h  klientami Spółki

1) wyszukanie, przygotowanie i udostępnienie materiałów archiwalnych na miejscu 36,18 zł 23% 44,50 zł

2) wyszukanie, przygotowanie i udostępnienie dokumentów archiwalnych wraz z wydrukiem, kserokopią lub skanem z 

zapisem na nośnik

a. do 5 kopii 48,08 zł 23% 59,14 zł

b. każda kolejna kopia 2,67 zł 23% 3,28 zł

3) uwierzytelnienie dokumentów 7,24 zł 23% 8,91 zł

B. USŁUGI W ZAKRESIE EKSPERTYZY WODOMIERZY * Cena  netto VAT Cena  brutto

60,01 zł 23% 73,81 zł

120,02 zł 23% 147,62 zł

159,18 zł 23% 195,79 zł

187,35 zł 23% 230,44 zł

187,35 zł 23% 230,44 zł

* Jeżeli ekspertyza wodomierza potwierdzi zasadność reklamacji pomiaru, wówczas Klient nie ponosi kosztów ekspertyzy

Uwaga!  Opłata Głównego Urzędu Miar za ekspertyzę wodomierza jest uzależniona od średnicy i konstrukcji wodomierza.

Uwaga!  Cena usługi powiększona zostanie o koszt analizy laboratoryjnej. Obciążenie wartością całej usługi nastąpi w przypadku stwierdzenia przekroczeń wskaźników zanieczyszczeń.

A. Ryczałt za poniesione koszty związane z usługą, do której wykonania nie doszło z winy inwestora 

lub wykonawcy

0,25% wartości zadania

+ podatek VAT (8%)

a. o średnicy do  Ø 40 mm
    + koszt wodomierza + podatek VAT (23%)

b. o średnicy od  Ø 50 mm
    + koszt wodomierza + podatek VAT (23%)

1. Wodomierz domowy DN 15 - 40

+ opłata za ekspertyzę wg obowiązującego cennika Głównego Urzędu Miar

ilość pobranej wody wg wskazań wodomierza

x  cena wody dla "Pozostałych odbiorców"

+ podatek VAT (8%)

wg umowy + podatek VAT (23%)

2. Wodomierz przemysłowy DN 50 - 100 MZ, MW z poziomą osią wirnika

+ opłata za ekspertyzę wg obowiązującego cennika Głównego Urzędu Miar

3. Wodomierz przemysłowy DN 150 MZ, MW z poziomą osią wirnika

+ opłata za ekspertyzę wg obowiązującego cennika Głównego Urzędu Miar

* 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.

4. Wodomierz przemysłowy DN 50 - 65 MH, DN 50 - 100 MP z pionową osią wirnika

+ opłata za ekspertyzę wg obowiązującego cennika Głównego Urzędu Miar

5. Wodomierz przemysłowy sprzężony DN 50 - 150

+ opłata za ekspertyzę wg obowiązującego cennika Głównego Urzędu Miar
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