
Część B:

wykonywanych na infrastrukturze wodociągowej i kanalizacyjnej

nie będącej własnością Spółki

I. USŁUGI W ZAKRESIE UZGODNIEŃ Cena  netto Cena  brutto (VAT 8%) Cena  brutto (VAT 23%)

1. Uzgodnienie i / lub opiniowanie dokumentacji technicznej

1) Opiniowanie projektowanych inwestycji liniowych (w tym dróg wraz ze zjazdami) innych branż

a. do 100 m 102,05 zł - 125,52 zł

b. do 200 m 204,10 zł - 251,04 zł

c. do 500 m 306,15 zł - 376,56 zł

d. do 1000 m 408,20 zł - 502,09 zł

e. powyżej 1000 m 612,30 zł - 753,13 zł

2)  Plany zagospodarowania działek oraz lokalizacja obiektów budowlanych 102,05 zł - 125,52 zł

II.
USŁUGI W ZAKRESIE PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I / LUB 

KANALIZACYJNEJ
Cena  netto Cena  brutto (VAT 8%) Cena  brutto (VAT 23%)

1. Wykonanie czynności połączenia przyłącza z przewodami wodociągowymi w ulicy poprzez:

1) wykonanie wcinki  -  wstawienie trójnika do przewodu wodociągowego (materiały zlecającego)

a. o średnicy nominalnej do Ø 50 mm 531,10 zł 573,58 zł 653,25 zł

b. o średnicy nominalnej powyżej Ø 50 do Ø 100 mm 664,13 zł 717,26 zł 816,88 zł

c. o średnicy nominalnej powyżej Ø 100 do Ø 250 mm 2 100,62 zł 2 268,67 zł 2 583,77 zł

d. o średnicy nominalnej powyżej Ø 250 do Ø 400 mm  3 544,96 zł 3 828,55 zł 4 360,30 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 czynnego przewodu wodociągowego o średnicy  od Ø 100 do Ø 250 mm; włączenie 

średnicą od Ø 25 do Ø 90 mm  (materiały zlecającego)
664,96 zł 718,16 zł 817,90 zł

2. Wykonanie przyłącza wodociągowego o średnicy do Ø 63 mm (materiały własne Spółki)

a. pierwszy metr przyłącza 1 710,91 zł 1 847,79 zł 2 104,42 zł

b. każdy następny rozpoczęty metr przyłącza 804,88 zł 869,27 zł 990,00 zł

c. podejście wodomierzowe i przejście przez ścianę budynku lub studni wodociągowej z próbą 

bakteriologiczną  (1 metr) 
763,27 zł 824,33 zł 938,82 zł

Zakres usługi:

a.1. wykop ręczny skarpowy (grunt kat. III-IV)

a.2. założenie opaski, montaż zasuwy domowej i nawiercenie do wodociągu

a.3. wbudowanie 1 metra przyłącza

a.4. zasypanie wykopu z zagęszczaniem warstwami

a.5. odbiór robót

b.1. wykop ręczny skarpowy (grunt kat. III-IV)

b.2. wbudowanie 1 metra przyłącza

b.3. zasypanie wykopu z zagęszczaniem warstwami

b.4. odbiór robót

c.1. wykop ręczny skarpowy (grunt kat. III-IV)

c.2. wykonanie podejścia wodomierzowego o średnicy do Ø 20 mm

c.3. przejście przez ścianę budynku lub studni wodociągowej

c.4. płukanie przyłącza, próba ciśnienia, dezynfekcja

c.5. próba bakteriologiczna

c.6. odbiór robót

3. Wykonanie czynności połączenia przyłącza z przewodami 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 1 032,06 zł 1 114,62 zł 1 269,43 zł

b. "do studni" od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.00 1 162,76 zł 1 255,78 zł 1 430,19 zł

c. "na kaskadę" od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.00 1 293,45 zł 1 396,93 zł 1 590,95 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 II.3.c)

6. wykonanie dna studni z profilowaniem kinety

7. otwarcie przepływu ścieków

4. Włączenie do eksploatacji przyłącza kanalizacji sanitarnej 148,92 zł 160,83 zł 183,17 zł

Cennik usług dodatkowych, zleconych przez Klienta

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

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

wg wyceny indywidualnej + podatek VAT (8%)

Przedsiębiorstwo Wodociągów

i Kanalizacji

Sp. z o.o. w Gdyni

Uwaga!  Do ceny netto usługi dolicza się podatek VAT wg następujących zasad:

Dla usług związanych ze świadczeniem usługi podstawowej (dostawa wody i odprowadzanie ścieków) zastosowanie ma stawka VAT 8% (niezależnie od tego, kto jest właścicielem sieci), w 

pozostałych przypadkach 23 %.
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III. USŁUGI DLA KLIENTÓW SPÓŁKI Cena  netto Cena  brutto (VAT 8%) Cena  brutto (VAT 23%)

1. Ponowne oplombowanie przepływomierza, po zerwaniu lub uszkodzeniu plomby przez 

Usługobiorcę
229,82 zł - 282,68 zł

2. Pomiar przepływu ścieków w grawitacyjnych przewodach kanalizacji  sanitarnej 

a. pierwsza doba pomiaru 2 414,21 zł - 2 969,48 zł

b. każda następna doba pomiaru 645,02 zł - 793,37 zł

3. Rekontrola gospodarki ściekowej na zgłoszenie Usługobiorcy

a. jeden punkt kontrolny 344,97 zł 372,57 zł -

b. więcej niż jeden punkt kontrolny 414,61 zł 447,78 zł -

IV. USŁUGI TECHNICZNE SŁUŻB EKSPLOATACYJNYCH

A. W ZAKRESIE PRZEWODÓW WODOCIĄGOWYCH Cena  netto Cena  brutto (VAT 8%) Cena  brutto (VAT 23%)

1. Pomiar ciągły ciśnienia wody w przewodach wodociągowych 

a. pomiar 1-dniowy 412,98 zł - 507,97 zł

b. pomiar 3-dniowy 445,62 zł - 548,11 zł

c. pomiar 7-dniowy 510,90 zł - 628,41 zł

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

2. Lokalizacja wycieku wody w przewodach wodociągowych 

a.     zlokalizowanie miejsca wycieku wody 751,05 zł 811,13 zł 923,79 zł

b.     brak efektu przy lokalizowaniu miejsca wycieku wody 244,60 zł 264,17 zł 300,86 zł

3. Ocena stanu istniejących przewodów wodociągowych 

a.     odcinek do 100 m   259,08 zł 279,81 zł 318,67 zł

b.     każdy następny rozpoczęty odcinek do 100 m 86,89 zł 93,84 zł 106,88 zł

Zakres usługi:

1. sprawdzenie zgodności przebiegu przewodów wodociągowychz podkładem powykonawczym (rysunki, mapy)

2. sprawdzenie działania zasuw sekcyjnych i hydrantów łącznie z odwadnianiem

4. Usuwanie awarii przewodów wodociągowych wycena wg indywidualnej kalkulacji 

B. W ZAKRESIE PRZEWODÓW KANALIZACJI SANITARNEJ Cena  netto Cena  brutto (VAT 8%) Cena  brutto (VAT 23%)

1. Inspekcja TV przewodów kanalizacji  sanitarnej bez wyczyszczenia 

od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.00

a. odcinek do 1 m   241,05 zł 260,34 zł 296,49 zł

aa. każdy następny rozpoczęty odcinek do 1 m 6,12 zł 6,61 zł 7,53 zł

w pozostałym czasie

b. odcinek do 1 m   361,09 zł 389,98 zł 444,14 zł

bb. każdy następny rozpoczęty odcinek do 1 m 9,09 zł 9,82 zł 11,18 zł

Uwaga!  Cena usługi poza obszarem działania Spółki kalkulowana będzie indywidualnie.

2. Inspekcja TV przewodów kanalizacji  sanitarnej wraz z czyszczeniem

od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.00

a. odcinek do 1 m   677,03 zł 731,19 zł 832,75 zł

aa. każdy następny rozpoczęty odcinek do 1 m 17,44 zł 18,84 zł 21,45 zł

w pozostałym czasie

b. odcinek do 1 m   911,86 zł 984,81 zł 1 121,59 zł

bb. każdy następny rozpoczęty odcinek do 1 m 23,39 zł 25,26 zł 28,77 zł

Uwaga!  Cena usługi poza obszarem działania Spółki kalkulowana będzie indywidualnie.

3. Sprawdzanie kanalizacji  sanitarnej metodą zadymiania 690,11 zł 745,32 zł 848,83 zł

4. Udrożnienie i / lub przeczyszczenie przyłącza kanalizacji sanitarnej przy użyciu samochodu 

specjalistycznego

a. od poniedziałku do soboty w godz. 7.30 - 22.00 996,42 zł 1 076,14 zł 1 225,60 zł

b. w pozostałym czasie 1 262,87 zł 1 363,90 zł 1 553,33 zł

5. "skreślony"

6. Udrożnienie i / lub przeczyszczenie przewodów kanalizacji sanitarnej przy użyciu samochodu 

specjalistycznego

od poniedziałku do soboty w godz. 7.30 - 22.00

a. pierwsza godzina trwania usługi 996,42 zł 1 076,14 zł 1 225,60 zł

aa. każda następna  godzina trwania usługi 566,19 zł 611,49 zł 696,41 zł

w pozostałym czasie

b. pierwsza godzina trwania usługi 1 262,87 zł 1 363,90 zł 1 553,33 zł

bb. każda następna  godzina trwania usługi 715,25 zł 772,47 zł 879,76 zł

7.

    od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.00

a.         pierwsza godzina trwania usługi 1 205,39 zł 1 301,82 zł 1 482,62 zł

aa.         każda następna  godzina trwania usługi 178,59 zł 192,88 zł 219,67 zł

    w pozostałym czasie

b.         pierwsza godzina trwania usługi 1 977,57 zł 2 135,78 zł 2 432,41 zł

bb.         każda następna  godzina trwania usługi 253,12 zł 273,37 zł 311,34 zł

8. Usuwanie awarii sieci kanalizacyjnej - w pozostałym zakresie wycena wg indywidualnej kalkulacji 

V. POZOSTAŁE USŁUGI

A. USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ARCHIWUM SPÓŁKI (ceny zawiera cennik cz.A)

B. USŁUGI W ZAKRESIE EKSPERTYZY WODOMIERZY Cena  netto Cena  brutto (VAT 8%) Cena  brutto (VAT 23%)

Ekspertyza wodomierza

1. Wodomierz domowy DN 15 - 40 71,61 zł - 88,08 zł

2. Wodomierz przemysłowy DN 50 - 100 MZ, MW z poziomą osią wirnika 143,22 zł - 176,16 zł

3. Wodomierz przemysłowy DN 150 MZ, MW z poziomą osią wirnika 189,60 zł - 233,21 zł

4. Wodomierz przemysłowy DN 50 - 65 MH, DN 50 - 100 MP z pionową osią wirnika 223,29 zł - 274,65 zł

5. Wodomierz przemysłowy sprzężony DN 50 - 150 223,29 zł - 274,65 zł

do poz. 1-5 + 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.

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

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

terenu.

Przepompowywanie ścieków z użyciem zespołu pompowego BETSY 150S 

Uwaga! 

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

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