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CENNIK USŁIJG MPWiK Sp. z o.o.

OBOWIĄZUJE OD 21.03.2022 roka

Usługi Działu Eksploatacii sieci wod.-kan.

Lp. Wyszczególnienie Jednostka
Cena
netto
lzłl

vAT
I%,l

Cena
brutto

Izll

1

Lokalizacja wycieku na
przewodach
wodociągowych (korelator)
-t kosztv doiazdu

I godz.
1km

150,00
8,00

23 184,50
9,84

2.

Lokalizacja wycieku na
przewodach
wodociągowych (logery)
* koszty doiazdu

1 doba/szt.
1km

50,00
8,00

z3 61,50
9,84

Inspekcja kanału (urządzenie do
zadymiania)
* koszty dojazdu

1 godz.
lkm

150,00
8,00

z3 184,50
9.84

4.

Usługa czy szczenia kanalizacj i
(płukanie wodą pod wysokim
ciśnieniem) + dojazd

W
godzinach
od7-15

1h_
450,00zN
1km -
|4,00ń

W godzinach od
15 -7 (oraz dnt
wolne od pracy)
1h -500,00zł
lkm- 14,00zł

23

Cena (brutto)
7 -l5
lh - 553,50zł
lkm - I7,22zł
15 _7
1h - 615,00zł
lkm - 17,22ń

5.

Usłu ga czy szczenia kanalizacj i
(wysysanie za pomocą
podciśnienia) + dojazd

W
godzinach
od7-15

1h_
450,00zł
lkm -
l4,00zł

W godzinach od
15-7 (oruzdni

wolne od pracy)
1h -500,00zł
tkrn -14,00ń

zJ

Cena (brutto)
7 _15

Lh_ 553,50ń
lkm - 17,22ń
15 -7
th_ 615,00ń
lkm - |722ń

6.
Usługa czy szczenia kanalizacji
(płukanie + wysysanie) + dojazd

W
godzinach
od7-15

1h_
600,00zł
lkm -
l4,00zł

W godzinach od
15 -7 (oraz dni
wolne od pracy)

1h- 650,00 zł
lkm - 14,00 ń

23

Cena (brutto) od
7 ^15

lh-738,00 zł
lkm - 17,22zł

15 _7
lh_799,50 ń
lkm - t7,22ń

7.
Dopłata jednorazowa za .vqlwoz

zawartości studzienek
kana|izacyinych (w przypadku

300,00 23 369ń
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gdy zamawiający nie zapewni
mieisca zrzutu)

8. usługa koparko-spycharką m-g 200.00 zJ 2,46,00
usługa ciągnik + rębak m-g l60.00 23 196,80

9. usługa mini - koparką m-g l20.00 ż3 l47 "60
l0, Usługa młotęm - agregat rn-g 180,00 23 221.40
ll Usługa ciągnikiem z przyczśpą l11-g l70,00 23 209,I0

12,
Usługa ciągnikiem z kosiarką
biiakową

nl-g l80,00 aaz) 221,40

l3. Usługa zagęszczarką m-g 80,00 ż3 98,40

14.
Usługa agregatem
prądotwórczym lub
hydraulicznym

1-11-g l20,00 Ą1z) I47,60

15. Usługa przecinarką do asfaltu Wg wyceny i rdywidualnei

16.
Stawka roboczogodziny
pracownika 1 godz. 70,00 23 86,1 0

|7.
N ięuzasadn ionę wezwan ie
pogotowia
technicznęgo

200,00 23 246,00

l8.
Zamknięcie przyłącza
wodociągowego na zlecenie
k lienta

200,00 ż) ż46,00

l9.
Otwarcie przyłącza
wodociągowego
na zlęcenie klienta

200,00 23 246,00

20. Zablokowa nie przylącza
kanalizacyinego

220.00 23 270,60

2I.

- 22.

Od b lokowa nie przy łącza
kanalizacvineeo

220,00 23 270,60

Wykonan ie nowego przyłącza
wod. - kan.

Wycena indywidualna w§ dokumentacj i techni cznej

usługi wodomislu wooomlerzowe

Lp. Wyszczególnienie Jednostka
Cena
netto

Izł]

VAT
W

Cena
brutto

Izłl

1. Plombowanie podl iczni ka 1 szt. 80,00 23 98.40

2.
Za każdy następny pod l icznik
w trakcie iędneso wyiazdu

l szt. 30"00 /- -) 36,90

3.

Wymiana uszkodzonego
(z winy odbiorcy) wodomierza@ 15-
20 + koszt uĘ§ch materiałów
powiększony o 5o/o narzut związany
z kosztamizakupu

l szt. l00,00 23 123,00

4,

Wymiana uszkodzonego
(z winy odbiorcy) wodomięrzaa 25 +

koszt używch materialów
l szt. 120,00 23 I47,60
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powiększony o 57o narzutzwiązany
z kosztami zakupu

5,

Wymiana uszkodzonego
(z winy odbiorcy) wodomierzaa 32 +
koszt uży§ch materiałów
powiększony o 5"ń narzut z,,łiązany
z kosztami zakupu

1 szt. 120,00 23 I47,60

6.

Wymiana uszkodzonego
(z winy odbiorcy) wodomierzaa 40 +
koszt urytych materiałów
powiększony o S%ó narzutrwiązany
z kosztami zakupu

1 szt. 150,00 ż) 184,50

7.

WypoĘczenie zestawu
wodomierzowego do poboru wody z
hydrantu naziemnego:

. zapierwszy miesiąc
o zakażdy kolejny dzięń
o woda zużytawg wskazń

1 szt.

złlm'

150,00
5,00

zgodnie
ztaryfą

23
23

8

l84,50
6,15

8.
Ekspertyza wodomierza w przypadku
nieuzasadnionej reklamacj i I szt.

Kosźy wymiany
wodomierza * kosź

wykonania ekspertyzy
przez jednostkę

uprawnioną

zwiazane z działalnościa spó, ki
Lp. Wyszczególnienie Cena

netto lzłl
vAT
I,ń1

cena brutto
lzłl

1
Uj awnienie nielegalne g o przyłącza
wodociągowego lub kanalizacyinego 3 000,00 23 3 690,00

2.
Ujawnienie nielegalnego poboru wody lub
odprowadzania ścieków 3 000,00 23 3 690,00

J.
Kosż otwarcia przyłącza wodociągowego
dłuznikowi

,l , )C,00 z.3 492,00

4,
Kosź otwarcia przyłącza kanalizacyjnego
dłuznikowi 51,ł,00 L) 615,00


