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CENNIK
ZA USŁUGI ŚwmnCZoNE PF.ZF,ZZGKiM ,,ŚLąŻA"

1. wynaerodzenie związBn9 z działaniaml na rzecz kliŁnta nie(lbiete postanowieniami umowy
o zaoPatrŁenie w wJlde i odbiorze ścieków. oraz usługi eksnloatacii sieci wodociagowęi i
kanalizacvinei wykraczaiace rroza zakres kosztów uiętych w talyfie.

L.p. Nazwa usługi j.m. Cena
netto

VAT cena brutto

l

Wymiana wodomierza uszkodzonego z winy
klienta (wodomierz bez odczytu zdalnego
o 15-20)

Usługa 270,00 8% 291,60

Wymiana wodomierza uszkodzonego z winy
klienta (wodomierz z odczytem zdalnyrn -
radiowym a ń-20)

Usfuga 370,00 8% 399,60

Wymiana wodomierza uszkodzonego z winy
klienta + dodatkowo aktualny kosź zakupu
wodomierza (wodomierz powyżej @ 20)

I. Indywidualny kosztorys z rzeczywiście
rvykonanych nakładów wg stawek:

1) R - 30,00 złlr-g(netto), (najmnie.iszy
podzielnik do rozliczeń 0,5 r-g) (netto)

2) S - m-g z oennika (zł) (najmniejszy
podzielnik do rozliczeń 0,5 m-g) (netto),

3) M - materiał (zł) wg cen pozyskania (netto),

4) Kp - 50%o od R+S (zł) (netto),

5) Z - SYo od R+S+Kp (zł) (netto),

II. Koszt Całkowity= E(M+R+§+Kp+Z) +
należny podatekVAT

ż

a) Ur;ługa wymiany zaworu oraz innycłl
elementów pr rryłącza or az napr aw a innych
uszkodzeń,

b) Usunięcie lvodociągowej awarii siec,iowej
oraz na przyłączu,

c) Wykonawstwo sieci iprzyłączy
wodociągowych,

d) Wykonawstwo innych robót zlecony,chprzez
zlecającego.

e) Rozłozenie permalogów (wyznaczenie
obszaru, na którym jest awaria, zasięg li0- l 50 m
w zaleźności rodzaju sieci) do 5 szt.

f) Rozłożenie permalogów (wynaczen ie
obszaru, na którym jest awaria, zasięg 50-150 m
w zdeżnościrodzaju sieci) powyzej 5 szt.

g) Mrozenie instalacji a 15-32

h) Wykonanie zgrzewu elektroopotowc,go

J
Wyniana l m<lntaż wodomierza radioviego -
@ 15-20 Usługa 270,00 8% 291,60

4
Zawieszenie świadczenia usfugi na wniosek
Klienta (na czas nie dłuższy niż lrok) -
demontaż woclomierza na pt zyłącm

Usługa 100,00 8% 108,00

5

ZarnJ<nięcie przepływu wody na sieci
wodociągowej (na maks. 4h po wcześniejszym
uzgodnieniu terrninu)

s:zt. 250,00 8% 270,00

6
Zamknięcie przepĘwu wody na sieci
wodociągowej (kazda następna godzina z
punktu 5)

godzina 250,00 8% 270,00
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2. Stawki za pracę §prz€tu

3. Usłuei ek§nloatacii sieci kanalizacyine{

L.p. Nazwa uslugi
j.m.

godz.lm-
gl szł.

Cena
netto VAT cena brutto

1 Samochód ciężarowy IFA 6 t ładowności godz/m-g 125,00 23% 153,75
2 Samochód dostawczy do 0,9 t ładowności godzJm-g 85,00 23% 104,55
J Samochód ciężarowy MAN 10 t ładowności godz/m-g l25,00 23% 153,7 5

4 Ciągnik Zetor+ prryczępad t ładowności godz./m-g l 15,00 23% l41,45
5 Ciągnik + prżyczepa 3,5 t ładowności godz/m-g l00,00 23% I23,00
6 Koparkoładowarka New Holland godz/m-g l20,00 23% I47,60
7 Koparka Mecalac godzJm-g l50,00 23% 184,50
8 Zarnrażarka instalacji a 15-32 sń. 25,00 23% 30,75
9 Zgrzewarkaelektrooporowa szt. 25,00 23% 30,75

L.p. Nazwa usługi j.m. Cena
netto

vAT cena brutto

1

a) Wykonawstwo sieci iptzyłączy
kanalizacyjnych,

b) sunięcie kanalizacyjnej awarii sieciowej oraz
naprzyłącza,

c) Wykonawstwo innych robót zlecony,chprzez
zlecającego.

I. Indywidualny kosztorys z rzecąywiście
wykonanych nakładów wg stawek:

l) R - 30,00 ńlr-g (netto),

2) S - m-g z cennika (zł) (najmniejszy
podzielnik dotozliczeń 0,5 m-g) (netto),

3) M - materiał (ń) we cen pozyskania (netto),

4) Kp - 50% od R+§ (zł) (netto),

5) Z - SYo od R+S+Kp (zł) (netto),

II. Kosź Calkowity = E(M+R+§+Kp+Z) +
należny podatekVAT

ż
Czy szczenie kanalizacji urządzeniem tl,pu
WUKO (czas usługi do 1 godziny) + ddazd
ńknl

godzina 3l5,00 8% 340,20

J
Czy sznzenie kanalizacji urądzeniem typu
WUKO z odsysaniem osadu (czas usfugi do l
godziny) + dojazd ńI<tl

godzina 360,00 8% 388,80

4 Usługa samochodu WUKO każde następne rozpoczęcie pracy do 30 minut 50%
staw]<i z punktu 2 i 3 tabeli

5
Dojazd do klienta i powrót nabazę samochodu
WUKo złlkm 5,50 8% 5,94

6

Wypompowanie ścieków przy użyciu wozu
asenizacyjnego ze ńiorników
bezodpĘwowych . Zgodnie z harmonogramem
wywozów (sam transport)

m3 19,35 8% 20,90

h



Ą

Wypompowanie ścieków przy użyciu wozu
asenizacyjnego ze ńiorników
bezodpĘwowych. Zgodnie z lrarmonogramem
wywozów, (Transport + utylizacja 1 m3
zgodnie z obowiązującą taryfą do 19IV 2023
r.)

nl3

27,57 8% 29,71

(Transport + utylizacja 1 m3 zgodnie z
obowiązującą taryfą od 20IV 2023 r.) ?7,63 8% 29,84

8

Wypompowanie ścieków prąy użyciu wozu
asenizacyjnego ze zbiorników
bezodpływowych. W dni robocze poza
harmonogramem wywozów, do 3 dni roboczych
od daty z$oszenia. (ryczałt dot. transportu +
utylizacja wg ilości odpompowanych m3)

ryczah 235,21 8% 254,03

9

Wypompowanie ścieków prąy ufciu wozu
asenizacyjnego ze zbiorników
bezodpływowych. W dni wolne od pracy poza
harm onogramem wywozów, (ryczałt dot.
transpońu + utyllzacja wg ilości
odDomnowanvch m3)

ryczń 276,90 8% 299,05

l0
Czyszczenie spiralą elektryczrą przewodów
kanalizacyjnychalfi- 200 (o długości do 20 m
zakażdy mb) o stopniu zamulenia 1/3 średnicy

nrb 28,60 8% 30,89

l1
Czy szczenie spiralą elekĘcaną przewodów
kanalizacyjnychOll0- 200 (o dfugości do 20 m
zakażĘ mb) o stopniu zamulenia 1/2 średnicy

nrb 52,I0 8% 56,27

12
Czy szczenie spiralą elekĘczrą przewodów
kanalizacyjnychafiD- 200 (o długości do 20 m
zakńdy mb) o stopniu zamulenia 3/4 średnicy

mb 68,72 8% 74,22

13
Prze1;ląd kanalizacji kamerą TV do 30mb (czas
usługi do l godziny) godzina 225,00 8% 243,00

l4 Przegląd kanalizacjikamerą TV do 30mb (za
każdą następną godzinę usfugi) godzina 175,00 8% 189,00

15
Przegląd kanaliz,acji samojezdną kamerą TV do
120ntb (czas usługi do l godziny) godzina 275,00 8% 297,00

16
Przegląd kanalizacji samojezdną kamerą TV do
l2Ontb (zakażdą następną godzinę usfugi) godzina 2ż0,00 8% 237,60

l7
LUB Przegląd kanalizacji samojezdną kamerą
TV do l20mb (tylko w cąystym kanale,
powyżej 30mb)

nlb n0,00 8% 10,80

18
Dojazd do klienta i powrót nabazę samochodu
z kamerą TV złlkm 2,20 8% 2,38

19 Przy usługach wykonyryąnych na terenie gminy nie są naliczane opłaty punktu 5 i 8
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Podstawa opracowania cenl kalkutacje zakładowe.

4. Definicie

a) HARMO,NOGRAM WYWOZU NIECZYSTOŚCI PŁYNN}aCH _ Kalendarz określający
dzień miesiąca, w którym odbywa się wywóz nieczystości płynnych z danej miejscowości na terenie

§miny Sobótka, opublikowany na stronie ZGKIM "Ślęża"- 1yll1Y.zgkinrsoLotka.lll.
b) normatywna praca. w dni robocze: ponieclziałek - piątek w godz. 7:00 - l S:o0, -
c) Ponadnormałwna praca w godz, nadliczbowych: wystę,puje w dni robocze - poniedziałek - piątek
po godz. 15:00,

&
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d) ponadnormatywna praca w godz. nadliczbowych w dni lvolne występuje w dniach: sobota,
niedziela oraz święta,
e) praca w porze nocnej występuje od godz. ',L2:00 - 6:00 w każdym dniu tygodnia.
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