
Załącznik nr 1 do uchwały nr 44/2022
Zarządu Spółki z dnia 02.05.2022 r.

Cennik usług zewnętrznych obowiązujący od 02.05.2022 r.

Tabela nr 1 Usługi związane z dostawą wody i odprowadzaniem ścieków

Lp. Usługa Jednostka Cena netto
Stawka 
podatku 
VAT23%

Cena brutto

1
Wymiana wodomierza

Koszt wymiany usługa 113,55 zł 26,12 zł 139,67 zł
Koszt wodomierza szt. wycena - - zł

2

Wznowienie i zamknięcie dostawy wody lub odprowadzania ścieków
Zamknięcie i otwarcie dostawy wody usługa 113,55 zł 26,12 zł 139,67 zł

Zamknięcie i otwarcie dopływu ścieków usługa 113,55 zł 26,12 zł 139,67 zł

3
Oplombowanie wodomierza

Ponowne oplombowanie wodomierza na wniosek odbiorcy usługa 113,55 zł 26,12 Zł 139,67 zł

4

Sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza-ekspertyza
Koszt pokrywa odbiorca w przypadku stwierdzenia prawidłowego działania wodomierza

Według faktury zakładu przeprowadzającego sprawdzenie usługa wycena - - zł

5

Inne usługi związane z realizacją usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Wydanie opinii technicznej w sprawie rozdziału instalacji 
wodociągowej usługa 77,25 Zł 17,77 zł 95,02 zł

Odbiór i oplombowanie wodomierza dodatkowego bądź 
podliczników do rozliczania wody bezpowrotnie zużytej. Montaż 
dokonuje odbiorca.

usługa 77,25 zł 17,77 zł 95,02 zł

Kontrola instalacji wodociągowej związana z przeniesieniem 
wodomierza głównego na wniosek odbiorcy. Wydanie opinii. usługa 77,25 zł 17,77 zł 95,02 zł

Monitoring rejestratorem instalacji wodociągowej za jeden dzień usługa 43,72 zł 10,06 zł 53,78 zł

Opracowanie wyników monitoringu usługa 463,52 zł 106,61 zł 570,13 zł
1. Do powyższych usług należy doliczyć koszt dojazdu wg cennika usług transportowych
2. W pkt.l koszt wodomierza na podstawie wyceny indywidualnej zależnej od wielkości wodomierza
3. * ustawa z dnia 7-06-2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
2028.)
Świadczenie usług wyszczególnionych w cenniku następuje na podstawie zlecenia pisemnego. Czas trwania usługi do jednej 
godziny pracy zaokrągla się do pełnej godziny w górę, natomiast czas usługi powyżej godziny zaokrągla się do 0,5 godziny w 
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Tabela nr 2 Usługi techniczno - eksploatacyjne wod - kan

Lp- Usługa Jedn. Cena netto
Stawka 
podatku 
VAT23%

Cena brutto

Usługi Kanalizacyjne
Czyszczenie i udroinienie sieci, obiektów i instalacji zewnętrznych kanalizacji sanitarnej.

1 Praca samochodu ciśnieniowego 
Stawka za przejazd 1 km pojazdu

godz. 291,22 zł 66,98 zł 358,20 zł
km 6,00 zł 1,38 zł 7,38 zł

2 Praca samochodu ciśnieniowego wielofunkcyjnego Mercedes AXOR

Stawka za przejazd 1 km pojazdu

godz. 493,87 zł 113,59 zł 607,46 zł

km 9,00 zł 2,07 zł 11,07 zł

3 Praca samochodu ciśnieniowego wielofunkcyjnego MAN super 
Stawka za przejazd 1 km pojazdu

godz, 656,07 zł 150,90 zł 806,97 zł
km 11,00 zł 2,53 zł 13,53 zł

4 Cena postoju dyspozycyjnego z winy zleceniodawcy min. 1,35 zł 0,31 zł 1,66 zł
Inspekcja obcych kanałów ściekowych DN 150 1200 bez czyszczenia kanałów

1 Cena za 1 m inspekcji kanałów bez czyszczenia kanału 
Stawka za przejazd 1 km pojazdu

m 10,15 zł 2,33 zł 12,48 zł
km 4,00 zł 0,92 zł 4,92 zł

2
Cena zryczałtowana za przeprowadzenie inspekcji kanałów o długości 
poniżej 60 m bez czyszczenia kanału
Stawka za przejazd 1 km pojazdu

godz. 428,45 zł 98,54 zł 526,99 zł

km 4,00 zł 0,92 zł 4,92 zł
3 Cena postoju dyspozycyjnego z winy zleceniodawcy min. 1,35 zł 0,31 zł 1,66 zł

Pozostałe usługi kanalizacyjne dla instalacji obcycl1

1 Czyszczenie pompy przepompowni przydomowej związane z awarią 
spowodowaną przez odbiorcę szt. 143,99 zł 33,12 zł 177,11 zł

2 Czyszczenie pompy, układu sterowania i komory przepompowni bez kosztów 
dojazdu, pracy pojazdu i sprzętu szt. 333,12 zł 76,62 zł 409,74 zł

3 Kontrola szczelności przewodów kanalizacyjnych urządzeniem zadymiającym godz. 157,85 zł 36,31 zł 194,16 zł

4 Wykonanie nawiertu w studni rewizyjnej DN 160 lub DN 200 mm szt. 169,12 zł 41,40 zł 210,52 zł
1. Czas usługi pojazdami specjalistycznymi do jednej godziny pracy zaokrągla się do pełnej godziny w górę, natomiast czas usługi powyżej jednej godziny 
zaokrągla się do 0,5 godziny w górę. Potwierdzeniem wykonania usługi jest podpis Zleceniodawcy na karcie wykonania usługi.
2. W przypadku wykonywania usług w dni wolne od pracy oraz w godzinach nocnych do faktury należy doliczyć dodatek za robociznę w ramach pogotowia 
technicznego wod - kan., który wynosi: 50% w przypadku wykonywania usługi w sobotę, 100% w przypadku usługi wykonywanej w niedzielę i święta oraz 
godzinach nocnych od godz. 22.00 do 06.00

3. Stawka dodatku za robociznę lub przejazdu za 1 km nalicza się od momentu wyjazdu z siedziby MWIKSp. z o.o. do momentu powrotu do siedziby

4. Do cen usług pozostałych należy doliczyć koszty pracy sprzętu wg tab.2 oraz dojazd pojazdu zgodnie cennikiem usług transportowych tab.4
5. Usługi nie ujęte w cenniku będą objęte kalkulacją indywidualną lub wycenione na podstawie kosztorysu powykonawczego

Usługi wodociągowe
Za dokonanie czynności zamknięcia odcinka sieci wodociągowej spowodowane uszkodzeniem rury, armatury wodociągu 

podczas wykonywania przez inne firmy prac ziemnych

1
o średnicy do 200 mm
o średnicy powyżej 200 mm do 400 mm
o średnicy powyżej 400 mm do 1000 mm
Stawka za przejazd 1 km pojazdu

odcinek 169,12 zł 38,90 zł 208,02 zł
odcinek 507,37 zł 116,70 zł 624,07 zł
odcinek 1 014,75 zł 233,39 zł 1 248,14 zł

km 4,00 zł 0,92 zł 4,92 zł
Za dokonanie czynności zamknięcia lub otwarcia zasuwy

1 Zamknięcie i otwarcie zasuwy na przyłączu na wniosek klienta
Stawka za przejazd 1 km pojazdu

szt. 90,02 zł 20,70 zł 110,72 zł
km 4,00 zł 0,92 zł 4,92 zł

2
Zamknięcie lub otwarcie zasuwy na przyłączu na pisemne zlecenie odbiorcy - 
przyłącze nie należące do MWiK Sp. z o.o.
Stawka za przejazd 1 km pojazdu

szt. 36,65 zł 8,43 zł 45,08 zł

km 4,00 zł 0,92 zł 4,92 zł
Pozostałe usługi wodociągowe

1 Pomiar sprawności hydrantu zewnętrznego szt. 154,00 Zł 35,42 zł 189,42 zł
2 Pomiar sprawności hydrantu wewnętrznego szt. 154,00 zł 35,42 zł 189,42 zł
3 Zamrażanie od DN 15 do DN 40 godz. 281,87 zł 64,83 zł 346,70 zł
4 Lokalizacja wycieku wody na instalacjach obcyh godz. 507,37 zł 116,70 zł 624,07 zł
5 Pomiar ciśnienia na przyłączu obcym szt. 90,20 zł 20,75 zł 110,95 zł
6 Odpompowanie wody za pomocą pomp godz. 73,29 zł 16,86 zł 90,15 zł
7 Przeglądy i lokalizacje infrastruktury obcej _godz. 90,20 zł 20,75 zł 110,95 zł

8
Wykonanie nawiertu pod nasadę rurową - zlecenie zewnętrzne :
Na rurociągu DN < 80 mm
Na rurociągu DN 80 v 300 mm
Na rurociągu DN > 300 mm

szt. 291,90 zł 67,14 zł 359,04 zł
szt. 463,02 zł 106,49 zł 569,51 zł
szt. 1060,00 zł 243,80 zł 1 303,80 zł

10 Cena postoju dyspozycyjnego z winy zleceniodawcy min. 1,35 zł 0,31 zł 1,66 zł
11 Cena dojazdu samochodu doliczana do usługi pkt. 1 - 9 km 4,00 zł 0,92 zł 4,92 zł



Lp. Usługa Jedn. Cena netto
Stawka 
podatku 
VAT23%

Cena brutto

1. Ceny usług nie obejmują cen materiałów
2. W przypadku wykonywania usług w dni wolne od pracy oraz w godzinach nocnych do faktury należy doliczyć dodatek za robociznę w ramach pogotowia 
technicznego wod - kan., który wynosi: 50% w przypadku wykonywania usługi w sobotę, 100% w przypadku usługi wykonywanej w niedzielę i święta oraz 
godzinach nocnych od godz. 22.00 do 06.00

3. Stawka dodatku za robociznę lub przejazdu za 1 km nalicza się od momentu wyjazdu z siedziby MWiK Sp. z o.o. do momentu powrotu do siedziby

4. Koszty usunięcia awarii spowodowanej przez osoby trzecie będę objęte kalkulację indywidualną lub wycenione na podstawie kosztorysu powykonawczego
5. Do usługi zamknięcia odcinka sieci spowodowane uszkodzeniem rury należy doliczyć straty wody, wody zużytej do odwodnienia, przepłukania i 
napełnienia
6. Usługi nie ujęte w cenniku będę objęte kalkulacją indywidualną lub wycenione na podstawie kosztorysu powykonawczego

Usługi pozostałe
1 [Tabliczka orientacyjna uzbrojenia sieci wod - kan kpi. 26,83 zł 6,17 zł 33,00 zł
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Tabela nr 3 Usługi sprzętu

Lp- Rodzaj sprzętu, urządzenia, maszyny Jednostka Cena netto
Stawka 
podatku 

VAT
Cena brutto

1 Praca pompy spalinowej godz. 88,00 zł 20,24 108,24 zł
2 Praca pompy hydraulicznej godz. 132,00 zł 30,36 162,36 zł
3 Praca młota hydraulicznego godz. 132,00 zł 30,36 162,36 zł
4 Praca młota spalinowego godz. 88,00 zł 20,24 108,24 zł
5 Praca przecinarki hydraulicznej godz. 495,00 zł 113,85 608,85 zł
6 Praca ubijaka godz. 132,00 zł 30,36 162,36 zł
9 Cena postoju dyspozycyjnego z winy zleceniodawcy min. 1,35 zł 0,31 1,66 zł
10 Cena dojazdu samochodu doliczana do usługi pkt. 1-8 km 4,00 zł 0,92 4,92 zł

1. Czas usługi sprzętu do jednej godziny pracy zaokrągla się do pełnej godziny w górę, natomiast czas usługi powyżej jednej godziny zaokrągla się do 
0,5 godziny w górę. Potwierdzeniem wykonania usługi jest podpis Zleceniodawcy na karcie wykonania usługi.
2. W przypadku wykonywania usług w dni wolne od pracy oraz w godzinach nocnych do faktury należy doliczyć dodatek za robociznę w ramach 
pogotowia technicznego wod - kan., który wynosi: 50% w przypadku wykonywania usługi w sobotę, 100% w przypadku usługi wykonywanej w 
niedzielę i święta oraz godzinach nocnych od godz. 22.00 do 06.00

3. Stawka dodatku za robociznę lub przejazdu za 1 km nalicza się od momentu wyjazdu z siedziby MWIKSp. z o.o. do momentu powrotu do siedziby

4. Usługi nie ujęte w cenniku będą objęte kalkulacją indywidualną lub wycenione na podstawie kosztorysu powykonawczego
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Tabela nr 4 Usługi transportowe

Lp. Rodzaj pojazd, sprzętu Jednostka Cena netto
Stawka 

podatku 
VAT

Cena brutto

1. Dźwig "DUR8" godz. 270,00 zł 62,10 zł 332,10 zł
2. Koparka "Waryński" K-406 HMK102S godz. 280,00 zł 64,40 zł 344,40 Zł
3. Koparka "JCB 3CX" godz. 280,00 zł 64,40 zł 344,40 zł
4. Koparka "Neuson" godz. 300,00 zł 69,00 zł 369,00 zł
5. MAN "Wywrotka" godz. 500,00 zł 115,00 zł 615,00 zł
6. Ciągnik "Zetor" godz. 180,00 zł 41,40 zł 221,40 zł
7. Żuraw przenośny "HDS" godz. 260,00 zł 59,80 zł 319,80 zł
8. MERCEDES AXOR km 9,00 zł 2,07 11,07 zł
9. MAN "SUPER 2000" km 11,00 zł 2,53 13,53 zł

10. LIAZ SC 110 km 6,00 zł 1,38 7,38 zł
11. PEUGEOT BIPPER, PARTNER km 2,50 zł 0,58 3,08 zł
12. PEUGEOT BOXER, RENAULT MASTER, iVECO km 4,00 zł 0,92 4,92 zł
13. MULTIKAR M-25 km 2,30 zł 0,53 2,83 zł
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