
Załącznik do uchwały nr I/1/2017 Zarządu Spółki

L.p. J.M.
CENA 

NETTO

CENA 

BRUTTO
UWAGI

1. szt.  27,45 zł  33,76 zł 

2. szt.  27,45 zł  33,76 zł 

3. szt.  48,70 zł  59,90 zł 

4. szt.  48,70 zł  59,90 zł 

5. szt.  91,20 zł  112,18 zł 

6. szt.  91,20 zł  112,18 zł 

7. szt.  38,05 zł  46,80 zł 

8. szt.  26,20 zł  32,23 zł 

9. szt.  42,50 zł  52,28 zł 

10. szt.  - zł wg indywidualnej wyceny 

11. szt.  42,50 zł  52,28 zł 

12. szt.  42,50 zł  52,28 zł 

13. szt.  80,00 zł  98,40 zł 

14. szt.  63,75 zł  78,41 zł 

15. szt.  25,00 zł  30,75 zł 

16. szt.  98,41 zł  121,04 zł 

17. szt.  106,79 zł  131,35 zł 

18. szt.  84,45 zł  103,87 zł 

Zamykanie lub otwieranie zasuwy na przyłączu wody na zlecenie 

Odbiór podejścia pod wodomierz za każdy pobyt na budowie.

Uzgodnienia projektu przyłącza wody.

Uzgodnienia projektu przyłącza do kanalizacji sanitarnej.

Uzgodnienia projektu przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej (w jednym 

opracowaniu).

Uzgodnienia projektu sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej 

łącznie długość do 50mb.
Uzgodnienia projektu sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej 

powyżej 50mb za każde następne 50mb.

Nadzór nad zmianą lokalizacji wodomierza.

Wydanie warunków technicznych budowy przyłącza wodociągowego               

i kanalizacyjnego.

Wydanie warunków technicznych budowy sieci wodociągowej lub 

kanalizacyjnej.

Wydanie warunków technicznych do zabudowy podlicznika wody 

bezpowrotnie zużytej.

Aktualizacja warunków technicznych.

Uzgodnienia branżowe przebiegu urządzeń wod-kan do formatu A3.

Uzgodnienia branżowe przebiegu urządzeń wod-kan powyżej formatu A3.

Cennik usług – wodociągowych i kanalizacyjnych Gminnego Zakładu 

Komunalnego Sp. z o.o. w Zbrosławicach obowiązujący                                                          

od dnia 02.01.2017 roku.

NAZWA USŁUGI

Wydanie zapewnienia dostawy wody.

Wydanie zapewnienia odbioru ścieków.

Wydanie warunków technicznych budowy przyłącza wodociągowego.

Wydanie warunków technicznych budowy przyłącza kanalizacyjnego.



19. szt.  82,98 zł  102,07 zł 

20. szt.  82,98 zł  102,07 zł 

21. szt.  103,99 zł  127,91 zł 
plus koszt materiału, wodomierza i/lub moduł 

radiowy z programowaniem

22. szt.  103,99 zł  127,91 zł 
plus koszt materiału, wodomierza i/lub moduł 

radiowy z programowaniem

23. szt.  98,41 zł  121,04 zł 

24. szt.  98,41 zł  121,04 zł 

25. szt.  213,58 zł  262,70 zł 
W przypadku konieczności wykonania nowego 

włączenia do sieci wg indywidualnej wyceny

26. szt.  98,41 zł  121,04 zł 

27. godz.  100,00 zł  123,00 zł plus koszt materiału

28. godz.  120,00 zł  147,60 zł 

29. godz.  160,00 zł  196,80 zł 

Po stronie inwestora - przygotowanie wykopu, 

zabezpieczenie, odwodnienie. Usługa spięcia może 

być wykonywana tylko przez pracowników                             

GZK Sp. z o.o. Zbrosławice
30. szt.  - zł wg indywidualnej wyceny 

31. szt.  - zł wg indywidualnej wyceny 

32. godz.  120,00 zł  129,60 zł plus: koszt zrzutu - utylizacji i/lub wody wg taryfy

33. godz.  80,00 zł  98,40 zł plus koszt zrzutu – utylizacji

34. godz.  100,00 zł  123,00 zł 

Wywóz nieczystości beczkowozem do 3m
3 szt.  63,00 zł  68,04 zł 

Wywóz nieczystości beczkowozem za 1m
3        

powyżej 3m
3 m

3  21,00 zł  22,68 zł 

35.

Wypompowanie             

i wywóz nieczystości 

ciekłych bytowych            

z bezodpływowych 

zbiorników (szamb).

Wykonanie spięcia z czynną siecią wodociągową.

Wykonanie przyłącza wodociągowego

Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego
Czyszczenie i udrażnianie kanalizacji metodą hydrauliczną lub 

mechaniczną do średnicy fi 160mm.
Wynajem samochodu specjalistycznego typu beczkowóz.

Kontrola poprzez zadymianie przyłączy kanalizacyjnych.

Wsparcie techniczne (branżowe) nad czynnymi urządzeniami 

wodociągowymi lub kanalizacji sanitarnej za każdy pobyt na budowie.

Wsparcie techniczne (branżowe) nad budowanymi urządzeniami 

wodociągowymi lub kanalizacji sanitarnej za każdy pobyt na budowie.

Przywrócenie dostaw wody (odciętych z przyczyn odbiorcy).

Odbiór techniczny przyłącza lub sieci.

Usługa pogotowia wod-kan na urządzeniach klienta.

Usługa pompowania wody z zalanego obiektu.

Plombowanie podlicznika wody.

Ponowne plombowanie wodomierza.
Wymiana wodomierza do średnicy 40mm (uszkodzonego z winy odbiorcy 

lub przekazanego do ekspertyzy w przypadku prawidłowego działania lub 

na zlecenie odbiorcy).

Montaż wodomierza do średnicy 40mm w miejsce skradzionego.



36.

Wypompowanie i 

wywóz nieczystości 

ciekłych bytowych 

(skondensowanych)         

z przydomowych 

oczyszczalni ścieków.

Wywóz nieczystości beczkowozem jednorazowo 

do 3m
3 szt.  100,00 zł  108,00 zł 

37. godz.  100,00 zł  123,00 zł Sprzęt z kierowco/operatorem

38. godz.  55,00 zł  67,65 zł Sprzęt z kierowcą

39. godz.  90,00 zł  110,70 zł Sprzęt z operatorem

40. godz.  70,00 zł  86,10 zł Sprzęt z operatorem

41. godz.  50,00 zł  61,50 zł Sprzęt z operatorem

42. godz.  70,00 zł  86,10 zł Sprzęt z kierowcą

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Wszystkie pojazdy wyposażone są w system GPS.

Zleceniodawca na karcie drogowej lub protokole potwierdza fakt wykonania zlecenia i jest to podstawa do wystawienia faktury VAT.

Stawka podatku Vat dla usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Termin płatności faktury wynosi 14 dni od daty wystawienia.

W przypadku nie uregulowania płatności w terminie wskazanym na fakturze Zleceniodawca zostanie obciążony obowiązującymi odsetkami oraz kosztami 

windykacji.

Minikoparka HANIX na gąsienicach gumowych.

Ciągnika Ursus z przyczepą (5 t.).

Warunki realizacji:

Dla pozycji w rozliczeniu godzinowym momentem rozpoczęcia liczenia czasu zlecenia jest moment wyjazdu sprzętu z bazy GZK  Sp. z o.o. w Zbrosławicach.

Usługi po godzinie 15:00 oraz w dni wolne od pracy ustala się indywidualnie.

Realizacja zlecenia następuje po wcześniejszym zleceniu pisemnym złożonym w siedzibie spółki lub telefonicznie w przypadku awarii.

Samochód wywrotka ciężarowy z HDS - DAF.

Samochód dostawczy DMC 3.5 t.

Koparko ładowarka JCB 3CX.

Minikoparka JCB 8026 na gąsienicach gumowych.


