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  ZASADY NALICZANIA CEN: 

 USŁUGI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODNEJ I KANALIZACYJNEJ 

 USŁUGI ZWIĄZANE Z EKSPLOATACJĄ SIECI 
 USŁUGI WODNO-KANALIZACYJNE  
 ODBIÓR NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH 
 USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE  
 USLUGI POZOSTAŁE 
 PRACE KONSERWATORSKIE I NAPRAWCZE 

 
 
 
 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                      Zasady naliczania cen 
 

 

 

WYJAŚNIENIA POJĘĆ 

       1.Przegląd techniczny przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego 

 sprawdzenie stanu technicznego przyłącza wodociągowego / kanalizacyjnego. 

Kontroli podlega: 

 ułożenie rur w odkrytym wykopie 

 prawidłowe wykonanie podejścia pod wodomierz na przyłączu wodociągowym 

 zgodność wykonania robót z zatwierdzoną dokumentacją projektową 

oraz obowiązującymi przepisami budowlanymi i Polskimi Normami; 

 atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty i świadectwa PZH  

dla zastosowanych materiałów. 

    2. Koszt dojazdu na miejsce wykonania usługi 

 Ceny określają koszty usług wykonywanych na terenie gminy Malczyce łącznie z kosztem 

dojazdu na miejsce wykonania usługi. W wyjątkowych przypadkach (miejsce wykonania 

usługi zlokalizowane poza terenem Malczyc) do podanych w cenniku wartości należy dodać 

koszt dojazdu 1,75 zł/km. 

3. Rozliczenie czasu wykonania usługi 

 Pozycje, dla których jednostką miary jest godzina liczone są wg klucza – każde rozpoczęcie  

godziny prac rozliczane jest, jako pełna godzina.  

 

 

           W przypadku jednostki „doba” lub „zmiana” opłata jest naliczana za każdą rozpoczętą jednostkę. 



 

 

 

 

 

 

                                               USŁUGI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI 

 

MUK Sp. z o.o. wydaje zapewnienia dostarczania wody i/lub odprowadzania ścieków oraz uzgadnia projekty budowlane i 

wykonawcze sieci oraz budowanie przyłączy wodociągowych i/lub kanalizacyjnych zgodnie z cennikiem opłat. 

MUK  dokonuje przeglądu technicznego przyłączy wodociągowych i/lub kanalizacyjnych zgodnie z cennikiem opłat. W zakres usługi 

wchodzi jedna wizyta celem dokonania przeglądu technicznego oraz jedna wizyta celem stwierdzenia usunięcia ewentualnych 

niezgodności stwierdzonych przy przeglądzie technicznym. 

 

            Usługi przyłączania do sieci – Budowa przyłącza – usługa zlecona MUK Malczyce 

L.p                    Nazwa Usługi                                                             jednostka              cena  zł 

1.  Techniczne przyłączenie do sieci wodociągowej wraz z ułożeniem przyłącza                                        Opłata zryczałtowana 

1.1.   Ø32 – Ø63                                                                                                 Szt.                              2 460   Szt.  2 460 zł 

1.2.  Ø80 i więcej                                                                                                                           Szt                        Kalkulacja indywidualna                                                                 

   

W zakres usług 1.1 i 1.2 wchodzą:  

 Ułożenie przyłącza w wykopie  

 Złączenie przyłącza z wodociągiem gminnym  
 Budowa zestawu wodomierzowego i montaż wodomierza, 

oplombowanie wodomierza 
 Wydanie zaświadczenia końcowego o złączeniu instalacji wodociągowej 

budynku z siecią gminną    

Uwaga: 

 Powyższe ceny zawierają koszty materiałów, z wyłączeniem budowy studni 

wodomierzowej ! 

 Standardowy wykop konieczny do ułożenia przyłącza wodociągowego o 

głębokości do 1,6 m i szerokości do 0,90 m. 

 Maksymalna długość przyłącza objęta powyższą ceną – 15 m. Przyłącza o 

większej długości kalkulowane są wg klucza: 

 

 Odcinek do 15 m – wg cennika  

 Każdy następny metr – 1m x 100 zł netto 

 

   



 

   

 

 

 

                

 

 

        Usługi przyłączania do sieci – Budowa przyłącza – wykonane przez     inwestora 

 
 
 
2.  Budowa przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego 
        (Wykonawstwo zlecone przez klienta firmie zewnętrznej. Materiały, robocizna i organizacja prac w gestii klienta) 

 

2.1 Złaczenie przyłącza wybudowanego przez klienta bezpośrednio z siecią: 

 Nawiercenie sieci wodociągowej przez służby MUK –  wg. cennika.  

 Nadzór przez MUK nad wstawianym trójnikiem na sieci wod-kan, wstawianym króćcem zabudowywaną studnią na sieci 

kanalizacyjnej – wg. cennika. 

 

 

 

Uwaga:   

 Powyższe usługi wykonywane są wyłącznie przez MUK  lub pod nadzorem MUK  
 Brak możliwości wykonania usługi z przyczyn leżących po stronie Klienta skutkuje naliczeniem kosztów  

 

 

 

 

2.2 Przegląd techniczny przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego wykonywany jest przez służby MUK  

 Usługa Przeglądu technicznego przyłącza wodociągowego połączona jest z montażem wodomierza głównego wg.cennika  

 Usługa Przeglądu technicznego wykonywana jest na przyłączu przygotowanym do odbioru, w stanie gotowym i odkrytym. 

 Brak możliwości wykonania usługi z przyczyn leżących po stronie klienta skutkuje naliczeniem kosztów .  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                  USŁUGI EKSPLOATACJI SIECI NAZWA USŁUGI 

               

                L.p                    Nazwa Usługi                                                             jednostka              cena zł 

 

3.  Zamknięcie lub otwarcie przepływu wody na sieci   

3.1 Maksymalnie 2 zasuwy                                                                                                                    Usługa                            246                         

3.2 Każda kolejna zasuwa na tym samym rurociągu                                                                        Usługa                         18,45  

3.3.Montaż wylewki z wodomierzem                                                                                       godz.                          184,50 

zł3.4 Za każde rozpoczęte 30 min powyżej 1 godz.                                                                       30 min                61,50  

3.5 Nawiercenie i podłączenie do sieci przez służby MUK                                                       Usługa               442,80  

3.6 Wpięcie do sieci wod/kan z montażem trójnika  (zamknięcie odcinka sieci)                        Usługa                  1230       

3.7 Wykonanie studni kanalizacji sanitarnej na sieci (betonowa ,systemowa Kaczmarek-1000 ,właz D400) Szt.   4305  

 

9 

 

94. Kontrola przyłączy kanalizacyjnych za pomocą agregatu dymotwórczego   

K4.1 Kontrola w granicach Malczyc                                                                                               godz.                                     307.50 

4.2Kontrola poza granicami Malczyc                                                                                          godz.                                      307.50   

 

 

 

   Uwaga:  

 Przy usłudze poza granicami miasta do ceny należy doliczyć koszt dojazdu  
 Brak możliwości wykonania usługi z przyczyn leżących po stronie Klienta skutkuje naliczeniem kosztów.  

 

 

 

4.3 Koszt wizyty u klienta celem wykonania zleconej usługi, w przypadku braku możliwości realizacji zlecenia z przyczyn zależnych 

od klienta                                                                                                                                         opłata zwrot kosztów          123   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                              USŁUGI WODNO-KANALIZACYJNE                                                                     

 

L.p                                 Nazwa Usługi                                                               jednostka                 cena zł                                                    

Opłaty związane z  przerwaniem i przywróceniem dostaw wody 

5.Odcięcie dostaw wody wynikające z zadłużenia Klienta                                                                    0   

6.Przywrócenie dostaw wody zadłużonemu Klientowi po uregulowaniu należności                  Usługa                        307,50        

7.Zawieszenie świadczenia usługi na wniosek Klienta (na czas nie dłuższy niż 3 lata         Usługa             184,50  

W zakres usługi wchodzą:    

 Zamknięcie i otwarcie zasuwy połączeniowej 

 Demontaż i ponowny montaż wodomierza głównego 

 Utrzymanie nieeksploatowanej infrastruktury    

    

 Opłaty związane z samowolnymi działaniami Klienta łamiącymi postanowienia  Ustawy lub umowy  

pomiędzy MUK  a Klientem 

8. Wymiana wodomierza uszkodzonego z winy Klienta   

 Uwaga:     

 Ceny zawierają koszty robocizny, nowego wodomierza lub naprawy i ponownej legalizacji 

uszkodzonego    wodomierza. Wybór opcji usługi – wymiana wodomierza na nowy lub naprawa zależny 

jest od stopnia zniszczenia wymienianego wodomierza   

8.1 Wodomierz domowy Ø 15-20 mm – naprawa i legalizacja                           Szt.             147,60  

 Wodomierz domowy Ø 15-20 mm – wymiana na nowy                                          Szt.             184,50  

8.2 Wodomierz domowy Ø 25-32 mm – naprawa i legalizacja                                          Szt.             344,40  

 Wodomierz domowy Ø 25-32 mm – wymiana na nowy                                           Szt.                  492  

8.3 Wodomierz domowy Ø 40 mm – naprawa i legalizacja                                           Szt.             307,50  



    Wodomierz domowy Ø 40 mm – wymiana na nowy                                                          Szt.             676,50  

8.4 Wodomierz przemysłowy Ø 50 mm – naprawa i legalizacja                                          Szt.                  615  

 Wodomierz przemysłowy Ø 50 mm – wymiana na nowy                                          Szt.                1230  

8.5 Wodomierz przemysłowy Ø 80 – naprawa i legalizacja                                          Szt.                  738  

 Wodomierz przemysłowy Ø 80 – wymiana na nowy                                                          Szt.                2214  

8.6 Wodomierz przemysłowy Ø 100 – naprawa i legalizacja                                          Szt.                  738  

 Wodomierz przemysłowy Ø 100 – wymiana na nowy                                                          Szt.                2460  

8.7 Wodomierz przemysłowy Ø 150 – naprawa i legalizacja                                           Szt.                1107     

Wodomierz przemysłowy Ø 150 – wymiana na nowy                                                                           Szt.            9090,93  

    

8.8 Wymiana  nakładki  do  odczytów  zdalnych  z  powodu  jej  uszkodzenia,             Szt.                   246  

 zniszczenia lub zagubienia   

                      Usługi związane z obsługą infrastruktury Klienta   

9. Określenie warunków technicznych montażu wodomierza odliczającego                     Usługa             172,20  

 montowanego w celu naliczenia ilości wody bezzwrotnie zużytej (np. na   

 cele ogrodowe) – wydanie raportu z oceny, montaż wodomierza w gestii klienta   

    

      Uwaga:   

 Pierwsze oplombowanie wodomierza – GRATIS.   

9.1 Realizacja zakresu usługi z pozycji nr 9. przy e-mailowym potwierdzeniu                    Usługa 123  

 wykonania prac przez Klienta   

9.2 Realizacja zakresu usługi z pozycji nr 9 przy potwierdzeniu przez Klienta                    Usługa              98,40  

 wykonania prac za pośrednictwem eBOKa oraz korzystaniu przez Klienta z   

 eFaktury   

9.3 Określenie warunków technicznych montażu wodomierza odliczającego                    Usługa             233,70  

 montowanego w celu naliczenia ilości wody bezzwrotnie zużytej (np. na cele   

 ogrodowe) wraz z kontrolą i montażem wodomierza.   

 Uwaga:   

 Cena usługi obejmuje zakup urządzenia, montaż, pierwsze oplombowanie i założenie nakładki do 

odczytów zdalnych   



 Przygotowanie podejścia do montażu wodomierza odliczającego jest obowiązkiem Klienta. 

  

9.4 Realizacja zakresu usługi z pozycji nr 15.3 przy e-mailowym potwierdzeniu                   Usługa            172,20  

 wykonania prac przez Klienta   

9.5 Realizacja zakresu usługi  przy potwierdzeniu przez Klienta                                               Usługa             98,40  

                wykonania prac za pośrednictwem eBOKa oraz korzystaniu przez Klienta z   

 eFaktury   

    

9.6 Ponowne oplombowanie wodomierza „odliczającego” zamontowanego w                    Usługa  123  

 celu określenia ilości wody bezpowrotnie zużytej (np. na cele podlewania   

 ogrodu) – wymiany wodomierza dokonuje Klient (wodomierz zamontowany   

 na instalacji).   

 Uwaga:   

 Pozycja dotyczy wyłącznie wodomierzy znajdujących się w systemie rozliczeń MUK    

 Usługa obejmuje montaż nakładki do odczytów zdalnych.   

9.7 Wymiana wodomierza odliczającego na cele podlewania ogrodu                     Usługa           147,60  

 zamontowanego na instalacji wewnętrznej Klienta.   

 Uwaga:    

 Cena usługi obejmuje zakup urządzenia, montaż, pierwsze oplombowanie i założenie nakładki do 

odczytów zdalnych. 

 Przygotowanie miejsca montażu wodomierza jest obowiązkiem Klienta.   

9.8 Wydanie warunków przeniesienia wodomierza głównego na życzenie klienta.       Usługa          553,50  

 Usługa obejmuje: 

 przygotowanie i analiza dokumentacji 

 pierwsza wizyta - określenie warunków technicznych zmiany lokalizacji wodomierza głównego 

 druga wizyta – odbiór wykonanych prac, przy pozytywnym odbiorze oplombownie wodomierza.   

 Uwaga:  

 Każda dodatkowa wizyta wynikająca z nieprawidłowo wykonanych prac przez inwestora jest płatna jako 

nieuzasadniony wyjazd pracownika MUK.   

    

9.9 Określenie warunków technicznych rozdziału wewnętrznej instalacji wodociągowej na maksymalnie 4.   

wodomierze główne.                                                                                                  Usługa                                  369  

 Usługa obejmuje: 



 przygotowanie i analiza dokumentacji, 

 pierwsza wizyta - określenie warunków technicznych rozdziału wewnętrznej instalacji wodociągowej na 

maksymalnie 4 wodomierze główne. 

 druga wizyta – odbiór wykonanych prac, 

 trzecia wizyta – montaż i oplombowanie wodomierzy głównych.   

 Uwaga:  

 Każda dodatkowa wizyta wynikająca z nieprawidłowo wykonanych prac przez inwestora jest płatna jako 

nieuzasadniony wyjazd pracownika MUK   

     

10. Zamknięcie i otwarcie zasuwy na przyłączu w celu wykonania prac montażowych na postawie wydanych  

warunków                                                                                                                                   Usługa  246  

11. Ponowne dokonanie odczytu wodomierza na żądanie Klienta                                                   Usługa                  123  

12. Ponowne oplombowanie wodomierza wraz z kontrolą przyłącza                                   Usługa              184,50 

13. Ekspertyza wodomierza (w związku z reklamacją prawidłowości wskazań wodomierza)  

 Uwaga:    

 Cena zawiera koszty robocizny i ekspertyzy wodomierza.   

14. Ø15-20                                                                                                                                       Szt.                   369  

14.1 Ø25-40                                                                                                                                       Szt.                   492  

14.2 Ø50;80;100                                                                                                                                       Szt.                   615  

14.3 Ø150                                                                                                                                        Szt.              922,50  

15. Wydanie warunków technicznych odwodnienia placu budowy do kanalizacji                    Usługa                307,5  

 wraz z kontrolą  

16. Wymiana wodomierza na zlecenie Klienta       

 Uwaga:  

 Ceny zawierają koszty robocizny, nowego wodomierza lub naprawy i ponownej legalizacji uszkodzonego 

wodomierza, a także oplombowanie wodomierza. Wybór opcji usługi - wymiana wodomierza na nowy lub 

naprawa, zależny jest od stopnia zniszczenia wymienianego wodomierza     

17.     Wymiana zaworów przy wodomierzu  

Uwaga: cena zawiera koszty robocizny i 1 zaworu.     

17.1 Wodomierz domowy Ø 15-20 mm                                                                                                  Kpl                184,50     

17.2 Wodomierz domowy Ø 25 mm                                                                                                  Kpl               246 

17.3 Wodomierz domowy Ø 32 mm                                                                                                  Kpl                307,50    

17.4 Wodomierz domowy Ø 40 mm                                                                                                  Kpl               369 

  



18. Wymiana zaworów przy wodomierzu  

Uwaga:         Cena zawiera koszty robocizny i 2 sztuk zaworów.     

18.1 Wodomierz domowy Ø 15-20 mm                                                                                          Kpl                   369  

18.2 Wodomierz domowy Ø 25 mm                                                                                          Kpl              430,50  

18.3  Wodomierz domowy Ø 32 mm                                                                                          Kpl                   492  

18.4 Wodomierz domowy Ø 40 mm                                                                                          Kpl                               553,5   

 

 

 Usługa odpłatnego rozliczenia dostaw wody lub/i odbioru ścieków do budynków wielolokalowych lub na       

terenach przemysłowych     

19. Ocena techniczna instalacji wodociągowej, wodomierzy lokalowych stanowiących własność klienta 

nieoplombowanych przez MUK  (wodomierze zamontowane na instalacji), związana z przyjęciem budynku/terenu 

przemysłowego do rozliczeń dostawy usług wodociągowo-kanalizacyjnych.    

Usługa obejmuje: 

 kontrolę wodomierzy lokalowych  

 wydanie raportu z oceny (jeden dla całego obiektu)     

Uwaga:  

 Każda dodatkowa wizyta wynikająca z nieprawidłowo zamontowanego wodomierza lokalowego jest płatna 

jako nieuzasadniony wyjazd pracownika MUK.   

19.1 Za 1 wodomierz lokalowy                                                                                                        Szt.    184,50  

19.2 Każdorazowy odczyt wodomierza odliczającego                                                                        Szt.      12,30  

            

20. Pompowanie wody ze studzienki wodomierzowej                                                      Usługa      61,50 

  

  Dostawa wody pitnej beczkowozem o pojemności 3 m3     

21.Dostawa w granicach Malczyc                                                                                                       Usługa           246  

20.1 Dostawa do 10 km poza granice Malczyc                                                                        Usługa        307,50 

     Za każde 10 min postoju samochodu przy rozładunku powyżej 60 min                          10 min          18,45 

22.Przyjęcie odpadów z separatorów tłuszczy w oczyszczalni                                                               1 mg             351                

kod 19 08 09      

23.Przyjęcie odpadów z czyszczenia kanalizacji na składowisko na Oczyszczalni                              1  mg         129,60  

kod 19 08 99 lub 20 03 06     

  

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Przyjęcie nieczystości innych niż bytowe z wozów asenizacyjnych na zlewnie ścieków
   

24.  ChZT <= 5000 g O2/m3, pH = 6,5 – 9,5                                                                                                   1m3               19,50   

24.1 5 000< ChZT <= 15 000 g O2/m3, pH = 6,5 – 9,5                                                                                    1m3                     22   

24.2 15 000< ChZT <= 25 000 g O2/m3, pH = 6,5 – 9,5                                                                     1m3                     27   

24.3 25 000< ChZT <= 100 000 g O2/m3, pH = 6,5 – 9,5                                                                     1m3       43   

24.4 ChZT > 100 000 g O2/m3, pH = 6,5 – 9,5                                                                            1m3 Kalkulacja indywidualna  

 

25.Udostępnienie stacji zlewnej w dni robocze w godzinach innych niż określone w umowie.      godz.    108  

26.Udostępnienie stacji zlewnej w dni wolne i święta.                                                                     godz.                   173  

27.Sprzedaż osadu czynnego                                                                                                                      1m3                     26    

 

 

 

   Przyjęcie nieczystości ciekłych – bytowych z wozów asenizacyjnych na zlewnię  ścieków                                                  

   ChZT <= 5000 g O2/m3, pH = 6,5 – 9,5                                 1m3                   19,50 zł    

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

    Dzierżawa stojaka hydrantowego z wodomierzem                                                       Kaucja zwrotna w wysokości 2500 zł.

 Uwaga: Niezależnie od dzierżawy stojaka Klient wnosi opłaty za pobraną wodę na podstawie zawartej umowy. 

28. Dowóz, montaż, demontaż i prace instalacyjne                                                                                     1 Szt.  492 zł 

29.Opłata dzierżawna     

 Do tygodnia                                                                                    tydzień                             12,30 zł  

 Do miesiąca                                                                                    miesiąc                             24,60 zł 

Do kwartału                                                                                                                  Kwartał  98,4 zł 

     

 

 

 

30.Prace montażowe na sieci wod/kan (patrz pkt.3)        

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

          

 

 

                                                        USŁUGI POZOSTAŁE   

 Usługi sprzętem ciężkim oraz transport  

36. Usługa sprzętowa koparko-ładowarką KOMATSU J93-S                                               godz.             135,50 zł 

37. Usługa sprzętowa minikoparką TEREX                                                                              godz.               98,40 zł 

38.        Transport ciągnikiem z przyczepą lub busem do 2,5t                                                              godz.                 86,1 zł 

    

 Pozycje, dla których jednostką miary jest godzina liczone są wg klucza – każde rozpoczęcie pierwszej godziny 

prac rozliczane jest, jako pełna godzina. Każda kolejna godzina prac jest rozliczana w okresach 10 minutowych.W 

przypadku jednostki „doba” lub „zmiana” opłata jest naliczana za każdą rozpoczętą jednostkę. 

39. Usługi ogólnobudowlane  

40. Remonty mieszkań, budynków (murowanie, prace tynkarskie, gładź, malowanie, układanie glazury itp.)  

                                                                                                                                                             Kalkulacja indywidualna 

41. Prace instalacyjne CO, wod/kan, instalacje elektryczne.                                                 Kalkulacja indywidualna 

42. Usługi dekarskie, zduńskie.                                                                                                Kalkulacja indywidualna 

    

43. Prace przy konserwacji zieleni  

43.1 Koszenie trawników, wycinanie i przycinanie drzew i krzewów.                  Kalkulacja indywidualna 

43.2 Sprzątanie działek budowlanych, terenów zielonych.                                  Kalkulacja indywidualna 

    

                                                

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                 

                                              PRACE KONSERWATORSKIE I NAPRAWCZE 

 

L.p                                 Nazwa Usługi                                                               jednostka          cena zł    

 

Drobne prace hydrauliczne (np.: wymiany uszczelek w baterii)                                       szt.                10 – 20 

Zamontowanie kratek wentylacyjnych                                                                                      szt.                   5 – 25 

Wykonanie podejść wodno – kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych                                        szt.                     190 

Wymiana baterii umywalkowej ,zlewozmywakowej, wannowej                                        szt.                     100 

Zamontowanie zestawu hydroforowego                                                                                       szt.                     250  

Wymiana syfonu umywalki lub zlewozmywaka                                                                       szt.                      50                   

Montaż umywalki                                                                                                                       szt.                     250    

Montaż bidetu                                                                                                                                       szt.                     350                                      

Montaż kabiny natryskowej (Wolnostojącej z panelem natryskowym)                                          szt.                     350   

Montaż wanny                                                                                                                                        szt.                     200               

Montaż brodzika                                                                                                                                        szt.                      150  

Montaż umywalki z syfonem lub zlewozmywaka                                                                         szt.                        80                                      

Montaż miski ustępowej ze spłuczką – Kompakt.                                                                         szt.                      100 

Instalacje wodno – kanalizacyjne                                                                                                         szt.                      140    

Wykonanie wyjścia kanalizacji pod ławą                                                                                         szt.                      350 

Odpowietrzanie kanalizacji                                                                                                        szt.                       100                                  

Usuwanie starej instalacji hydraulicznej wykonanej z metalu (wraz z kuciem)                          szt.                         40                                  

Demontaż starych punktów hydraulicznych (zlewozmywak, wanna, itp)                          szt.                         80 

Demontaż i montaż grzejnika                                                                                                         szt.                         50 

Wymiana grzejnika                                                                                                                         szt.                         85 

Wymiana zaworu grzejnikowego                                                                                                          szt.                         50                               

Udrożnienie mechaniczne instalacji kanalizacyjnej miska ustępowa, kanalizacje główna z budynku  

                                                                                                                                                                        mb.                          50 

Udrożnienie instalacji kanalizacyjnej umywalka,zlew                                                                            szt.                         100 

Wykucie oraz wykonanie pionów kanalizacyjnych i wodnych                                                              szt.                         500 

 

Inne prace o charakterze konserwacyjno-naprawczym a niewyminione w cenniku są rozliczane na podstawie czasu pracy 

jaki jest niezbędny do wykonannia okreslonej usługi. 

Za jednostke rozliczeniowa przyjmuje się rbg = 50zł 

Każda rozpoczeta godzina jest przyjmowana jako pełna 



 

 

 

 

 

 

                                                Przedstawiony cennik nie jest ofertą węzłową. Powyższe opracowanie jest szacunkowym 

kosztem realizacji wybranych robót i usług, sporządzonym przy zastosowaniu wskaźników cenowych. Koszty ostateczne 

realizacji niektórych prac mogą różnić się w zależności od przyjętego standardu, obszaru prowadzonych prac lub 

rozwiązań technologicznych, które mogą być rzetelnie ocenione dopiero na podstawie ostatecznej kalkulacji  

indywidualnej. 

    W razie pytań lub niejasności prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy zamieszczony na naszej stronie.  

 

 

                                                                                                                 

                                                                                                                                         Zarząd MUK 


