
Załącznik nr 5  do Uchwały nr 14/2020 Zarządu Spółki ZWiK Police Sp. z o.o. z dnia 25 lutego 2020 r. 

 

 

 

L.p. Opis czynności usługowych podlegających opłatom J. m. Cena netto za usługę Cena netto za 1 km 

1 Udrożnienie przyłącza  i  s tudni  rewizyjnych  2) 4) 1 h 242,72 zł 9,10 zł

2 Zadymianie przyłącza  + protokół szczelności  1) 4) 1 h 121,36 zł 1,89 zł

3 Kamerowanie przyłącza   1) 4) 1 h 60,68 zł 1,89 zł

4 Wykonanie przyłącza  kanal izacyjnego Ø 160 3) 1 mb. 423,82 zł

5 Wykonanie przyłącza  kanal izacyjnego Ø 200 3) 1 mb. 485,49 zł

6 Sporządzenie kosztorysu 1 kpl . 250,00 zł
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2) dojazd samochód powyżej 3,5 t

4) powyższy cennik dotyczy świadczonych us ług w godz. od 7:00 do 15:00. Natomiast w godzinach od 15:00 do 7:00 oraz w sobotę, niedzielę i  dni  wolne od pracy do w/w cen 

zostanie dol iczona dodatkowa stawka za  pracę w godzinach nadl iczbowych zgodnie ze s tawką robocizny bezpośredniej danego wydzia łu
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3) cena orientacyjna  za  metr bieżący, wymagane sporządzenie kosztorysu przez ZWiK

1)
 dojazd samochód do 3,5 t

Usługi kanalizacyjne dla: m. Police, Siedlice, Leśno Górne, Trzeszczyn

Usługi kanalizacyjne dla: m.  Pilchowo, Bartoszewo, Tanowo, Sierakowo, Niekłończyca, Dębostrów Jasienica, Tatynia, 

Wieńkowo, Uniemyśl, Przęsocin

Usługi kanalizacyjne dla m. Trzebież, Drogoradz, Witorza, Węgornik
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