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Do podanych cen netto należy doliczyć podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. złoty netto
Usługi techniczne

1. Za uzgodnienie projektu technicznego

1.1 Sieci osiedlowej  748,90

1.2 Sieci wodociągowej  308,40

1.3 Sieci kanalizacyjnej 308,40

2. Odbiory techniczne

2.1 Odbiór i plombowanie wodomierza / podlicznika ogrodowego rejestrującego ilość wody bezpowrotnie 148,00
zużytej (wodomierz odbiorcy)

2.1.1 Odbiór i plombowanie wodomierza / podlicznika ogrodowego rejestrującego ilość wody bezpowrotnie 220,50
zużytej z wodomierzem (do DN 20)

2.1.2 Odbiór i plombowanie wodomierza / podlicznika ogrodowego rejestrującego ilość wody bezpowrotnie 394,00
zużytej z wodomierzem z nadajnikiem radiowym (do DN 20)

2.1.3 Plombowanie wodomierza 111,00

2.1.4 Plombowanie wodomierza bez dojazdu 54,50

2.1.5 Uzgodnienie lokalizacji wodomierza równoległego 88,10

2.2 Za dokonanie odbioru na ciśnienie ulicznego przewodu wodociągowego w tym: 0,00

2.2.1 Za jeden odcinek długości do 100 mb. z dojazdem 296,40

2.2.2 Za każdy następny odcinek o długości do 100 mb. bez dojazdu 91,90

2.3 Za dokonanie ostatecznego odbioru techn. ulicznego przewodu wodociągowego w tym: 0,00

2.3.1 Za jeden odcinek długości do 100 mb. z dojazdem 342,40

2.3.2 Za każdy następny odcinek o długości do 100 mb. bez dojazdu 91,90

2.4 Za dokonanie odbioru na ciśnienie ulicznego przewodu sanitarnej kanalizacji tłocznej, w tym: 0,00

2.4.1 Za jeden odcinek o długości do 50 mb. z dojazdem 296,40

2.4.2 Za każdy następny odcinek o długości do 50 mb. bez dojazdu 91,90

2.5 Za dokonanie ostatecznego odbioru ulicznego przewodu kanalizacji sanitarnej w tym:

2.5.1 Za jeden odcinek o długości do 50 mb. z dojazdem 250,50

2.5.2 Za każdy następny odcinek o długości 50 mb. bez dojazdu 46,00

2.6 Za poświadczenie i sprawdzenie zgodności usytuowania ulicznej sieci wod-kan 91,90

3. Wydanie warunków na budowę odcinka sieci wod-kan.

3.1 Dla osiedli mieszkaniowych wymagających większej analizy 704,80

3.2 Dla przyłączy wod - kan pojedynczych budynków 176,20

3.3 Zainstalowanie  dodatkowego wodomierza 88,10

3.4 Podliczniki za wodomierzem głównym w budynkach wielolokalowych  88,10

3.5 Wydanie opinii na warunki przetargowe sprzedaży gruntu   88,10

3.6 Warunki na opomiarowanie bezpowrotnie zużytej wody  88,10

3.7 Wydanie warunków na remont i modernizację sieci wod-kan 264,30

4. Koszty tymczasowego odcięcia i uczynnienia przyłącza wodociągowego (na cele windykacyjne)

4.1. Odcięcie wody poprzez zamknięcie na zasuwce domowej 297,30

4.2. Przywrócenie dostawy wody (otwarcie zasuwy na przyłączu) 297,30

4.3. Łącznie odcięcie wody i ponowne uczynnienie wynosi 594,60

5. Koszty demontażu i ponownego montażu wodomierza głównego 
dla windykacji należności

5.1 Demontaż wodomierza spowodowany windykacją należności 517,00

5.2 Montaż i plombowanie wodomierza 287,20

5.3 Łącznie demontaż i montaż wodomierza głównego dla widykacji należności 804,20
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złoty netto podatek VAT
Usługi techniczne

1. Za uzgodnienie projektu technicznego

1.1 Sieci osiedlowej  566,10 23%

1.2 Sieci wodociągowej  233,10 23%

1.3 Sieci kanalizacyjnej 233,10 23%

2. Odbiory techniczne

2.1 Odbiór i plombowanie wodomierza (podlicznika) rejestrującego ilość wody 104,60 23%
bezpowrotnie zużytej 

2.1.1 Ponowne plombowanie wodomierza rejestrującego ilość wody bezpowrotnie zużytej wraz z dojazdem 74,40 23%

2.1.2 Ponowne plombowanie wodomierza rejestrującego ilość wody bezpowrotnie zużytej bez dojazdu 39,50 23%

2.1.3 Uzgodnienie lokalizacji wodomierza równoległego 66,60 23%

2.2 Za dokonanie odbioru na ciśnienie ulicznego przewodu wodociągowego w tym: 0,00 0%

2.2.1 Za jeden odcinek długości do 100 mb. z dojazdem 221,40 23%

2.2.2 Za każdy następny odcinek o długości do 100 mb. bez dojazdu 73,80 23%

2.3 Za dokonanie ostatecznego odbioru techn. ulicznego przewodu wodociągowego w tym: 0,00 0%

2.3.1 Za jeden odcinek długości do 100 mb. z dojazdem 258,30 23%

2.3.2 Za każdy następny odcinek o długości do 100 mb. bez dojazdu 73,80 23%

2.4 Za dokonanie odbioru na ciśnienie ulicznego przewodu sanitarnej kanalizacji tłocznej, w tym: 0,00 0%

2.4.1 Za jeden odcinek o długości do 50 mb. z dojazdem 221,40 23%

2.4.2 Za każdy następny odcinek o długości do 50 mb. bez dojazdu 73,80 23%

2.5 Za dokonanie ostatecznego odbioru ulicznego przewodu kanalizacji sanitarnej w tym:

2.5.1 Za jeden odcinek o długości do 50 mb. z dojazdem 184,50 23%

2.5.2 Za każdy następny odcinek o długości 50 mb. bez dojazdu 36,90 23%

2.6 Za poświadczenie i sprawdzenie zgodności usytuowania ulicznej sieci wod-kan 73,80 23%

3. Wydanie warunków na budowę odcinka sieci wod-kan.

3.1 Dla osiedli mieszkaniowych wymagających większej analizy 532,80 23%

3.2 Dla przyłączy wod - kan pojedynczych budynków 133,20 23%

3.3 Zainstalowanie  dodatkowego wodomierza 66,60 23%

3.4 Podliczniki za wodomierzem głównym w budynkach wielolokalowych  66,60 23%

3.5 Wydanie opinii na warunki przetargowe sprzedaży gruntu   66,60 23%

3.6 Warunki na opomiarowanie bezpowrotnie zużytej wody  66,60 23%

3.7 Wydanie warunków na remont i modernizację sieci wod-kan 199,80 23%

4. Koszty tymczasowego odcięcia i uczynnienia przyłącza wodociągowego (na cele windykacyjne)

4.1. Odcięcie wody poprzez zamknięcie na zasuwce domowej 218,50 23%

4.2. Przywrócenie dostawy wody (otwarcie zasuwy na przyłączu) 218,50 23%

4.3. Łącznie odcięcie wody i ponowne uczynnienie wynosi 437,00 23%

5. Koszty demontażu i ponownego montażu wodomierza głównego 
dla windykacji należności

5.1 Demontaż wodomierza spowodowany windykacją należności 359,50 23%

5.2 Montaż i plombowanie wodomierza 199,70 23%

5.3 Łącznie demontaż i montaż wodomierza głównego dla widykacji należności 559,20 23%

ZESTAWIENIE  OPŁAT  ZA  USŁUGI  WYKONYWANE  PRZEZ    "SAUR  NEPTUN  GDAŃSK" S.A.
NA RZECZ OSÓB TRZECICH OBOWIĄZUJĄCY W 2021 ROKU
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Do podanych cen netto należy doliczyć podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. złoty netto
Usługi techniczne

1. Za uzgodnienie projektu technicznego

1.1 Sieci osiedlowej  748,90

1.2 Sieci wodociągowej  308,40

1.3 Sieci kanalizacyjnej 308,40

2. Odbiory techniczne

2.1 Odbiór i plombowanie wodomierza / podlicznika ogrodowego rejestrującego ilość wody bezpowrotnie 148,00
zużytej (wodomierz odbiorcy)

2.1.1 Odbiór i plombowanie wodomierza / podlicznika ogrodowego rejestrującego ilość wody bezpowrotnie 220,50
zużytej z wodomierzem (do DN 20)

2.1.2 Odbiór i plombowanie wodomierza / podlicznika ogrodowego rejestrującego ilość wody bezpowrotnie 394,00
zużytej z wodomierzem z nadajnikiem radiowym (do DN 20)

2.1.3 Plombowanie wodomierza 111,00

2.1.4 Plombowanie wodomierza bez dojazdu 54,50

2.1.5 Uzgodnienie lokalizacji wodomierza równoległego 88,10

2.2 Za dokonanie odbioru na ciśnienie ulicznego przewodu wodociągowego w tym: 0,00

2.2.1 Za jeden odcinek długości do 100 mb. z dojazdem 296,40

2.2.2 Za każdy następny odcinek o długości do 100 mb. bez dojazdu 91,90

2.3 Za dokonanie ostatecznego odbioru techn. ulicznego przewodu wodociągowego w tym: 0,00

2.3.1 Za jeden odcinek długości do 100 mb. z dojazdem 342,40

2.3.2 Za każdy następny odcinek o długości do 100 mb. bez dojazdu 91,90

2.4 Za dokonanie odbioru na ciśnienie ulicznego przewodu sanitarnej kanalizacji tłocznej, w tym: 0,00

2.4.1 Za jeden odcinek o długości do 50 mb. z dojazdem 296,40

2.4.2 Za każdy następny odcinek o długości do 50 mb. bez dojazdu 91,90

2.5 Za dokonanie ostatecznego odbioru ulicznego przewodu kanalizacji sanitarnej w tym:

2.5.1 Za jeden odcinek o długości do 50 mb. z dojazdem 250,50

2.5.2 Za każdy następny odcinek o długości 50 mb. bez dojazdu 46,00

2.6 Za poświadczenie i sprawdzenie zgodności usytuowania ulicznej sieci wod-kan 91,90

3. Wydanie warunków na budowę odcinka sieci wod-kan.

3.1 Dla osiedli mieszkaniowych wymagających większej analizy 704,80

3.2 Dla przyłączy wod - kan pojedynczych budynków 176,20

3.3 Zainstalowanie  dodatkowego wodomierza 88,10

3.4 Podliczniki za wodomierzem głównym w budynkach wielolokalowych  88,10

3.5 Wydanie opinii na warunki przetargowe sprzedaży gruntu   88,10

3.6 Warunki na opomiarowanie bezpowrotnie zużytej wody  88,10

3.7 Wydanie warunków na remont i modernizację sieci wod-kan 264,30

4. Koszty tymczasowego odcięcia i uczynnienia przyłącza wodociągowego (na cele windykacyjne)

4.1. Odcięcie wody poprzez zamknięcie na zasuwce domowej 297,30

4.2. Przywrócenie dostawy wody (otwarcie zasuwy na przyłączu) 297,30

4.3. Łącznie odcięcie wody i ponowne uczynnienie wynosi 594,60

5. Koszty demontażu i ponownego montażu wodomierza głównego 
dla windykacji należności

5.1 Demontaż wodomierza spowodowany windykacją należności 517,00

5.2 Montaż i plombowanie wodomierza 287,20

5.3 Łącznie demontaż i montaż wodomierza głównego dla widykacji należności 804,20

ZESTAWIENIE  OPŁAT  ZA  USŁUGI  WYKONYWANE  PRZEZ  GDAŃSKIE WODOCIĄGI  S.A.
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6. Koszty demontażu i ponownego montażu wodomierza głównego 
na zlecenie klienta w ramach istniejącej umowy

6.1 Demontaż wodomierza i zaślepienie gniazda wodomierzowego 287,20

6.2 Montaż i plombowanie wodomierza - ponowne uczynnienie przyłącza 287,20

6.3 Łącznie demontaż i montaż wodomierza głównego wynosi 574,40

7. Koszty tymczasowego zamknięcie przyłącza kanalizacyjnego

7.1 Odcięcie przyłącza kanalizacyjnego w studni rewizyjnej lub rewizji 519,40

7.2 Otwarcie przyłącza kanalizacyjnego w studni rewizyjnej lub rewizji 519,40

7.3 Łącznie odcięcie i ponowne uczynnienie przyłącza kanalizacyjnego 1038,80

8. Koszty trwałego odcięcia i ponownego uruchomienia przyłącza wodociągowego
(do ceny należy doliczyć koszt zużycia wody wg obowiązujących stawek)

8.1 Trwałe odcięcie przyłącza wodociągowego 5 635,40

8.2 Ponowne podłączenie i uczynnienie przyłącza wodociągowego 5 531,50

8.3 Płukanie oraz dezynfekcja przyłącza wodociągowego wraz z badaniem wody 2 910,10

8.4 Ponowne podłączenie i uczynnienie przyłącza wodociągowego wraz z płukaniem i dezynfekcją 8 441,60

8.5 Łącznie trwałe odcięcie i ponowne uruchomienie przyłącza wodociągowego ( 8.1. + 8.4 ) 14 077,00

9. Usunięcie zatoru w przykanaliku - cena ryczałtowa za sztukę 454,20

10. Koszt wymiany uszkodzonego wodomierza głównego do DN 20 242,80

11. Wymiana wodomierzy na wodę bezpowrotnie zużytą do średnicy DN20 - odnowienie legalizacji

11.1 Koszt wymiany jednego wodomierza do średnicy DN20 189,40

12. Wydanie kopii protokołu końcowego przyłączy wod-kan. 161,10

13. Kontrola jakości ścieków 497,70

14. Wymiana wodomierza ogrodowego wyposażonego w nadajnik radiowy

14.1 Koszt wymiany jednego wodomierza ogrodowego 382,70

15. Koszty odcięcia i  uczynnienia przyłącza (po zespawaniu zasuwu)

15.1 Koszty zespawania zasuwy domowej 320,80

15.2 Koszty rozspawania zasuwy domowej 320,80

15.3 Łącznie koszty odcięcia i podłączenia (po zespawaniu zasuwy ) 641,60

16. Koszty wyłączenia i ponownego nawodnienia przyłącza wodociągowego (za każdą rozpoczętą godzinę) :

16.1 Koszty wyłączenia przyłącza wodociagowego 297,30

16.2 Koszty ponownego nawodnienia  przyłącza wodociagowego 297,30

16.3 Łącznie koszt wyłączenia i ponownego nawodnienia przyłącza (za każdą rozpoczętą godzinę) (16.1 + 16.2) 594,60

16.4 Koszty wyłączenia przyłącza wodociagowego w godzinach nocnych 313,10

16.5 Koszty ponownego nawodnienia przyłącza wodociagowego w godzinach nocnych 313,10

16.6 Łącznie koszt wyłączenia i ponownego nawodnienia przyłącza (za każdą rozpoczętą godzinę) (16.4 + 16.5) 626,20

16.7 Koszty wyłączenia przyłącza wodociagowego w dni ustawowo wolne od pracy i w nadgodzinach 456,50

16.8 Koszty ponownego nawodnienia przyłącza wodociagowego w dni ustawowo wolne od pracy i w nadgodzinach 456,50

16.9 Łącznie koszt wyłączenia i ponownego nawodnienia przyłącza (za każdą rozpoczętą godzinę) (16.7 + 16.8) 913,00

17. Koszt podstawowego badania bakteriologicznego wody (3 wskaźniki) 192,86
(Łącznie koszt podstawowego badania  bakteriologicznego z poborem i transportem do laboratorium)

18. Ponowny montaż istniejącej nakładki radiowej na wodomierzu głównym 54,10

19. Ponowny montaż nowej nakładki radiowej na wodomierzu głównym o średnicy DN15 – DN100 228,80

20. Ponowny montaż nowej nakładki radiowej na wodomierzu głównym o średnicy DN150 - DN200 461,10

21. Montaż nakładki radiowej na wodomierzu na wodę bezpowrotnie zużytą 201,70

22. Wydanie zaświadczenia o istniejących przyłączach wod.-kan. 87,50

23. Pomiar wydajności i ciśnienia na przyłączu 469,60

24. Wydanie duplikatu protokołu montażu/wymiany wodomierza 19,00
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6. Koszty demontażu i ponownego montażu wodomierza głównego 
na zlecenie klienta w ramach istniejącej umowy

6.1 Demontaż wodomierza i zaślepienie gniazda wodomierzowego 287,20

6.2 Montaż i plombowanie wodomierza - ponowne uczynnienie przyłącza 287,20

6.3 Łącznie demontaż i montaż wodomierza głównego wynosi 574,40

7. Koszty tymczasowego zamknięcie przyłącza kanalizacyjnego

7.1 Odcięcie przyłącza kanalizacyjnego w studni rewizyjnej lub rewizji 519,40

7.2 Otwarcie przyłącza kanalizacyjnego w studni rewizyjnej lub rewizji 519,40

7.3 Łącznie odcięcie i ponowne uczynnienie przyłącza kanalizacyjnego 1038,80

8. Koszty trwałego odcięcia i ponownego uruchomienia przyłącza wodociągowego
(do ceny należy doliczyć koszt zużycia wody wg obowiązujących stawek)

8.1 Trwałe odcięcie przyłącza wodociągowego 5 635,40

8.2 Ponowne podłączenie i uczynnienie przyłącza wodociągowego 5 531,50

8.3 Płukanie oraz dezynfekcja przyłącza wodociągowego wraz z badaniem wody 2 910,10

8.4 Ponowne podłączenie i uczynnienie przyłącza wodociągowego wraz z płukaniem i dezynfekcją 8 441,60

8.5 Łącznie trwałe odcięcie i ponowne uruchomienie przyłącza wodociągowego ( 8.1. + 8.4 ) 14 077,00

9. Usunięcie zatoru w przykanaliku - cena ryczałtowa za sztukę 454,20

10. Koszt wymiany uszkodzonego wodomierza głównego do DN 20 242,80

11. Wymiana wodomierzy na wodę bezpowrotnie zużytą do średnicy DN20 - odnowienie legalizacji

11.1 Koszt wymiany jednego wodomierza do średnicy DN20 189,40

12. Wydanie kopii protokołu końcowego przyłączy wod-kan. 161,10

13. Kontrola jakości ścieków 497,70

14. Wymiana wodomierza ogrodowego wyposażonego w nadajnik radiowy

14.1 Koszt wymiany jednego wodomierza ogrodowego 382,70

15. Koszty odcięcia i  uczynnienia przyłącza (po zespawaniu zasuwu)

15.1 Koszty zespawania zasuwy domowej 320,80

15.2 Koszty rozspawania zasuwy domowej 320,80

15.3 Łącznie koszty odcięcia i podłączenia (po zespawaniu zasuwy ) 641,60

16. Koszty wyłączenia i ponownego nawodnienia przyłącza wodociągowego (za każdą rozpoczętą godzinę) :

16.1 Koszty wyłączenia przyłącza wodociagowego 297,30

16.2 Koszty ponownego nawodnienia  przyłącza wodociagowego 297,30

16.3 Łącznie koszt wyłączenia i ponownego nawodnienia przyłącza (za każdą rozpoczętą godzinę) (16.1 + 16.2) 594,60

16.4 Koszty wyłączenia przyłącza wodociagowego w godzinach nocnych 313,10

16.5 Koszty ponownego nawodnienia przyłącza wodociagowego w godzinach nocnych 313,10

16.6 Łącznie koszt wyłączenia i ponownego nawodnienia przyłącza (za każdą rozpoczętą godzinę) (16.4 + 16.5) 626,20

16.7 Koszty wyłączenia przyłącza wodociagowego w dni ustawowo wolne od pracy i w nadgodzinach 456,50

16.8 Koszty ponownego nawodnienia przyłącza wodociagowego w dni ustawowo wolne od pracy i w nadgodzinach 456,50

16.9 Łącznie koszt wyłączenia i ponownego nawodnienia przyłącza (za każdą rozpoczętą godzinę) (16.7 + 16.8) 913,00

17. Koszt podstawowego badania bakteriologicznego wody (3 wskaźniki) 192,86
(Łącznie koszt podstawowego badania  bakteriologicznego z poborem i transportem do laboratorium)

18. Ponowny montaż istniejącej nakładki radiowej na wodomierzu głównym 54,10

19. Ponowny montaż nowej nakładki radiowej na wodomierzu głównym o średnicy DN15 – DN100 228,80

20. Ponowny montaż nowej nakładki radiowej na wodomierzu głównym o średnicy DN150 - DN200 461,10

21. Montaż nakładki radiowej na wodomierzu na wodę bezpowrotnie zużytą 201,70

22. Wydanie zaświadczenia o istniejących przyłączach wod.-kan. 87,50

23. Pomiar wydajności i ciśnienia na przyłączu 469,60

24. Wydanie duplikatu protokołu montażu/wymiany wodomierza 19,00
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Ceny urządzeń wypożyczanych odpłatnie przez Gdańskie Wodociągi S.A.

1. Koszt godz. pracy "Agregatu prądotwórczego" (EG3000, EG3000X, 4.500X, Honda EC 2200) 133,10

2. Koszt godz. pracy "Agregatu prądotwórczego (moc 44 kW)" 431,30

3. Koszt godz. pracy "Agregat prądotwórczy typu EWO 1/300" 343,60

4. Koszt godz. pracy "Agregatu hydraulicznego HP-40 MARK II / HPP13" z osprzętem

4.1 Agregat hydrauliczny z Młotem kruszącym BR-67/HH-20 164,20

4.2 Agregat hydrauliczny z Pompą zatapialną SM-23/HWP3" 191,10

4.3 Koszt godz. pracy agregatu hydraulicznego z przecinarką ściernicową K-2500 / Piłą hydrauliczną HCS16 143,80

5. Koszt godz. pracy "Agregatu hydraulicznego LP 11PE TWIN - PACK" z osprzętem:

5.1 Agregat hydrauliczny z Młotem hydraulicznym LH 25E/S 191,10

5.2 Agregat hydrauliczny z Pompą wodną 3" 190,30

5.3 Agregat hydrauliczny z Piłą hydrauliczną HCS 16" 190,50

5.4 Agregat hydrauliczny z Wentylatorem hydraulicznym 190,50

5.5 Agregat hydrauliczny z Kluczem udarowym 190,80

6. Koszt godz. pracy zestawu : "Agregat hydrauliczny LSP18 + Pompa hydrauliczna odwodnieniowa" 285,30

7. Koszt godz. pracy "Pompy kontenerowej Betsy (bez obsługi)" 132,30

8. Koszt godz. pracy "Pompy spalinowej SuperBetsy (bez obsługi)" 138,50

9. Koszt godz. pracy "Pompy Hydrostal do kanalizacji (bez obsługi i agregatu)" 36,10

10. Koszt godz. pracy "Pompy odwodnieniowej AS 35  (bez agregatu)" 110,70

11. Koszt godz. pracy "Pompy odwodnieniowo zanurzeniowej (bez agregatu elektrycznego)" 97,40

12. Koszt godz. pracy "Pompy wodnej typ "SOFFEL" 115,10

13. Koszt godz. pracy "Pompy wirowo spalinowej typu WT 30" Z-d 47/73 127,50

14. Koszt godz. pracy "Pompy zatapialnej GRUNDFOS typ AP 50.50.11.1V" 100,70

15. Koszt godz. pracy "Pompy zatapialnej do ciężkich odwodnień (bez agregatu)" 120,50

16. Koszt godz. pracy "Motopompy szlamowej Honda WT20X (bez obsługi)" 33,10

17. Koszt usługi  " Badanie wydajności i ciśnienia jednej sztuki zewnętrznego hydrantu podziemnego 312,40
lub nadziemnego"

18. Koszt godz. pracy "Detektora uzbrojenia podziemnego " 108,30

19. Koszt godz. pracy "Geofonu" 109,90

20. Koszt godz. pracy "Kamery inspekcji TV VCAM (bez czyszczenia)" 304,20

21. Koszt godz. pracy "Kamery vCamModular" 192,60

22. Koszt godz. pracy "Kamery do inspekcji studni głębinowych" + agregat (bez dojazdu) 374,90

23. Koszt godz. pracy "Karcher typ HDS-558-C" :

23.1 145,40
(do ceny należy doliczyć koszt zużycia wody wg obowiązujących stawek)

23.2 Z poborem wody z opomiarowanego punktu zleceniodawcy 145,40

24. Cena ryczałtowa (4 godz. pracy) "Korelatora" 645,40

24.1 Za każdą następną godzinę 227,70

25. Cena ryczałtowa (4 godz. pracy) "Lokalizatora tras" 323,30

25.1 Za każdą następną godzinę 109,20

26. Koszt godz. pracy przy wykrywaniu nieszczelności kanalizacji sanitarnej 444,50

27. Koszt godz. pracy urządzenia do lokalizacji nieszczelności za pomocą detekcji gazów 199,20

28. Koszt godz. pracy urządzenia do lokalizacji nieszczelności za pomocą detekcji gazów na inst. wew. 198,10

29. Koszt godz. pracy urządzenia "Lokalizator kabli elektrycznych" 108,20

30. Koszt godz. pracy urządzenia: "Mętnościomierz przenośny" 120,90

31. Koszt godz. pracy "MŁOTA" udarowego typ FB - 60 2,3 KM 118,20

32. Wynajęcie urządzenia "Nastawa hydrantowa z wodomierzem lub wodomierz hydrantowy"

32.1 Opłata za identyfikację hydrantu i sprawdzenie stanu technicznego 221,20

32.2 Opłata za wynajęcie urządzenia - do 14 dni kalendarzowych 51,30

32.3 Opłata za wynajęcie urządzenia - za każdy kolejny dzień kalendarzowy 12,20

32.4 Opłata za przekroczenie terminu wynajęcia urządzenia - za każdy dzień kalendarzowy 23,20

32.5 Kaucja za wynajęcie wodomierza hydrantowego 3500 brutto

z poborem wody ze źródła zasilania SNG
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złoty netto podatek VAT
Usługi techniczne

1. Za uzgodnienie projektu technicznego

1.1 Sieci osiedlowej  566,10 23%

1.2 Sieci wodociągowej  233,10 23%

1.3 Sieci kanalizacyjnej 233,10 23%

2. Odbiory techniczne

2.1 Odbiór i plombowanie wodomierza (podlicznika) rejestrującego ilość wody 104,60 23%
bezpowrotnie zużytej 

2.1.1 Ponowne plombowanie wodomierza rejestrującego ilość wody bezpowrotnie zużytej wraz z dojazdem 74,40 23%

2.1.2 Ponowne plombowanie wodomierza rejestrującego ilość wody bezpowrotnie zużytej bez dojazdu 39,50 23%

2.1.3 Uzgodnienie lokalizacji wodomierza równoległego 66,60 23%

2.2 Za dokonanie odbioru na ciśnienie ulicznego przewodu wodociągowego w tym: 0,00 0%

2.2.1 Za jeden odcinek długości do 100 mb. z dojazdem 221,40 23%

2.2.2 Za każdy następny odcinek o długości do 100 mb. bez dojazdu 73,80 23%

2.3 Za dokonanie ostatecznego odbioru techn. ulicznego przewodu wodociągowego w tym: 0,00 0%

2.3.1 Za jeden odcinek długości do 100 mb. z dojazdem 258,30 23%

2.3.2 Za każdy następny odcinek o długości do 100 mb. bez dojazdu 73,80 23%

2.4 Za dokonanie odbioru na ciśnienie ulicznego przewodu sanitarnej kanalizacji tłocznej, w tym: 0,00 0%

2.4.1 Za jeden odcinek o długości do 50 mb. z dojazdem 221,40 23%

2.4.2 Za każdy następny odcinek o długości do 50 mb. bez dojazdu 73,80 23%

2.5 Za dokonanie ostatecznego odbioru ulicznego przewodu kanalizacji sanitarnej w tym:

2.5.1 Za jeden odcinek o długości do 50 mb. z dojazdem 184,50 23%

2.5.2 Za każdy następny odcinek o długości 50 mb. bez dojazdu 36,90 23%

2.6 Za poświadczenie i sprawdzenie zgodności usytuowania ulicznej sieci wod-kan 73,80 23%

3. Wydanie warunków na budowę odcinka sieci wod-kan.

3.1 Dla osiedli mieszkaniowych wymagających większej analizy 532,80 23%

3.2 Dla przyłączy wod - kan pojedynczych budynków 133,20 23%

3.3 Zainstalowanie  dodatkowego wodomierza 66,60 23%

3.4 Podliczniki za wodomierzem głównym w budynkach wielolokalowych  66,60 23%

3.5 Wydanie opinii na warunki przetargowe sprzedaży gruntu   66,60 23%

3.6 Warunki na opomiarowanie bezpowrotnie zużytej wody  66,60 23%

3.7 Wydanie warunków na remont i modernizację sieci wod-kan 199,80 23%

4. Koszty tymczasowego odcięcia i uczynnienia przyłącza wodociągowego (na cele windykacyjne)

4.1. Odcięcie wody poprzez zamknięcie na zasuwce domowej 218,50 23%

4.2. Przywrócenie dostawy wody (otwarcie zasuwy na przyłączu) 218,50 23%

4.3. Łącznie odcięcie wody i ponowne uczynnienie wynosi 437,00 23%

5. Koszty demontażu i ponownego montażu wodomierza głównego 
dla windykacji należności

5.1 Demontaż wodomierza spowodowany windykacją należności 359,50 23%

5.2 Montaż i plombowanie wodomierza 199,70 23%

5.3 Łącznie demontaż i montaż wodomierza głównego dla widykacji należności 559,20 23%

ZESTAWIENIE  OPŁAT  ZA  USŁUGI  WYKONYWANE  PRZEZ    "SAUR  NEPTUN  GDAŃSK" S.A.
NA RZECZ OSÓB TRZECICH OBOWIĄZUJĄCY W 2021 ROKU
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Ceny urządzeń wypożyczanych odpłatnie przez Gdańskie Wodociągi S.A.

1. Koszt godz. pracy "Agregatu prądotwórczego" (EG3000, EG3000X, 4.500X, Honda EC 2200) 133,10

2. Koszt godz. pracy "Agregatu prądotwórczego (moc 44 kW)" 431,30

3. Koszt godz. pracy "Agregat prądotwórczy typu EWO 1/300" 343,60

4. Koszt godz. pracy "Agregatu hydraulicznego HP-40 MARK II / HPP13" z osprzętem

4.1 Agregat hydrauliczny z Młotem kruszącym BR-67/HH-20 164,20

4.2 Agregat hydrauliczny z Pompą zatapialną SM-23/HWP3" 191,10

4.3 Koszt godz. pracy agregatu hydraulicznego z przecinarką ściernicową K-2500 / Piłą hydrauliczną HCS16 143,80

5. Koszt godz. pracy "Agregatu hydraulicznego LP 11PE TWIN - PACK" z osprzętem:

5.1 Agregat hydrauliczny z Młotem hydraulicznym LH 25E/S 191,10

5.2 Agregat hydrauliczny z Pompą wodną 3" 190,30

5.3 Agregat hydrauliczny z Piłą hydrauliczną HCS 16" 190,50

5.4 Agregat hydrauliczny z Wentylatorem hydraulicznym 190,50

5.5 Agregat hydrauliczny z Kluczem udarowym 190,80

6. Koszt godz. pracy zestawu : "Agregat hydrauliczny LSP18 + Pompa hydrauliczna odwodnieniowa" 285,30

7. Koszt godz. pracy "Pompy kontenerowej Betsy (bez obsługi)" 132,30

8. Koszt godz. pracy "Pompy spalinowej SuperBetsy (bez obsługi)" 138,50

9. Koszt godz. pracy "Pompy Hydrostal do kanalizacji (bez obsługi i agregatu)" 36,10

10. Koszt godz. pracy "Pompy odwodnieniowej AS 35  (bez agregatu)" 110,70

11. Koszt godz. pracy "Pompy odwodnieniowo zanurzeniowej (bez agregatu elektrycznego)" 97,40

12. Koszt godz. pracy "Pompy wodnej typ "SOFFEL" 115,10

13. Koszt godz. pracy "Pompy wirowo spalinowej typu WT 30" Z-d 47/73 127,50

14. Koszt godz. pracy "Pompy zatapialnej GRUNDFOS typ AP 50.50.11.1V" 100,70

15. Koszt godz. pracy "Pompy zatapialnej do ciężkich odwodnień (bez agregatu)" 120,50

16. Koszt godz. pracy "Motopompy szlamowej Honda WT20X (bez obsługi)" 33,10

17. Koszt usługi  " Badanie wydajności i ciśnienia jednej sztuki zewnętrznego hydrantu podziemnego 312,40
lub nadziemnego"

18. Koszt godz. pracy "Detektora uzbrojenia podziemnego " 108,30

19. Koszt godz. pracy "Geofonu" 109,90

20. Koszt godz. pracy "Kamery inspekcji TV VCAM (bez czyszczenia)" 304,20

21. Koszt godz. pracy "Kamery vCamModular" 192,60

22. Koszt godz. pracy "Kamery do inspekcji studni głębinowych" + agregat (bez dojazdu) 374,90

23. Koszt godz. pracy "Karcher typ HDS-558-C" :

23.1 145,40
(do ceny należy doliczyć koszt zużycia wody wg obowiązujących stawek)

23.2 Z poborem wody z opomiarowanego punktu zleceniodawcy 145,40

24. Cena ryczałtowa (4 godz. pracy) "Korelatora" 645,40

24.1 Za każdą następną godzinę 227,70

25. Cena ryczałtowa (4 godz. pracy) "Lokalizatora tras" 323,30

25.1 Za każdą następną godzinę 109,20

26. Koszt godz. pracy przy wykrywaniu nieszczelności kanalizacji sanitarnej 444,50

27. Koszt godz. pracy urządzenia do lokalizacji nieszczelności za pomocą detekcji gazów 199,20

28. Koszt godz. pracy urządzenia do lokalizacji nieszczelności za pomocą detekcji gazów na inst. wew. 198,10

29. Koszt godz. pracy urządzenia "Lokalizator kabli elektrycznych" 108,20

30. Koszt godz. pracy urządzenia: "Mętnościomierz przenośny" 120,90

31. Koszt godz. pracy "MŁOTA" udarowego typ FB - 60 2,3 KM 118,20

32. Wynajęcie urządzenia "Nastawa hydrantowa z wodomierzem lub wodomierz hydrantowy"

32.1 Opłata za identyfikację hydrantu i sprawdzenie stanu technicznego 221,20

32.2 Opłata za wynajęcie urządzenia - do 14 dni kalendarzowych 51,30

32.3 Opłata za wynajęcie urządzenia - za każdy kolejny dzień kalendarzowy 12,20

32.4 Opłata za przekroczenie terminu wynajęcia urządzenia - za każdy dzień kalendarzowy 23,20

32.5 Kaucja za wynajęcie wodomierza hydrantowego 3500 brutto

z poborem wody ze źródła zasilania SNG
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złoty netto podatek VAT
Usługi techniczne

1. Za uzgodnienie projektu technicznego

1.1 Sieci osiedlowej  566,10 23%

1.2 Sieci wodociągowej  233,10 23%

1.3 Sieci kanalizacyjnej 233,10 23%

2. Odbiory techniczne

2.1 Odbiór i plombowanie wodomierza (podlicznika) rejestrującego ilość wody 104,60 23%
bezpowrotnie zużytej 

2.1.1 Ponowne plombowanie wodomierza rejestrującego ilość wody bezpowrotnie zużytej wraz z dojazdem 74,40 23%

2.1.2 Ponowne plombowanie wodomierza rejestrującego ilość wody bezpowrotnie zużytej bez dojazdu 39,50 23%

2.1.3 Uzgodnienie lokalizacji wodomierza równoległego 66,60 23%

2.2 Za dokonanie odbioru na ciśnienie ulicznego przewodu wodociągowego w tym: 0,00 0%

2.2.1 Za jeden odcinek długości do 100 mb. z dojazdem 221,40 23%

2.2.2 Za każdy następny odcinek o długości do 100 mb. bez dojazdu 73,80 23%

2.3 Za dokonanie ostatecznego odbioru techn. ulicznego przewodu wodociągowego w tym: 0,00 0%

2.3.1 Za jeden odcinek długości do 100 mb. z dojazdem 258,30 23%

2.3.2 Za każdy następny odcinek o długości do 100 mb. bez dojazdu 73,80 23%

2.4 Za dokonanie odbioru na ciśnienie ulicznego przewodu sanitarnej kanalizacji tłocznej, w tym: 0,00 0%

2.4.1 Za jeden odcinek o długości do 50 mb. z dojazdem 221,40 23%

2.4.2 Za każdy następny odcinek o długości do 50 mb. bez dojazdu 73,80 23%

2.5 Za dokonanie ostatecznego odbioru ulicznego przewodu kanalizacji sanitarnej w tym:

2.5.1 Za jeden odcinek o długości do 50 mb. z dojazdem 184,50 23%

2.5.2 Za każdy następny odcinek o długości 50 mb. bez dojazdu 36,90 23%

2.6 Za poświadczenie i sprawdzenie zgodności usytuowania ulicznej sieci wod-kan 73,80 23%

3. Wydanie warunków na budowę odcinka sieci wod-kan.

3.1 Dla osiedli mieszkaniowych wymagających większej analizy 532,80 23%

3.2 Dla przyłączy wod - kan pojedynczych budynków 133,20 23%

3.3 Zainstalowanie  dodatkowego wodomierza 66,60 23%

3.4 Podliczniki za wodomierzem głównym w budynkach wielolokalowych  66,60 23%

3.5 Wydanie opinii na warunki przetargowe sprzedaży gruntu   66,60 23%

3.6 Warunki na opomiarowanie bezpowrotnie zużytej wody  66,60 23%

3.7 Wydanie warunków na remont i modernizację sieci wod-kan 199,80 23%

4. Koszty tymczasowego odcięcia i uczynnienia przyłącza wodociągowego (na cele windykacyjne)

4.1. Odcięcie wody poprzez zamknięcie na zasuwce domowej 218,50 23%

4.2. Przywrócenie dostawy wody (otwarcie zasuwy na przyłączu) 218,50 23%

4.3. Łącznie odcięcie wody i ponowne uczynnienie wynosi 437,00 23%

5. Koszty demontażu i ponownego montażu wodomierza głównego 
dla windykacji należności

5.1 Demontaż wodomierza spowodowany windykacją należności 359,50 23%

5.2 Montaż i plombowanie wodomierza 199,70 23%

5.3 Łącznie demontaż i montaż wodomierza głównego dla widykacji należności 559,20 23%

ZESTAWIENIE  OPŁAT  ZA  USŁUGI  WYKONYWANE  PRZEZ    "SAUR  NEPTUN  GDAŃSK" S.A.
NA RZECZ OSÓB TRZECICH OBOWIĄZUJĄCY W 2021 ROKU
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Ceny urządzeń wypożyczanych odpłatnie przez Gdańskie Wodociągi S.A.

1. Koszt godz. pracy "Agregatu prądotwórczego" (EG3000, EG3000X, 4.500X, Honda EC 2200) 133,10

2. Koszt godz. pracy "Agregatu prądotwórczego (moc 44 kW)" 431,30

3. Koszt godz. pracy "Agregat prądotwórczy typu EWO 1/300" 343,60

4. Koszt godz. pracy "Agregatu hydraulicznego HP-40 MARK II / HPP13" z osprzętem

4.1 Agregat hydrauliczny z Młotem kruszącym BR-67/HH-20 164,20

4.2 Agregat hydrauliczny z Pompą zatapialną SM-23/HWP3" 191,10

4.3 Koszt godz. pracy agregatu hydraulicznego z przecinarką ściernicową K-2500 / Piłą hydrauliczną HCS16 143,80

5. Koszt godz. pracy "Agregatu hydraulicznego LP 11PE TWIN - PACK" z osprzętem:

5.1 Agregat hydrauliczny z Młotem hydraulicznym LH 25E/S 191,10

5.2 Agregat hydrauliczny z Pompą wodną 3" 190,30

5.3 Agregat hydrauliczny z Piłą hydrauliczną HCS 16" 190,50

5.4 Agregat hydrauliczny z Wentylatorem hydraulicznym 190,50

5.5 Agregat hydrauliczny z Kluczem udarowym 190,80

6. Koszt godz. pracy zestawu : "Agregat hydrauliczny LSP18 + Pompa hydrauliczna odwodnieniowa" 285,30

7. Koszt godz. pracy "Pompy kontenerowej Betsy (bez obsługi)" 132,30

8. Koszt godz. pracy "Pompy spalinowej SuperBetsy (bez obsługi)" 138,50

9. Koszt godz. pracy "Pompy Hydrostal do kanalizacji (bez obsługi i agregatu)" 36,10

10. Koszt godz. pracy "Pompy odwodnieniowej AS 35  (bez agregatu)" 110,70

11. Koszt godz. pracy "Pompy odwodnieniowo zanurzeniowej (bez agregatu elektrycznego)" 97,40

12. Koszt godz. pracy "Pompy wodnej typ "SOFFEL" 115,10

13. Koszt godz. pracy "Pompy wirowo spalinowej typu WT 30" Z-d 47/73 127,50

14. Koszt godz. pracy "Pompy zatapialnej GRUNDFOS typ AP 50.50.11.1V" 100,70

15. Koszt godz. pracy "Pompy zatapialnej do ciężkich odwodnień (bez agregatu)" 120,50

16. Koszt godz. pracy "Motopompy szlamowej Honda WT20X (bez obsługi)" 33,10

17. Koszt usługi  " Badanie wydajności i ciśnienia jednej sztuki zewnętrznego hydrantu podziemnego 312,40
lub nadziemnego"

18. Koszt godz. pracy "Detektora uzbrojenia podziemnego " 108,30

19. Koszt godz. pracy "Geofonu" 109,90

20. Koszt godz. pracy "Kamery inspekcji TV VCAM (bez czyszczenia)" 304,20

21. Koszt godz. pracy "Kamery vCamModular" 192,60

22. Koszt godz. pracy "Kamery do inspekcji studni głębinowych" + agregat (bez dojazdu) 374,90

23. Koszt godz. pracy "Karcher typ HDS-558-C" :

23.1 145,40
(do ceny należy doliczyć koszt zużycia wody wg obowiązujących stawek)

23.2 Z poborem wody z opomiarowanego punktu zleceniodawcy 145,40

24. Cena ryczałtowa (4 godz. pracy) "Korelatora" 645,40

24.1 Za każdą następną godzinę 227,70

25. Cena ryczałtowa (4 godz. pracy) "Lokalizatora tras" 323,30

25.1 Za każdą następną godzinę 109,20

26. Koszt godz. pracy przy wykrywaniu nieszczelności kanalizacji sanitarnej 444,50

27. Koszt godz. pracy urządzenia do lokalizacji nieszczelności za pomocą detekcji gazów 199,20

28. Koszt godz. pracy urządzenia do lokalizacji nieszczelności za pomocą detekcji gazów na inst. wew. 198,10

29. Koszt godz. pracy urządzenia "Lokalizator kabli elektrycznych" 108,20

30. Koszt godz. pracy urządzenia: "Mętnościomierz przenośny" 120,90

31. Koszt godz. pracy "MŁOTA" udarowego typ FB - 60 2,3 KM 118,20

32. Wynajęcie urządzenia "Nastawa hydrantowa z wodomierzem lub wodomierz hydrantowy"

32.1 Opłata za identyfikację hydrantu i sprawdzenie stanu technicznego 221,20

32.2 Opłata za wynajęcie urządzenia - do 14 dni kalendarzowych 51,30

32.3 Opłata za wynajęcie urządzenia - za każdy kolejny dzień kalendarzowy 12,20

32.4 Opłata za przekroczenie terminu wynajęcia urządzenia - za każdy dzień kalendarzowy 23,20

32.5 Kaucja za wynajęcie wodomierza hydrantowego 3500 brutto

z poborem wody ze źródła zasilania SNG
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33. Stawka dobowa pracy urządzenia: "Osuszacz powietrza Master" (bez obsługi) 39,80

34. Koszt godz. pracy "Piły do cięcia rur typu 268k/Z-d 44/73" 138,70

35. Koszt godz. pracy "Przecinarki spalinowej" 125,80

36. Koszt godz. pracy "Przecinarki ściernicowej z wózkiem typu 272k " 142,50

37. Koszt godz. pracy "Przepływomierza ultradżwiękowego UF 321T " 120,90

38. Koszt godz. wynajęcia Przyczepy sygnalizacyjnej :

38.1 Razem bez dodatkowej obsługi 122,80

38.2 Razem z dodatkową obsługą 422,10

39. Stawka dobowa pracy urządzenia - rejestrator ciśnienia /montaż + demontaż/ 479,20

39.1 Za każdą kolejną dobę na tym samym stanowisku 57,50

40. Stawka dobowa pracy systemu poszukiwania przecieków SePem EM16-10000 706,30

41. Godzina pracy urządzenia: "Stacja bazowa do loggerów COMMANDER 3 + Rejestratory 246,90
szumu LOGGER SEBALOG N-3 2" - SePem

42. Koszt godz. pracy "Sprężarki KAESER M22" 412,00

43. Koszt godz. pracy "Sprężarki Compair DS-70AK" 

43.1 Z płacą obsługi 385,90

43.2 Bez płacy obsługi 292,70

44. Koszt godz. pracy urządzenia: "Tlenomierz przenośny" 95,30

45. Koszt godz. pracy urządzenia: "Ubijak" 126,10

46. Koszt godz. pracy urządzenia: "Urzadzenie domiarowe GPS" 213,60

47. Koszt godz. pracy Wózka widłowego 153,40

48. Koszt godz. pracy urządzenia: "Zagęszczarka" 115,70

49. Koszt godz. pracy urządzenia: "Zgrzewarka elektrooporowa" 234,50

Do materiałów użytych i realizowanych usług doliczamy 11,9% kosztu ogólnego zakupu.

Do podanych cen netto należy doliczyć podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Informacja dodatkowa:

Do cen urządzeń wypożyczanych odpłatnie dolicza się: 10%  stawki do pracy w godz. nocnych, 100%  do pracy w dni ustawowo wolne od 
pracy oraz w nadgodzinach, 200% w 1. dzień Świąt Wielkanocy oraz 1. dzień Świąt Bożego Narodzenia.
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złoty netto podatek VAT
Usługi techniczne

1. Za uzgodnienie projektu technicznego

1.1 Sieci osiedlowej  566,10 23%

1.2 Sieci wodociągowej  233,10 23%

1.3 Sieci kanalizacyjnej 233,10 23%

2. Odbiory techniczne

2.1 Odbiór i plombowanie wodomierza (podlicznika) rejestrującego ilość wody 104,60 23%
bezpowrotnie zużytej 

2.1.1 Ponowne plombowanie wodomierza rejestrującego ilość wody bezpowrotnie zużytej wraz z dojazdem 74,40 23%

2.1.2 Ponowne plombowanie wodomierza rejestrującego ilość wody bezpowrotnie zużytej bez dojazdu 39,50 23%

2.1.3 Uzgodnienie lokalizacji wodomierza równoległego 66,60 23%

2.2 Za dokonanie odbioru na ciśnienie ulicznego przewodu wodociągowego w tym: 0,00 0%

2.2.1 Za jeden odcinek długości do 100 mb. z dojazdem 221,40 23%

2.2.2 Za każdy następny odcinek o długości do 100 mb. bez dojazdu 73,80 23%

2.3 Za dokonanie ostatecznego odbioru techn. ulicznego przewodu wodociągowego w tym: 0,00 0%

2.3.1 Za jeden odcinek długości do 100 mb. z dojazdem 258,30 23%

2.3.2 Za każdy następny odcinek o długości do 100 mb. bez dojazdu 73,80 23%

2.4 Za dokonanie odbioru na ciśnienie ulicznego przewodu sanitarnej kanalizacji tłocznej, w tym: 0,00 0%

2.4.1 Za jeden odcinek o długości do 50 mb. z dojazdem 221,40 23%

2.4.2 Za każdy następny odcinek o długości do 50 mb. bez dojazdu 73,80 23%

2.5 Za dokonanie ostatecznego odbioru ulicznego przewodu kanalizacji sanitarnej w tym:

2.5.1 Za jeden odcinek o długości do 50 mb. z dojazdem 184,50 23%

2.5.2 Za każdy następny odcinek o długości 50 mb. bez dojazdu 36,90 23%

2.6 Za poświadczenie i sprawdzenie zgodności usytuowania ulicznej sieci wod-kan 73,80 23%

3. Wydanie warunków na budowę odcinka sieci wod-kan.

3.1 Dla osiedli mieszkaniowych wymagających większej analizy 532,80 23%

3.2 Dla przyłączy wod - kan pojedynczych budynków 133,20 23%

3.3 Zainstalowanie  dodatkowego wodomierza 66,60 23%

3.4 Podliczniki za wodomierzem głównym w budynkach wielolokalowych  66,60 23%

3.5 Wydanie opinii na warunki przetargowe sprzedaży gruntu   66,60 23%

3.6 Warunki na opomiarowanie bezpowrotnie zużytej wody  66,60 23%

3.7 Wydanie warunków na remont i modernizację sieci wod-kan 199,80 23%

4. Koszty tymczasowego odcięcia i uczynnienia przyłącza wodociągowego (na cele windykacyjne)

4.1. Odcięcie wody poprzez zamknięcie na zasuwce domowej 218,50 23%

4.2. Przywrócenie dostawy wody (otwarcie zasuwy na przyłączu) 218,50 23%

4.3. Łącznie odcięcie wody i ponowne uczynnienie wynosi 437,00 23%

5. Koszty demontażu i ponownego montażu wodomierza głównego 
dla windykacji należności

5.1 Demontaż wodomierza spowodowany windykacją należności 359,50 23%

5.2 Montaż i plombowanie wodomierza 199,70 23%

5.3 Łącznie demontaż i montaż wodomierza głównego dla widykacji należności 559,20 23%

ZESTAWIENIE  OPŁAT  ZA  USŁUGI  WYKONYWANE  PRZEZ    "SAUR  NEPTUN  GDAŃSK" S.A.
NA RZECZ OSÓB TRZECICH OBOWIĄZUJĄCY W 2021 ROKU
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35. Koszt godz. pracy "Przecinarki spalinowej" 125,80

36. Koszt godz. pracy "Przecinarki ściernicowej z wózkiem typu 272k " 142,50

37. Koszt godz. pracy "Przepływomierza ultradżwiękowego UF 321T " 120,90

38. Koszt godz. wynajęcia Przyczepy sygnalizacyjnej :

38.1 Razem bez dodatkowej obsługi 122,80

38.2 Razem z dodatkową obsługą 422,10

39. Stawka dobowa pracy urządzenia - rejestrator ciśnienia /montaż + demontaż/ 479,20

39.1 Za każdą kolejną dobę na tym samym stanowisku 57,50

40. Stawka dobowa pracy systemu poszukiwania przecieków SePem EM16-10000 706,30

41. Godzina pracy urządzenia: "Stacja bazowa do loggerów COMMANDER 3 + Rejestratory 246,90
szumu LOGGER SEBALOG N-3 2" - SePem

42. Koszt godz. pracy "Sprężarki KAESER M22" 412,00

43. Koszt godz. pracy "Sprężarki Compair DS-70AK" 

43.1 Z płacą obsługi 385,90

43.2 Bez płacy obsługi 292,70

44. Koszt godz. pracy urządzenia: "Tlenomierz przenośny" 95,30

45. Koszt godz. pracy urządzenia: "Ubijak" 126,10

46. Koszt godz. pracy urządzenia: "Urzadzenie domiarowe GPS" 213,60

47. Koszt godz. pracy Wózka widłowego 153,40

48. Koszt godz. pracy urządzenia: "Zagęszczarka" 115,70

49. Koszt godz. pracy urządzenia: "Zgrzewarka elektrooporowa" 234,50

Do materiałów użytych i realizowanych usług doliczamy 11,9% kosztu ogólnego zakupu.

Do podanych cen netto należy doliczyć podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Informacja dodatkowa:

Do cen urządzeń wypożyczanych odpłatnie dolicza się: 10%  stawki do pracy w godz. nocnych, 100%  do pracy w dni ustawowo wolne od 
pracy oraz w nadgodzinach, 200% w 1. dzień Świąt Wielkanocy oraz 1. dzień Świąt Bożego Narodzenia.
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