Załącznik Nr 3
WYCIĄG USŁUG WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY O ZAOPATRZENIE W WODĘI/LUB ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
Z ZESTAWIENIA OPŁAT ZA USŁUGI WYKONYWANE PRZEZ "SAUR NEPTUN GDAŃSK" S.A.
NA RZECZ OSÓB TRZECICH OBOWIĄZUJĄCY W 2021 ROKU
ceny netto

1.

2.

3.

Koszty tymczasowego odcięcia i uczynnienia przyłącza wodociągowego (na cele windykacyjne)
Odcięcie wody poprzez zamknięcie na zasuwce domowej

218,50 zł

Przywrócenie dostawy wody (otwarcie zasuwy na przyłączu)

218,50 zł

Łącznie odcięcie wody i ponowne uczynnienie wynosi

437,00 zł

Koszty demontażu i ponownego montażu wodomierza głównego
dla windykacji należności
Demontaż wodomierza spowodowany windykacją należności

359,50 zł

Montaż i plombowanie wodomierza

199,70 zł

Łącznie demontaż i montaż wodomierza głównego dla windykacji należności

559,20 zł

Koszty demontażu i ponownego montażu wodomierza głównego
na zlecenie klienta

4.

5.

6.

Demontaż wodomierza i zaślepienie gniazda wodomierzowego

199,70 zł

Montaż i plombowanie wodomierza
- uczynnienie przyłącza po zawarciu nowej umowy

199,70 zł

Łącznie demontaż i montaż wodomierza głównego wynosi

399,40 zł

Koszty tymczasowego zamknięcie przyłącza kanalizacyjnego
Odcięcie przyłącza kanalizacyjnego w studni rewizyjnej lub rewizji

375,40 zł

Otwarcie przyłącza kanalizacyjnego w studni rewizyjnej lub rewizji

375,40 zł

Łącznie odcięcie i ponowne uczynnienie przyłącza kanalizacyjnego

750,80 zł

Koszty odcięcia i uczynnienia przyłącza (po zespawaniu zasuwy)
Koszty zespawania zasuwy domowej

255,80 zł

Koszty rozspawania zasuwy domowej

255,80 zł

Łącznie koszty odcięcia i podłączenia (po zespawaniu zasuwy )

511,60 zł

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

4 009,40 zł

Ponowne podłączenie i uczynnienie przyłącza wodociągowego

3 913,20 zł

Płukanie oraz dezynfekcja przyłącza wodociągowego

7.

8.

Razem płukanie oraz dezynfekcja przyłącza wodociągowego wraz z badaniem wody

2 075,60 zł

Ponowne podłączenie i uczynnienie przyłącza wodociągowego wraz z płukaniem i dezynfekcją

5 988,80 zł

Łącznie trwałe odcięcie i ponowne uruchomienie przyłącza wodociągowego wraz
z płukaniem i dezynfekcją przyłącza wodociągowego

9 998,20 zł

Koszty wyłączenia i ponownego nawodnienia przyłącza wodociągowego (za każdą rozpoczetą godzinę)
Koszty wyłączenia przyłącza wodociągowego

218,50 zł

Koszty ponownego nawodnienia przyłącza wodociągowego

218,50 zł

Łącznie koszty wyłączenia i ponownego nawodnienia przyłącza wodociągowego

437,00 zł

Koszt podstawowego badania bakteriologicznego wody (3 wskaźniki)
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Łącznie koszt podstawowego badania bakteriologicznego z poborem i transportem
do laboratorium
Do powyższych cen dolicza się podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami

145,58 zł

(obecnie 23%)

W przypadku naprawy, wymiany lub plombowania wodomierza głównego w następstwie okoliczności, za które odpowiedzialność
ponosi Odbiorca Usług wskutek braku właściwego zabezpieczenia wodomierza, usługa jest płatna zgodnie z zestawieniem
opłat za usługi wykonywane przez SNG na rzecz osób trzecich.
Do powyższych cen dolicza się:
10% stawki w godzinach nocnych (2200 - 600)
100% stawki w dni ustawowo wolne od pracy
200% stawki w 1 dzień Świąt Wielkanocy oraz 1 dzień Świąt Bożego Narodzenia
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