
Cennik Działu TSU 

L.P. Opis usługi Jedn. 
Wartość 

Netto 
[PLN] 

VAT 
[%] 

Cena obejmuje 

1 
Stawka godzinowa pracownika Działu TSU – dla potrzeb wyceny 
indywidualnej - Usługi remontowo - konserwacyjne sieci 
i przyłączy wod-kan 

r/g 40,00 23 
Godzina pracy pracownika (w tym czas dojazdu do 

usługobiorcy, czas oczekiwania na wykonanie usługi) 

2 Interwencja brygady pogotowia wod-kan PWiK godz. 250,00 23 Kierowca + 2 pracowników pogotowia z dojazdem 

3 Stabilizacja gruntu zagęszczarką mechaniczną  godz. 125,00 23 Koszty dojazdu do klienta, sprzęt i obsługa sprzętu 

4 Udrażnianie kanalizacji żmijką elektryczną  godz. 250,00 23 Koszty dojazdu do klienta sprzęt i obsługa sprzętu 

5 Cięcie asfaltu i betonu, zakres 5-12 cm  godz. 200,00 23 Koszty dojazdu do klienta, sprzęt i obsługa sprzętu 

6 
Odpompowanie wody za pomocą pomp elektrycznych 
i spalinowych 

godz. 90,00 23 Koszty dojazdu do klienta, sprzęt i obsługa sprzętu 

7 Wypożyczenie osuszacza powietrza doba 105,00 23 Koszty dojazdu do klienta, sprzęt i montażu sprzętu 

8 
Zamknięcie i otwarcie zasuwy na przyłączu wodociągowym 
na zlecenie Klienta 

szt. 200,00 23 Zamknięcie i otwarcie zasuwy domowej na przyłączu 

9 Zamknięcie i otwarcie zasuwy wodociągowej na zlecenie Klienta:  

 a) - ø80 - 160 szt. 250,00 23 Zamknięcie i otwarcie zasuwy na sieci wodociągowej 

 b) - ø200 - 350 szt. 300,00 23 Zamknięcie i otwarcie zasuwy na sieci wodociągowej 

 c) - powyżej ø350 szt. 500,00 23 Zamknięcie i otwarcie zasuwy na sieci wodociągowej 

10 
Zamknięcie i otwarcie zasuwy na przyłączu wodociągowym 
w związku z uszkodzeniem przyłącza przez wykonawcę 
zewnętrznego 

szt. 500,00 23 Zamknięcie i otwarcie zasuwy domowej na przyłączu 

11 
Zamknięcie i otwarcie zasuwy wodociągowej w związku 
z uszkodzeniem sieci wodociągowej przez wykonawcę 
zewnętrznego: 

 

 a) - ø80 - 160 szt. 800,00 23 Zamknięcie i otwarcie zasuwy na sieci wodociągowej 

 b) - ø200 - 350 szt. 1 200,00 23 Zamknięcie i otwarcie zasuwy na sieci wodociągowej 

 c) - powyżej ø350 szt. 1 600,00 23 Zamknięcie i otwarcie zasuwy na sieci wodociągowej 



12 

Prowadzenie prac na sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej 
bez uzgodnień ze służbami technicznymi PWiK 
(np. zamykanie i otwieranie zasuw wodociągowych, wykonanie 
włączeń do sieci wod-kan, odkrywanie sieci wod-kan) 

szt. 2 000,00 23 Kontrola prowadzonych robót 

13 Wykrywanie awarii wodociągowych sprzętem specjalistycznym godz. 160,00 23 Koszty dojazdu do klienta, sprzęt i obsługa sprzętu 

14 
Kontrola przyłączy kanalizacyjnych za pomocą agregatu 
dymotwórczego 

szt. 200,00 23 Koszty dojazdu do klienta, sprzęt i obsługa sprzętu 

15 
Inspekcja kamerą specjalistyczną TV kanalizacji o średnicy 
od ø160 na terenie administracyjnym miasta Przemyśla 
– cena podstawowa za pierwsze 10 m.b. inspekcji 

szt. 350,00 23 Koszty dojazdu do klienta, sprzęt i obsługa sprzętu  

a) 
Dodatek do ceny podstawowej za każdy kolejny metr inspekcji 
(od 10 do 30 m) 

m.b. 15,00 23 
Zwiększenie podstawowego zakresu inspekcji 

b) 
 Dodatek do ceny podstawowej za każdy kolejny metr inspekcji 
(powyżej 30 m) 

m.b. 12,00 23 

16 
Inspekcja kamerą specjalistyczną TV kanalizacji o średnicy 
od ø160 poza terenem administracyjnym miasta Przemyśla  

Wycena indywidualna 

17 Usunięcie awarii na przyłączu wodociągowym  Wycena indywidualna 

18 Usunięcie awarii na sieci rozdzielczej  Wycena indywidualna 

19 Usunięcie awarii na magistrali wodociągowej  Wycena indywidualna 

20 Włączenie do sieci wodociągowej na zlecenie Klienta Wycena indywidualna 

21 Usunięcie awarii na przyłączu kanalizacyjnym  Wycena indywidualna 

22 Usunięcie awarii na sieci kanalizacyjnej Wycena indywidualna 

23 Montaż i demontaż korka pneumatycznego  Wycena indywidualna 

24 Włączenie do sieci kanalizacyjnej na zlecenie Klienta Wycena indywidualna 

25 Zabezpieczenie miejsca awarii (znaki drogowe, bariery ochronne)  Wycena indywidualna 

 

 

 

 

 



 

Uwagi: 

1) Do ceny usług realizowanych poza terenem administracyjnym miasta Przemyśla należy naliczyć dopłatę według wskazań licznika środka transportu: 

1 km – 5,00 PLN (netto). 

2) Do ceny usług realizowanych w godzinach nadliczbowych (od 15.00 do 7.00 następnego dnia) oraz w dni wolne od pracy należy doliczyć dodatek 

w wysokości 50% zgodnie z obowiązującymi przepisami: Kodeksem Pracy i Układem Zbiorowym Pracy – doliczany do wartości netto usługi. 

3) Za przekroczony ustalony czas zamknięcia wody przez Zleceniodawcę (nie wynikający z winy PWiK) należy doliczyć dodatek w wysokości 50%. 

4) Pozycje, dla których jednostką miary jest godzina liczone są wg klucza – każde rozpoczęcie pierwszej i kolejnej godziny prac rozliczane jest jako pełna 

godzina. 

5) Pozycja 14 obejmuje każdy rozpoczęty metr bieżący inspekcji TV. 

6) Sieć kanalizacyjna zgłoszona do Inspekcji TV powinna być odpowiednio przygotowana poprzez wyczyszczenie sprzętem specjalistycznym. 

7) W pozostałych przypadkach nieprzewidzianych w cenniku, stosuje się kalkulację indywidualną. 

 

 


