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Usługi pozostałe 

Roboty budowlane realizowane w trybie awaryjnym lub zleconym przez pracowników Spółki Wodociągi 

Jaworzno sp. o.o., rozliczone zostaną na podstawie kalkulacji indywidualnej w oparciu o Katalogi Nakładów 

Rzeczowych, cennik usług Spółki, średnie stawki cen opublikowane przez wydawnictwo Sekocenbud za ostatni 

kwartał oraz ceny rynkowe. 

Lp. Opis usługi 
Cena netto 
zł/r- godz 

Uwagi  

1 Mistrz wod.-kan. 85,00 

 

2 Monter wod.-kan. 65,00 

3 Operator / kierowca 70,00 

4 Spawacz / Ślusarz 70,00 

 

Lp. Opis usługi Cena netto zł Uwagi  

1 

Lekki sprzęt: zagęszczarka płytowa, stopa 
wibracyjna, pompa szlamowa, piła do asfaltu, 
agregat prądotwórczy, agregat hydrauliczny, 
zamrażarka przewodów, myjka parowa 

70,00 
Cena za 1 m-g. dodatkowo należy doliczyć 
koszt transportu samochodem dostawczym do 
3,5t i obsługę 

2 
Czasowe odcięcie / przywrócenie zasilania w 
wodę budynku, poprzez odkręcenie zasuwy na 
wniosek odbiorcy wody (użytkownika) 

160,00 Cena za 1 punkt odcięcia/przywrócenia.  

3 Korelator 200,00 
Cena za 1 r-g. dodatkowo należy doliczyć koszt 
transportu samochodem dostawczym do 3,5t i 
obsługę 

4 Traser przewodów 100,00 
Cena za 1 r-g. dodatkowo należy doliczyć koszt 
transportu samochodem dostawczym do 3,5t i 
obsługę 

 

Lp. Opis usługi 
Cena netto 

zł/doba 
Uwagi  

1 Agregat prądotwórczy 18 kW 330,00 
dodatkowo należy doliczyć koszt transportu 
samochodem dostawczym do 3,5t i obsługę 

2 Agregat prądotwórczy 80 kW 660,00 

 

Lp. Opis usługi 
Cena netto 

zł/km 
Uwagi  

1 Samochód dostawczy - do 3,5t 3,50 
Koszt przebiegu 1 km pojazdu bez obsługi 
etatowej. Nie są świadczone usługi 
transportowe. Stawka stosowana do innych 
usług niż transportowe. 

2 Pogotowie techniczne - pow. 3,5t 5,00 
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Lp. Opis usługi 
Cena netto 

zł/szt. 
Uwagi  

1 
Pomiar wydajności i ciśnienia hydrantów 
zewnętrznych 

200,00 
 

2 

Pomiar wydajności i ciśnienia hydrantów 
zewnętrznych - każdy kolejny punkt w miejscu 
badania (np. osiedle mieszkaniowe, teren 
przemysłowy lub zakład pracy) 

60,00 
 

 

Lp. Opis usługi 
Cena netto 
zł/wyjazd 

Uwagi  

1 Nieuzasadniony wyjazd pogotowia wod - kan 200,00 
 

 

Lp. Opis usługi Cena netto zł Uwagi  

 
Dezynfekcja sieci metodą ozonowania, w tym: 

 

1 
Dojazd do miejsca wykonywania usługi (za 1 
km) - poza miastem 

5,00 

 
2 Dezynfekcja do 8 r - godz* 1 650,00 

3 
Przestój pracowników z winy zleceniodawcy za 
1 godz. 

90,00 

* Cena obowiązuje przy zapewnieniu przez Zleceniodawcę umożliwienia przeprowadzenia usługi tj. zamknięcie 

sieci, dostarczenie zasilania w wodę i odprowadzenia wody. 

Kolejne godziny pracy wg indywidualnych uzgodnień z wykonawcą. 


