
 1

Załącznik nr 1 
CENNIK USŁUG 

świadczonych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Przedsiębiorstwa Komunalnego 
„Pegimek” Sp. z o.o. w Świdniku 

 

L.p. Nazwa usługi Cena zł netto 

1.  Montaż wodomierza 1kpl. 55 zł 
2.  Demontaż wodomierza 1 kpl. 45 zł 
3.  Opłata za zerwanie plomby na wodomierzu. 200 zł 
4.  Montaż i demontaż zestawu do poboru wody z hydrantu 150 zł 

5.  
Praca samochodu ciśnieniowego SKODA LIAZ na zlecenie odbiorcy 
w godzinach od 7-15 w dni robocze. Dojazd liczony osobno za ilość km.  

350 zł/r-g 

6.  
Praca samochodu ciśnieniowego SKODA LIAZ na zlecenie odbiorcy 
poza godzinami od 7-15 w dni robocze i w dni wolne od pracy. Dojazd 
liczony osobno za ilość km.  

410 zł/r-g 

7.  
Praca samochodu specjalnego KROLL, KAISER do czyszczenia 
kanalizacji na zlecenie odbiorcy w godzinach od 7-15 w dni robocze. 
Dojazd liczony osobno za ilość km. (Bez utylizacji odpadu) 

450 zł/r-g 
 

8.  

Praca samochodu specjalnego KROLL, KAISER do czyszczenia 
kanalizacji na zlecenie odbiorcy poza godzinami od 7-15 w dni robocze 
i w dni wolne od pracy. Dojazd liczony osobno za ilość km. (Bez 
utylizacji odpadu) 

500 zł/r-g 
 

9.  
Praca samochodu ciężarowego asenizacyjnego 6m3  na zlecenie 
odbiorcy w godzinach od 7-15 w dni robocze. Dojazd liczony osobno za 
ilość km.  

150 zł/r-g 

10.  
Praca samochodu ciężarowego asenizacyjnego 6m3  na zlecenie 
odbiorcy poza godzinami od 7-15 w dni robocze i w dni wolne od pracy. 
Dojazd liczony osobno za ilość km.  

180 zł/r-g 

11.  
Praca samochodu PEUGEOT BOXER na zlecenie odbiorcy w 
godzinach od 7-15 w dni robocze. Dojazd liczony osobno za ilość km.  

150 zł/r-g 

12.  
Praca samochodu PEUGEOT BOXER na zlecenie odbiorcy poza 
godzinami od 7-15 w dni robocze i w dni wolne od pracy. Dojazd 
liczony osobno za ilość km.  

190 zł/r-g 

13.  
Praca koparki obrotowej Schaeff TW110 na zlecenie odbiorcy w 
godzinach od 7-15 w dni robocze.  

150 zł/r-g 

14.  
Praca koparki obrotowej Schaeff TW110 na zlecenie odbiorcy poza 
godzinami od           7-15 w dni robocze i w dni wolne od pracy.  

170 zł/r-g 

15.  
Praca koparko - ładowarki na zlecenie odbiorcy w godzinach od 7-15 
w dni robocze.  

130 zł/r-g 

16.  
Praca koparko - ładowarki  na zlecenie odbiorcy poza godzinami od 7-
15 w dni robocze i w dni wolne od pracy. 

150 zł/r-g 

17.  
Praca minikoparki  na zlecenie odbiorcy w godzinach od 7-15 w dni 
robocze. Dojazd liczony osobno za ilość km. 

100 zł/r-g 

18.  
Praca minikoparki  na zlecenie odbiorcy poza godzinami od 7-15 w dni 
robocze i w dni wolne od pracy. Dojazd liczony osobno za ilość km. 

120 zł/r-g 

19.  
Praca  agregatu hydraulicznego z pompą zanurzeniową (urządzenie do 
wypompowywania wody i ścieków) na zlecenie odbiorcy w godzinach 
od 7-15 w dni robocze. 

65 zł/r-g 

20.  
Praca  agregatu hydraulicznego z pompą zanurzeniową (urządzenie do 
wypompowywania wody i ścieków) na zlecenie odbiorcy poza 
godzinami od 7-15 w dni robocze      i w dni wolne od pracy.  

75 zł/r-g 

21.  
Wykorzystanie urządzenia do zadymiania – wykonanie usługi z 
wykorzystaniem urządzenia do zadymiania z dmuchawą wraz z 
agregatem prądotwórczym i obsługą. Dojazd liczony osobno za km. 

70 zł/r-g 
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22.  

Dowóz cysterną  wody - wykonanie usługi dowozu wody na zlecenia 
zewnętrzne wraz z obsługą – pojemność cysterny 7 m3. Dojazd liczony 
osobno za ilość km. Cena nie obejmuje kosztów wody i przejazdu 
pojazdu ciągnącego. 

100 zł/r-g 

23.  
Przewóz rur dłużycą – wykonanie usługi przewozu rur o długości do 
12m na zlecenia zewnętrzne wraz z obsługą.  Cena nie obejmuje 
przejazdu pojazdu ciągnącego. 

100 zł/r-g 
 

24.  

Wykrywanie nieszczelności sieci wodociągowej (korelowanie) - 
wykonanie usługi w sieci wodociągowej w godzinach od 7-15 w dni 
robocze, (dojazd liczony osobno za ilość km) 

130 zł/r-g 
dodatkowa opłata - 

40 zł za każdą 
znalezioną 

nieszczelność 

25.  

Wykrywanie nieszczelności sieci wodociągowej (korelowanie) - 
wykonanie usługi w sieci wodociągowej poza godzinami od 7-15             
w dni robocze i w dni wolne od pracy, (dojazd liczony osobno za ilość 
km) 

170 zł/r-g 
dodatkowa opłata - 

40 zł za każdą 
znalezioną 

nieszczelność 

26.  
Monitoring przyłącza wodociągowego 1 szt.  – określenie 
rzeczywistego strumienia przepływu, (dojazd liczony osobno za ilość 
km).  

500 zł 

27.  
Wynajem zestawu do poboru wody z hydrantu  (średnica wodomierza 
od Ø20 do Ø32) 

2,5 zł/dobę 

28.  
Wynajem zestawu do poboru wody z hydrantu  (średnica wodomierza 
od Ø40 do Ø50) 

3,0 zł/dobę 

29.  
Nieuzasadnione wezwanie pogotowia wod. kan. w godzinach od           
7-15 w dni robocze. 

(*) 

30.  
Nieuzasadnione wezwanie pogotowia wod. kan. poza godzinami od        
7-15 w dni robocze i w dni wolne od pracy. 

(*) 

UWAGA: Należność za usługę rozliczana będzie za każde rozpoczęte 0,5 godziny pracy sprzętu! 
W przypadku odbiorców posiadających podpisaną umowę na dostawę wody i odprowadzanie 
ścieków z PK Pegimek należność za usługę rozliczana będzie za każde rozpoczęte 15 minut.  
 
(*) – za nieuzasadnione wezwanie pracowników pogotowia wod-kan naliczona zostanie opłata, 
na którą składać się będą: koszt dojazdu oraz czas pracy pracowników, zgodnie 
z obowiązującym cennikiem. Należność za usługę rozliczana będzie za każdą rozpoczętą godzinę. 

Wynajem środków transportów 

Lp. Typ i nazwa pojazdu Cena  netto 
1. Przejazd na terenie miasta Świdnik pojazdów o mc do 3,5 t.  45 zł 
2. Przejazd na terenie miasta Świdnik pojazdów o mc powyżej 3,5 t. 55 zł 
3. Fiat DOBLO 2 zł/km 
4. Samochód MERCEDES SPRINTER 3 zł/km 
5. Samochód wywrotka RENAULT     3,50 zł/km 
6. Samochód PEUGEOT PARTNER 2 zł/km 
7. Samochód PEUGEOT BOXER 3 zł/km 
8. Samochód RENAULT MASTER 3 zł/km 
9. Samochód RENAULT TRAFIC 3 zł/km 
10. Samochód Lublin II 3 zł/km 
11. Samochód specjalistyczny SC - Liaz 5 zł/km 
12. Samochód specjalistyczny MAN (KROLL, KAISER) 5 zł/km 
13. Samochód ciężarowy DAF (asenizacyjny) 5 zł/km 
14. Samochód ciężarowy DAF (wywrotka) 5 zł/km 
15. Koparka obrotowa, koparko-ładowarka 5 zł/km 

Przejazd poza obszarem miasta Świdnik wg cennika za każdy przejechany kilometr. 
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Stawki robocizny 

1. 
Roboczogodzina montera sieci wod-kan przy  kalkulacjach usług  
w godzinach od 7-15 w dni robocze.  

50 zł/r-g 

2. 
Roboczogodzina montera sieci wod-kan przy kalkulacjach usług 
poza godzinami od 7-15 w dni robocze i w dni wolne od pracy.  

70 zł/r-g 

 

Odbiór i wywóz nieczystości płynnych 

1. 
Odbiór nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych z 
terenu Gminy Świdnik dla odbiorców posiadających zawartą umowę 
na odbiór – rozliczenie wg wskazań wodomierza. 

6,67 zł/m3 

2. 
Wywóz nieczystości płynnych dla odbiorców posiadających zawartą 
umowę na odbiór i wywóz nieczystości płynnych (pojemność beczki 
6 m3). 

70 zł 

3.  
Wywóz nieczystości płynnych dla odbiorców z terenu Gminy 
Świdnik (pojemność beczki 6 m3) nieposiadających umowy na 
odbiór i wywóz nieczystości płynnych 

130 zł 

4. 

Wywóz nieczystości płynnych dla odbiorców z poza terenu Gminy 
Świdnik (pojemność beczki 6 m3). W przypadku przekroczenia 
dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń zostanie naliczona 
opłata dodatkowa. 

170 zł 

 

Połączenia rur polietylenowych 

Zgrzewanie doczołowe 

Lp. Rodzaj usługi 
Jednostka 

miary 
Cena netto 

1. Ø90, Ø110, Ø125 pierwszy zgrzew szt. 120 zł 

2. Ø90, Ø110, Ø125 każdy następny zgrzew szt. 75 zł 

3. Ø140, Ø160, Ø180 pierwszy zgrzew szt. 170 zł 

4. Ø140, Ø160, Ø180 każdy następny zgrzew szt. 100 zł 

5. Ø200, Ø250 pierwszy zgrzew szt. 200 zł 

6. Ø200, Ø250 każdy następny zgrzew szt. 150 zł 

7. Ø280, Ø300 pierwszy zgrzew szt. 250 zł 

8. Ø280, Ø300 każdy następny zgrzew szt. 200 zł 

9. Ø315 pierwszy zgrzew szt. 280 zł 

10. Ø315 każdy następny zgrzew szt. 220 zł 

 
Zgrzewanie elektrooporowe – (nie obejmuje kosztu kształtki elektrooporowej) 

Lp. Rodzaj usługi 
Jednostka 

miary 
Cena netto 

1. Ø25, Ø40, Ø50 Ø63 pierwszy zgrzew szt. 50 zł 

2. Ø25, Ø40, Ø50 Ø63 każdy następny zgrzew szt. 30 zł 

3. Ø90, Ø110, Ø125 pierwszy zgrzew szt. 80 zł 
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4. Ø90, Ø110, Ø125 każdy następny zgrzew szt. 50 zł 

5. Ø140, Ø160, Ø180 pierwszy zgrzew szt. 160 zł 

6. Ø140, Ø160, Ø180 każdy następny zgrzew szt. 110 zł 

7. Ø200, Ø225 pierwszy zgrzew szt. 200 zł 

8. Ø200, Ø225 każdy następny zgrzew szt. 150 zł 

 
Włączenia do wodociągu miejskiego 

Lp. Rodzaj usługi 
Jednostka 

miary 
Cena netto 

1. 
Włączenie do sieci wodociągowej z polietylenu 
do 160 PE (nawiert pod ciśnieniem bez 
materiałów) 

szt. 250 zł 

2. 
Włączenie do sieci wodociągowej z polietylenu 
powyżej 160 PE (nawiert pod ciśnieniem bez 
materiałów) 

szt. 300 zł 

3. 
Włączenie do sieci wodociągowej z żeliwa do 
Ø150 (nawiert pod ciśnieniem bez materiałów) 

szt. 350 zł 

4. 
Włączenie do sieci wodociągowej z żeliwa 
powyżej Ø150 (nawiert pod ciśnieniem bez 
materiałów) 

szt. 500 zł 

5. 
Włączenie do sieci wodociągowej z polietylenu 
do 160 PE przy pomocy trójnika (bez 
materiałów) 

szt. 250 zł 

6. 
Włączenie do sieci wodociągowej z polietylenu 
powyżej 160 PE przy pomocy trójnika (bez 
materiałów) 

szt. 300 zł 

7. 
Włączenie do sieci wodociągowej z żeliwa do 
Ø150 przy pomocy trójnika (bez materiałów) 

szt. 350 zł 

8. 
Włączenie do sieci wodociągowej z żeliwa 
powyżej Ø150 przy pomocy trójnika (bez 
materiałów) 

szt. 600 zł 

9. 
Zamknięcie i otwarcie zasuw sieciowych w celu 
wyłączenia sieci na czas wykonania 
przyłącza/sieci 

szt. 100 zł 

10. 
Wyłączenie z eksploatacji odcinka sieci 
wodociągowej o średnicy do Ø110 

 200 zł 

11. 
Wyłączenie z eksploatacji odcinka sieci 
wodociągowej o średnicy powyżej Ø110 

 350 zł 

12. Wynajem beczkowozu na „wodę czystą” dzień 550 zł 
13. Każdy kolejny przyjazd i dopełnienie beczki szt. 200 zł 
 

  Przegląd kamerą sieci  

Lp. Długość sieci 
Koszt przeglądu netto 

1mb (czystej sieci) 
Koszt przeglądu netto 

1mb (eksploatowanej  sieci) 

1. od 25m do 100 m 10 zł/m 14,50 zł/m 

2. od 100m do 200 m 9 zł/m 13 zł/m 

3. powyżej 200m 8 zł/m 12 zł/m 

Przy długości do 25 m koszt przeglądu wynosi 360 zł. 



 5

 
 Hydranty 

Lp. Rodzaj usługi Ilość (szt.) Cena netto  

1. 

Pomiar wydajności i ciśnienia 
hydrantów wewnętrznych DN25. 
DN33, DN52. Dojazd liczony osobno 
za ilość km. 

1-2 50 zł/szt. 

3-5 40 zł/szt. 

6 i więcej 30 zł/szt. 

2. 

Pomiar wydajności i ciśnienia 
hydrantów zewnętrznych DN80. 
DN100, DN150. Dojazd liczony 
osobno za ilość km. 

1-2 50 zł/szt. 

3-5 40 zł/szt. 

6 i więcej 30 zł/szt. 

 
 

Usługi kosztorysowe i projektowe 

L.p. Opis czynności Cena netto 

1. 
Wykonanie kosztorysu ofertowego na budowę 
przyłącza wodociągowego lub przyłącza 
kanalizacji sanitarnej. 

250 zł 

2. 
Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza 
wodociągowego/kanalizacji sanitarnej 

700 zł netto/przył. 

 
UWAGA! 
W przypadku zlecenia wykonania usługi budowy przyłącza, w rozliczeniu końcowym za 
usługę kosztorysową uwzględniony będzie rabat w wysokości kosztów wykonania 
kosztorysu. 
 
Usługi świadczone według kalkulacji indywidualnej: 
1. Wymiana uszkodzonego z winy odbiorcy wodomierza lub podlicznika.  
2. Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. 
3. Zamknięcie przyłącza wodociągowego. Wykonanie zamknięcia przyłącza 

wodociągowego w budynku na zlecenie odbiorcy usług wraz z demontażem wodomierza 
głównego. Zamknięcie przyłącza na zimę. 

4. Zamknięcie przyłącza kanalizacyjnego. Wykonanie zamknięcia przyłącza 
kanalizacyjnego w budynku na zlecenie odbiorcy usług. 

5. Ponowne włączenie przyłącza wodociągowego. Uruchomienie zamkniętego przyłącza 
wodociągowego na zlecenie odbiorcy usług wraz z montażem i plombowaniem 
wodomierza głównego. 

6. Ponowne włączenie przyłącza kanalizacyjnego. Uruchomienie zamkniętego przyłącza 
kanalizacyjnego w budynku na zlecenie odbiorcy usług. 

7. Odcięcie przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego  - zamknięcie w budynku. 
Wykonanie odcięcia wody lub ścieków w budynku – zaprzestanie świadczenia usług 
związane z zaleganiem z opłatami za usługi. 

8. Przywrócenie przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego. Uruchomienie 
zamkniętego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego w budynku wraz 
z montażem wodomierza głównego następujące po zamknięciu związanym z zaleganiem 
z opłatami za usługi. 

9. Sprawdzenie szczelności szamba. 
10. Wykonanie podejścia pod wodomierz. 
11. W przypadku większego zakresu zleconych robót i usług istnieje możliwość złożenia 

indywidualnego zapytania ofertowego oraz negocjacji indywidualnej stawki. 
Indywidualna oferta wymaga akceptacji przez Prezesa lub Wiceprezesa PK Pegimek. 


