
Załącznik nr 1 do Zarządzenia 12/2020 Prezesa Zarządu

Wyszczególnienie j.m. wartość netto wartość brutto

Usługa mini koparką 1 h pracy 66,00              81,18              

dojazd 1 km 1 km 1,50                 1,85                 

Usługa koparko-ładowarką 1 h pracy 112,00            137,76            

Usługi wuko (czyszczenie i udrażnianie kanalizacji) 1 h pracy 278,00            300,24            

dojazd 1 km 1 km 5,60                 6,05                 

Usługi wypompowywania wody pojazdem SAK 1 h pracy 211,00            259,53            

dojazd 1 km 1 km 4,20                 5,17                 

Usługi ciągnikiem z przyczepą do 4,5 t 1 h pracy 105,00            129,15            

Usługa kamerowania sieci kanalizacyjnej

przygotowanie kamery do pracy usługa 44,00               54,12               

praca kamery za pierwsze 20 m - obowiązuje cena w odniesieniu do 1 m 1 m 8,80                 10,82               

praca kamery powyżej 20 m - obowiązuje cena w odniesieniu do 1 m 1 m 4,40                 5,41                 

dojazd 1 km 1 km 1,50                 1,85                 

Wykrywanie wycieków

analiza techniczna, przegląd dokumentacji 88,00               108,24             

permalog - 1 szt 40,00               49,20               

trasowanie infrastruktury podziemnej 1 mb 4,50                 5,54                 

lokalizacja wycieku wraz z dokumentacją 1 000,00          1 230,00          

dojazd 1km 1 km 1,50                 1,85                 

Dostawa wody beczkowozem usługa 81,00              99,63              

 przygotowaniebeczki do pracy oraz napełnienie wodą usługa 224,65             276,32             

dojazd 1 km 3,90                 4,80                 

Wykonywanie przecisków 75 mm 1 m 67,20              82,66              

Wykonanie przecisków 130 mm 1 m 112,00            137,76            

dojazd 1 km 1 km 1,50                 1,85                 
Przyjęcie nieczystości z przydomowych oczyszczalni ścieków na OŚ w 
Szczecinku

1 m3 23,23              25,09              

dojazd 1 km 1 km 4,20                 4,54                 

wodomierz q 15 – 20 usługa 55,00  67,65               

wodomierz q 25 usługa 64,00  78,72               

wodomierz q 30-32 usługa 73,00  89,79               

wodomierz  q 40 usługa 81,00  99,63               

wodomierz q 15 – 20 (wraz z podejściem wodomierzowym)      usługa 143,00  175,89             

wodomierz q 25 (wraz z podejściem wodomierzowym)      usługa 152,00  186,96             

wodomierz q 30-32 (wraz z podejściem wodomierzowym) usługa 161,00  198,03             

wodomierz  q 40  (wraz z podejściem wodomierzowym) usługa 169,00  207,87             

dojazd 1 km 1 km 1,14  1,41                 

Rozmrażanie przyłączy wodociągowych 1 h pracy 115,00            141,45            

dojazd 1 km 1 km 1,50                 1,85                 

Wyjazd pogotowia wod-kan usługa 169,00            207,87            

dojazd 1 km 1 km 1,50                 1,85                 
Oplombowanie wodomierza usługa 20,00              24,60              

dojazd powyżej 5 km 1 km 1,14                 1,41                 

Renowaca sieci metdą bezwykopową fi 200 1 mb 1 600,00  1 968,00          

ZESTAWIENIE CEN ZA USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ PWIK SPÓŁKA Z O.O.

usługa
lokalizacji

wycieku na sieci 
wodociągowej

Montaż wodomierzy
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Wyszczególnienie j.m. wartość netto wartość brutto

ZESTAWIENIE CEN ZA USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ PWIK SPÓŁKA Z O.O.

agregat o  mocy 8 kW z obsługą i paliwem 1 h 88,00              108,24            

agregat o  mocy 8 kW bez obsługi spółkiz paliwem 1 h 45,56              56,04              

agregat o  mocy 8 kW bez obsługi spółkioraz bez paliwa 1 h 7,50                9,23                

agregat o  mocy 32 kW z obsługą i paliwem 1 h 101,00            124,23            

agregat o  mocy 32 kW bez obsługi spółkiz paliwem 1 h 58,01              71,36              

agregat o  mocy 32 kW bez obsługi spółkioraz bez paliwa 1 h 12,28              15,11              

agregat o  mocy 40 kW z obsługą i paliwem 1 h 106,00            130,38            

agregat o  mocy 40 kW bez obsługi spółkiz paliwem 1 h 63,36              77,94              

agregat o  mocy 40 kW bez obsługi spółkioraz bez paliwa 1 h 12,28              15,11              

agregat o  mocy 56 kW z obsługą i paliwem 1 h 134,00            164,82            

agregat o  mocy 56 kW bez obsługi spółkiz paliwem 1 h 91,23              112,21            

agregat o  mocy 56 kW bez obsługi spółkioraz bez paliwa 1 h 15,30              18,82              

agregat o  mocy 60 kW z obsługą i paliwem 1 h 140,00            172,20            

agregat o  mocy 60 kW bez obsługi spółkiz paliwem 1 h 97,09              119,42            

agregat o  mocy 60 kW bez obsługi spółkioraz bez paliwa 1 h 16,70              20,54              

* warunkiem najmu agregatów jest zawarcie pisemnej umowy pomiędzy wynajmującym a najemcą (PWiK)

Odbiór i unieszkodliwienie odpadów z separatorów
Usługa świadczona pojazdem WUKO

odbiór odpadów 1 tona 231,67  250,20             

odzysk odpadu 1 tona 21,47  23,19               

cena za 1 tonę 1 tona 253,14  273,39            

transport Barwice ryczałt 257,60  278,21             

transport Biały Bór ryczałt 266,80  288,14             

transport Borne Sulinowo ryczałt 230,00  248,40             

transport Grzmiąca ryczałt 312,80  337,82             

transport Szczecinek ryczałt 56,00  60,48               

Odbiór i unieszkodliwienie odpadów z separatorów do poj. 60 L j.m. -                   

beczka ryczałt 15,00  16,20               

odbiór odpadów i odzysk ryczałt 59,31  64,06               

cena uslugi ryczałt 74,31  80,26              

transport Barwice ryczałt 100,80  108,86             

transport Biały Bór ryczałt 104,40  112,75             

transport Borne Sulinowo ryczałt 90,00  97,20               

transport Grzmiąca ryczałt 122,40  132,19             

* w przypadku najmu agregatu bez paliwa, najemca winien przedłożyć kopię faktury zakupu paliwa

Usługi najmu agregatów pradotwórczych*

* koszt transportu agegatów z wyłączeniem agregatu o mocy 8 kW wynosi 1,50 zł netto za 1 km, dla agregatu 8 kW zgodnie z przepracowanym 
czasem ciągnika (105 zł netto za 1 godzine pracy)

* w przypadku najmu agregatu bez obsługi spółki, najemca winien posiadać kadrę z uprawnieniami zatwierdzonymi przez PWiK
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Wyszczególnienie j.m. wartość netto wartość brutto

ZESTAWIENIE CEN ZA USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ PWIK SPÓŁKA Z O.O.

transport Szczecinek ryczałt 18,00  19,44               

Przyjęcie i oczyszczenie ścieków pochodzących z toalet turystycznych
o pojemności do 100L

ryczałt 9,29  10,03              

Oczyszczenie ścieków pochodzących ze zbiorników bezodpływowych Gmina 
Barwice

1 m3 10,34  11,17               

Oczyszczenie ścieków pochodzących ze zbiorników bezodpływowych Gmina 
Biały Bór

1m3 8,89  9,60                 

Oczyszczenie ścieków pochodzących ze zbiorników bezodpływowych Gmina 
Borne Sulinowo

1m3 8,21  8,87                 

Oczyszczenie ścieków pochodzących ze zbiorników bezodpływowych Gmina 
Grzmiąca

1m3 11,97  12,93               

Oczyszczenie ścieków pochodzących ze zbiorników bezodpływowych 
Szczecinek

1m3 6,57  7,10                 

Transport ścieków pochodzących ze zbiorników bezodpływowych Szczecinek w 
przeliczeniu na 1 m3 ścieków

 do 10 km 
w jedną stronę 

19,65  21,22               

Transport ścieków pochodzących ze zbiorników bezodpływowych Szczecinek w 
przeliczeniu na 1 m3 ścieków

 do 20 km 
w jedną stronę 

33,90  36,61               

Transport ścieków pochodzących ze zbiorników bezodpływowych Szczecinek w 
przeliczeniu na 1 m3 ścieków

 do 30 km 
w jedną stronę 

48,14  52,00               

PWiK Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do zastosowania indywidualnych kalkulacji w przypadku niestandardowych usług.
PWiK Spółka z o.o. zastrzega sobie możliwość negocjowania cen i ustalania indywidualnych kalkulacji usług świadczonych 
u Klienta.
Przedstawione zestawienie cen dotyczy usług świadczonych w czasie pracy Spółki, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 07.00-15.00, a w okresie 
od 01.04 do 31.10 w godz. 07.00-22.00. W przypadku innych terminów, PWiK zastrzega sobie możliwość stosowania innych stawek uzgodnionych z 
Klientem
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