Załącznik do Uchwały Zarządu OPWiK Sp. z o.o. Nr 26
z dnia 07.07.2021 r.

CENNIK USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ OPWIK SP. Z O.O. W OSTROŁĘCE
USŁUGI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE NA ZLECENIE
Lp.

Rodzaj usługi

Cena netto (zł)

1.

Zamknięcie / otwarcie zasuwy

120,13

2.

Zamknięcie przyłącza kanalizacji sanitarnej w studni

448,37

3.

Otwarcie przyłącza kanalizacji sanitarnej w studni

438,08

4.

Odbiór przyłącza wodociągowego lub kanalizacji sanitarnej

126,61

5.

Odbiór przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej

147,32

6.

Wymiana uszkodzonego wodomierza z winy klienta
Usługa nie obejmuje kosztu wodomierza.

141,13

7.

Montaż wodomierza (podlicznika) do celów pielęgnacji terenów zielonych

8.

Sprawdzenie prawidłowości wskazań wodomierza w przypadku
niepotwierdzenia reklamacji:
- bez demontażu
- z demontażem i montażem nowego

Wycena
indywidualna
70,6
141,13

Usługa nie zawiera kosztów ekspertyzy.

9.

Wymiana uszkodzonej z winy Klienta nakładki do radiowego odczytu
wodomierza.
Usługa nie obejmuje kosztu nakładki radiowej

120,13

10.

Rejestracja i plombowanie wodomierza- podlicznika do celów pielęgnacji
terenów zielonych

126,61

11.

Rejestracja i plombowanie wodomierza głównego

104,00
Wycena
indywidualna

12.

Rejestracja i plombowanie wodomierzy głównych znajdujących się w tym
samym budynku mieszkalnym

13.

Wymiana wodomierza (podlicznika) do celów pielęgnacji terenów zielonych
Usługa nie obejmuje kosztu wodomierza.

141,13

14.

Montaż i demontaż zestawu wodomierzowego do poboru wody z hydrantu

256,96

15.

Badanie wydajności hydrantów zewnętrznych – pierwszy hydrant

147,32

(uzależniona od
miejsca dojazdu i
ilości wodomierzy)
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16.

Badanie wydajności hydrantów zewnętrznych – każdy kolejny hydrant

82,86

17.

Koszt założenia plomby na wodomierzu po zerwaniu lub uszkodzeniu z winy
klienta

120,13

18.

Zakręcenie zasuwy na przyłączu wodociągowym

120,13

19.

Otwarcie zasuwy na przyłączu wodociągowym

120,13

20.

Zakręcenie zasuwy na przyłączu wodociągowym bez zgody OPWiK Sp. z o.o.

21.

Montaż zaworu antyskażeniowego

22.

Zamknięcie odcinka sieci wodociągowej (planowane włączenie sieci,
przeróbki, wcinki) o średnicy do 150 mm
Do ceny należy doliczyć straty wody zużytej do odwodnienia i przepłukania
zamkniętego odcinka sieci.

166,12

23.

Zamknięcie odcinka sieci wodociągowej (planowane włączenie sieci,
przeróbki, wcinki) o średnicy powyżej 150 mm
Do ceny należy doliczyć straty wody zużytej do odwodnienia i przepłukania
zamkniętego odcinka sieci.

249,19

24.

Analiza dokumentacji z przeglądu sieci kanalizacji sanitarnej kamerą TV za
100 mb sieci.
Usługa obejmuje przegląd monitoringu, opisanie zauważonych usterek,
sporządzenie protokołu.

46,78

25.

Montaż zaworu odcinającego za i przed wodomierzem

26.

Usunięcie awarii na przyłączu kanalizacyjnym

27.

Usunięcie awarii na przyłączu wodociągowym

28.

Zlecenia indywidualne na roboty niewymienione w cenniku

300
+ koszt naprawy
Wycena
indywidualna

Wycena
indywidualna
Wycena
indywidualna
Wycena
indywidualna
Wycena
indywidualna

UWAGA:
Określone w cenniku ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT w wysokości
określonej obowiązującymi przepisami.

Strona 2 z 2

