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1. USŁUGI EKSPLOATACJI SIECI 

L.p. Nazwa usługi Jednostka 
Cena brutto 

VAT 23%** 

Cena brutto 

VAT 8%** 

 1.1 CZYSZCZENIE I UDRAŻNIANIE KANALIZACJI 

 1.1.1 
Udrażnianie kanalizacji (usunięcie zatoru) do 30 
minut w dni  robocze w godz. 7.00 - 15.00 

- cena obejmuje zagospodarowanie ścieków 

zł/usługa  356,40 

 1.1.2 
Udrażnianie kanalizacji (usunięcie zatoru) do 30 
minut w dni robocze w godzinach 15.00 - 20.00 

- cena obejmuje zagospodarowanie ścieków 

zł/usługa  522,72 

 1.1.3 

Udrażnianie kanalizacji (usunięcie zatoru) do 30 
minut w dni świąteczne i ustawowo wolne od pracy 
w godz. 7.00 - 20.00 

- cena obejmuje zagospodarowanie ścieków 

zł/usługa  712,80 

 1.1.4 

Hydrodynamiczne czyszczenie i udrażnianie 
kanalizacji (usunięcie zatoru) z układem odzysku 
wody powyżej 30 minut w dni robocze w godz. 
7.00 - 15.00 

- cena obejmuje zagospodarowanie ścieków 

zł/godz.  570,24 

 1.1.5 

Hydrodynamiczne czyszczenie i udrażnianie 
kanalizacji (usunięcie zatoru) z układem odzysku 
wody powyżej 30 minut w dni robocze w godz. 
15.00 - 20.00 

- cena obejmuje zagospodarowanie ścieków 

zł/godz.  855,36 

 1.1.6 

Hydrodynamiczne czyszczenie i udrażnianie 
kanalizacji (usunięcie zatoru) powyżej 30 minut 
z układem odzysku wody w dni świąteczne 
i  stawowo wolne od pracy w godz. 7.00 - 20.00 

- cena obejmuje zagospodarowanie ścieków 

zł/godz.  1 140,48 

 1.1.7 
Hydrodynamiczne czyszczenie / udrażnianie 
kanalizacji - dojazd samochodem poza obręb miasta 

zł/km  7,13 

 1.2. PRZEPOMPOWYWANIE ŚCIEKÓW 

 1.2.1 

Przepompowywanie ścieków z użyciem samochodu 
specjalistycznego (poj. 4m3) - w dni robocze w godz. 
7.00 - 15.00 

- usługa nie dotyczy wypompowania ścieków z szamb oraz ścieków 
przemysłowych 

- cena obejmuje zagospodarowanie ścieków 

zł/godz.  356,40 

 1.2.2 

Przepompowywanie ścieków z użyciem samochodu 
specjalistycznego (poj. 4m3) - w dni robocze w godz. 
15.00 - 20.00 

- usługa nie dotyczy wypompowania ścieków z szamb oraz ścieków 
przemysłowych 

- cena obejmuje zagospodarowanie ścieków 

zł/godz.  534,60 

 1.2.3 

Przepompowywanie ścieków z użyciem samochodu 
specjalistycznego (poj. 4m3) - w dni świąteczne 
i ustawowo wolne od pracy w godz. 7.00 - 20.00 

- usługa nie dotyczy wypompowania ścieków z szamb oraz ścieków 
przemysłowych 

- cena obejmuje zagospodarowanie ścieków 

zł/godz.  712,80 

 1.2.4 
Przepompowywanie ścieków z użyciem samochodu 
specjalistycznego (poj. 4m3) - dojazd samochodem 
poza obręb miasta 

zł/km  5,94 
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L.p. Nazwa usługi Jednostka 
Cena brutto 

VAT 23%** 

Cena brutto 

VAT 8%** 

 1.3. INSPEKCJA TELEWIZYJNA SIECI KANALIZACYJNYCH I PRZYKANALIKÓW 

 1.3.1 

Inspekcja TV sieci kanalizacyjnej o średnicy ≥ dn200 
(5 zdjęć + 1 egz. dokumentacji w wersji papierowej 
+ 1 egz. dokumentacji w wersji elektronicznej)  przy 
długości filmowanej sieci do 100 mb 

- UWAGA! Sieć zgłoszona do inspekcji TV powinna być wyczyszczona 

zł/godz. 473,55 415,80* 

 1.3.2 

Inspekcja TV sieci kanalizacyjnej o średnicy ≥ dn200 
przy długości filmowanej sieci pow. 100 mb 
(za każdy 1 mb) 

- UWAGA! Sieć zgłoszona do inspekcji TV powinna być wyczyszczona 

zł/mb 9,47 8,32* 

 1.3.3 
Inspekcja TV sieci kanalizacyjnej o średnicy ≥ dn200 
- przy zamówieniach powyżej 1000 mb 

- UWAGA! Sieć zgłoszona do inspekcji TV powinna być wyczyszczona 

cena do negocjacji 

 1.3.4 
Inspekcja TV przykanalików sanitarnych 

- UWAGA! Przykanalik zgłoszony do inspekcji TV powinien być   
wyczyszczony 

zł/godz. 338,25 297,00* 

 1.3.5 
Inspekcja TV sieci i przykanalików sanitarnych  - 
dojazd samochodem poza obręb miasta 

zł/km 4,06 3,56* 

 1.4. DIAGNOSTYKA SIECI WODOCIĄGOWEJ 

 1.4.1 
Diagnostyka sieci wodociągowej zestawem do 
lokalizacji awarii (korelator) i trasowania sieci 

zł/godz. 338,25  

 1.4.2 
Zestaw do lokalizacji awarii (korelator) i trasowania 
sieci - dojazd samochodem poza obręb miasta 

zł/km 4,06  

 1.5. POZOSTAŁE USŁUGI 

 1.5.1 
Kontrola przykanalików za pomocą agregatu 
dymotwórczego "Zadyma" 

zł/godz. 365,31  

 1.5.2 
Kontrola przykanalików agregatem dymotwórczym 
„Zadyma”  - dojazd samochodem poza obręb miasta 

zł/km 4,06  

 1.5.3 

Próba ciśnieniowa na przyłączach wodociągowych 

w zakresie 32 - 63mm 

- dla przyłączy o średnicach większych sporządzana będzie kalkulacja 
indywidualna w odniesieniu do warunków miejscowych 

zł/godz. 135,30  

* w przypadku łączenia z usługami z poz. 1.1.1 ÷ 1.1.6. 

** Różnice w kwotach brutto wynikają z zaokrągleń kwot netto w wykorzystywanym narzędziu do kalkulacji i 

fakturowania usług. 

Ceny dotyczą usług w granicach administracyjnych miasta. Przy usłudze poza granicami miasta do ceny należy 

doliczyć koszt dojazdu wg typu usługi. 

W przypadku braku możliwości realizacji usługi z przyczyn leżących po stronie Klienta naliczone zostaną koszty w 

wysokości 50% jednostkowej stawki za usługę. 

Dojazd samochodem poza obręb miasta liczony jest od granicy administracyjnej miasta. 

Opłaty naliczane są każdą rozpoczętą godzinę pracy. 
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2. USŁUGI HANDLOWE 

L.p. Nazwa usługi Jednostka 
Cena brutto 

VAT 23%** 

Cena brutto 

VAT 8%1 ** 

 2.1. SPRZEDAŻ WODOMIERZY PO REGENERACJI    

 2.1.1 
Wodomierz DN15 
(120 Sensus lub Unimag Itron, klasa metrologiczna B/R80) 

zł/szt. 57,20  

 2.1.2 
Wodomierz DN20 
(120 Sensus lub Unimag Itron, klasa metrologiczna B/R80) 

zł/szt. 69,30  

 2.1.3 
Wodomierz DN25 
(420 Sensus, klasa metrologiczna B/R80)   

zł/szt. 207,90  

 2.1.4 Wodomierz DN40 
(420 Sensus, klasa metrologiczna B/R80) 

zł/szt. 374,00  

 2.1.5 
Wodomierz DN50/20 
(MW/JS Powogaz, lub Meitwin Sensus) 

zł/szt. 2 874,30  

 2.1.6 Wodomierz DN80/20  
(MW/JS Powogaz, lub Meitwin Sensus) 

zł/szt. 3 075,60  

 2.1.7 
Wodomierz DN100/20 
(MW/JS Powogaz, lub Meitwin Sensus) 

zł/szt. 3 339,60  

 2.2. SPRZEDAŻ WODOMIERZY FABRYCZNIE NOWYCH    

 2.2.1 
Wodomierz DN15 
(120 Sensus lub Unimag Itron, klasa metrologiczna B/R80) 

zł/szt. 81,40  

 2.2.2 
Wodomierz DN15 
(Aquadis Itron, klasa metrologiczna C/R160) 

zł/szt. 160,60  

 2.2.3 
Wodomierz DN20  
(120 Sensus lub Unimag Itron, klasa metrologiczna B/R80) 

zł/szt. 99,00  

 2.2.4 
Wodomierz DN25 
 (420 Sensus, klasa metrologiczna B/R80) 

zł/szt. 297,00  

 2.2.5 
Wodomierz DN40  
(420 Sensus, klasa metrologiczna B/R80) 

zł/szt. 534,60  

 2.3. 
WYMIANA WODOMIERZA (wodomierz po regeneracji) 

w koszt usługi wliczone są dojazd, robocizna, wodomierz po regeneracji, plomba. 

 2.3.1 Wodomierz DN15 
(120 Sensus lub Unimag Itron, klasa metrologiczna B/R80) 

zł/szt. 150,30 131,97 

 2.3.2 
Wodomierz DN20  
(120 Sensus lub Unimag Itron, klasa metrologiczna B/R80) 

zł/szt. 162,90 143,03 

 2.3.3 
Wodomierz DN25  

(420 Sensus, klasa metrologiczna B/R80) 
zł/szt. 325,70 285,98 

 2.3.4 
Wodomierz DN40  

(420 Sensus, klasa metrologiczna B/R80) 
zł/szt. 547,50 480,73 

 2.3.5 
Wodomierz DN50/20  
(MW/JS Powogaz, lub Meitwin Sensus) 

zł/szt. wg kalkulacji wg kalkulacji 

 2.3.6 
Wodomierz DN80/20  
(MW/JS Powogaz, lub Meitwin Sensus) 

zł/szt. wg kalkulacji wg kalkulacji 

 2.3.7 
Wodomierz DN100/20  

(MW/JS Powogaz, lub Meitwin Sensus) 
zł/szt. wg kalkulacji wg kalkulacji 

 2.4. 
WYMIANA WODOMIERZA (wodomierz fabrycznie nowy) 

w koszt usługi wliczone są dojazd, robocizna, wodomierz fabrycznie nowy, plomba. 

 2.4.1 Wodomierz DN15  
(120 Sensus lub Unimag Itron, klasa metrologiczna B/R80) 

zł/szt. 175,40 154,01 

 2.4.2 
Wodomierz DN15 
 (Aquadis Itron, klasa metrologiczna C/R160) 

zł/szt. 254,30 223,29 
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L.p. Nazwa usługi Jednostka 
Cena brutto 

VAT 23% 
Cena brutto 

VAT 8%1 

 2.4.3 
Wodomierz DN20  
(120 Sensus lub Unimag Itron, klasa metrologiczna B/R80) 

zł/szt. 192,90 169,38 

 2.4.4 
Wodomierz DN25  
(420 Sensus, klasa metrologiczna B/R80) 

zł/szt. 410,90 360,79 

 2.4.5 
Wodomierz DN40 
 (420 Sensus, klasa metrologiczna B/R80) 

zł/szt. 707,80 621,48 

 2.5. STOJAK HYDRANTOWY    

 2.5.1 
Kaucja zwrotna za wydzierżawienie stojaka                
(bez podatku VAT) 

zł/szt. 1 980,00 

 2.5.2 
Dowóz, montaż, demontaż, prace instalacyjne stojaka 

hydrantowego z wodomierzem 
zł/usługa 341,90  

 2.5.3 Wypożyczenie stojaka hydrantowego zł/doba 2,40  

 2.6. POZOSTAŁE USŁUGI    

 2.6.1 
Przegląd techniczny podejścia wodomierzowego wraz 

z plombowaniem wodomierza 
zł/szt. 73,90 64,89 

 2.6.2 Dodatkowy odczyt wodomierza zł/szt. 71,40 62,69 

 2.6.3 Otwarcie przyłącza wodociągowego na zasuwie zł/usługa 150,70  

 2.6.4 Zamknięcie przyłącza wodociągowego na zasuwie zł/usługa 150,70  

 2.6.5 
Ekspertyza wodomierzy domowych DN15, 20  
dla odbiorców LPWiK S.A. 

zł/usługa 424,60  

 2.6.6 
Ekspertyza wodomierzy domowych DN25, 40   
dla odbiorców LPWiK S.A. 

zł/usługa 474,10  

 2.6.7 
Ekspertyza wodomierzy przemysłowych DN50, 80, 100 
dla odbiorców LPWiK S.A. 

zł/usługa 1015,30  

 2.6.8 Wypompowanie wody ze studni wodomierzowej zł/usługa 171,60  

 2.6.9 
Montaż wodomierza 
cena zależna od czasu pracy monterów, przekroju wodomierza i zużytego 

materiału 

zł/usługa wg kalkulacji wg kalkulacji 

 2.6.10 
Demontaż wodomierza  
cena zależna od czasu pracy monterów, przekroju wodomierza i zużytego 

materiału 

zł/usługa wg kalkulacji wg kalkulacji 

 2.6.11 
Przeróbka podejścia wodomierzowego  
cena zależna od czasu pracy monterów i zużytego materiału 

zł/usługa wg kalkulacji  wg kalkulacji 

 

1 W przypadku gdy Zleceniodawca oświadczy (na odrębnym druku), że usługi świadczone są w obrębie bryły budynków 

mieszkalnych (lokalu mieszkalnego o powierzchni do 150 m2 lub budynku mieszkalnego o powierzchni do 300 m2) i 

są  wykonywane w ramach czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT (tj. w ramach remontu , konserwacji 

oraz modernizacji), wówczas do kosztów usługi doliczony zostanie niższy podatek VAT w wysokości 8%. 

** Różnice w kwotach brutto wynikają z zaokrągleń kwot netto w wykorzystywanym narzędziu do kalkulacji i 

fakturowania usług. 
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3. USŁUGI LABORATORIUM 

L.p. Nazwa usługi Jednostka 
Cena brutto 

VAT 23% ** 

 3.1. BADANIA 

 3.1.1 Pakiet badań dla przyłącza do sieci wodociągowej* zł/usługa 262,50 

 3.1.2 
Pakiet badań dla przyłącza do sieci wodociągowej z  transportem (w 
granicach administracyjnych miasta)* 

zł/usługa 328,80 

 3.1.3 Amoniak z destylacją zł/szt. 81,20 

 3.1.4 Amoniak bez destylacji zł/szt. 35,20 

 3.1.5 Azotany zł/szt. 35,20 

 3.1.6 Azotyny zł/szt. 35,20 

 3.1.7 Azot ogólny zł/szt. 108,20 

 3.1.8 Azot organiczny Kjeldahla zł/szt. 86,60 

 3.1.9 Barwa zł/szt. 13,50 

 
3.1.10 BZT5 z rozcieńczeniem zł/szt. 81,20 

 
3.1.11 ChZT zł/szt. 90,70 

 
3.1.12 Chlorki zł/szt. 18,90 

 3.1.13 Chlor pozostały użyteczny zł/szt. 31,10 

 3.1.14 Detergenty (Substancje powierzchniowo czynne anionowe) zł/szt. 81,20 

 
3.1.15 Dwutlenek węgla agresywny zł/szt. 54,10 

 3.1.16 Dwutlenek węgla wolny zł/szt. 28,40 

 3.1.17 Fenole zł/szt. 88,00 

 3.1.18 Fosfor ogólny zł/szt. 108,20 

 
3.1.19 Fosforany zł/szt. 27,10 

 
3.1.20 Indeks osadu czynnego zł/szt. 56,80 

 3.1.21 Kwasowość zł/szt. 20,30 

 3.1.22 Lotne kwasy tłuszczowe zł/szt. 81,20 

 
3.1.23 Mangan zł/szt. 50,10 

 
3.1.24 Magnez zł/szt. 27,10 

 
3.1.25 Mętność zł/szt. 21,70 

 
3.1.26 Odczyn  pH zł/szt. 21,70 

 
3.1.27 Przewodnictwo zł/szt. 21,70 

 
3.1.28 Siarczany zł/szt. 124,50 

 
3.1.29 Sucha pozostałość  (poz. po praż., strata przy praż.) zł/szt. 64,90 

 
3.1.30 Substancje mineralne, lotne zł/szt. 60,90 

 3.1.31 Sucha masa osadu ściekowego zł/szt. 60,90 

 3.1.32 Temperatura zł/szt. 12,20 

 3.1.33 Tlen rozpuszczony zł/szt. 21,70 

 3.1.34 Twardość zł/szt. 28,40 

 3.1.35 Utlenialność zł/szt. 60,90 

 3.1.36 Wapń zł/szt. 35,20 

 3.1.37 Zapach zł/szt. 13,50 
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L.p. Nazwa usługi Jednostka 
Cena brutto 
VAT 23% ** 

 
3.1.38 Smak zł/szt. 13,50 

 
3.1.39 Zasadowość ogólna, mineralna zł/szt. 21,70 

 
3.1.40 Zawiesiny ogólne, mineralne, lotne zł/szt. 71,70 

 
3.1.41 Zawiesiny łatwoopadające w leju Imhoffa zł/szt. 18,90 

 
3.1.42 Żelazo zł/szt. 47,30 

 
3.1.43 Chrom ogólny, Cr+3, Cr+6 - metodą ICP zł/szt. 81,20 

 3.1.44 Cynk - metodą ICP zł/szt. 81,20 

 
3.1.45 Kadm - metodą ICP zł/szt. 81,20 

 
3.1.46 Miedź - metodą ICP  zł/szt. 81,20 

 3.1.47 Nikiel - metodą ICP  zł/szt. 81,20 

 
3.1.48 Ołów - metodą ICP zł/szt. 81,20 

 
3.1.49 Analiza mikroskopowa osadu czynnego zł/szt. 108,20 

 
3.1.50 Oznaczenie bakterii grupy coli metodą filtrów membranowych zł/szt. 81,20 

 
3.1.51 

Całkowita analiza bakteriologiczna (ilość kolonii bakterii i bakterie 
grupy Coli, enterokoki) 

zł/szt. 250,30 

 
3.1.52 

Oznaczenie paciorkowców  (enterokoki) - metodą filtrów 
membranowych 

zł/szt. 81,20 

 3.1.53 Oznaczenie ogólnej liczby bakterii na agarze w 36ºC/24h  zł/szt. 64,90 

 3.1.54 Oznaczenie ogólnej liczby bakterii na agarze w  22ºC/72h zł/szt. 64,90 

 3.1.55 Oznaczenie Clostridium perfringens- metodą filtrów membranowych zł/szt. 81,20 

 
3.1.56 Oznaczenie Escherichia coli  metodą filtrów membranowych zł/szt. 108,20 

 3.1.57 Pobór prób do analiz - Fizykochemicznych zł/szt. 33,80 

 3.1.58 Pobór prób do analiz - Bakteriologicznych zł/szt. 33,80 

 
3.1.59 Pobór prób do analiz - Hydrobiologicznych zł/szt. 33,80 

 
3.1.60 Transport próbek i aparatury (w granicach administracyjnych miasta) zł/usługa 67,70 

 
3.1.61 Transport próbek i aparatury za każde rozpoczęte 20 km zł/usługa 67,70 

 3.1.62 
Obliczenie wyników oraz sporządzenie sprawozdania z wykonanych 
analiz (do 5-ciu parametrów) 

zł/szt. 33,80 

 3.1.63 
Obliczenie wyników oraz sporządzenie sprawozdania z wykonanych 
analiz (powyżej 5-ciu parametrów) 

zł/szt. 60,90 

 3.1.64 
Sporządzenie sprawozdania z analiz bakteriologicznych - wydanie 
orzeczenia do badań ścieków 

zł/szt. 33,80 

 
3.1.65 Orzeczenie do badań ścieków zł/usługa 67,70 

 
3.1.66 Fosfor - metodą ICP zł/szt. 81,20 

 
3.1.67 Mangan - metodą ICP zł/szt. 50,10 

 
3.1.68 Żelazo – metodą ICP zł/szt. 47,40 

*W zakres pakietu badań dla przyłącza do sieci wodociągowej wchodzą badania: oznaczenie bakterii grupy coli  metodą 

filtrów membranowych, oznaczenie Escherichia coli metodą filtrów membranowych, oznaczenie paciorkowców  

(enterokoki) - metodą filtrów membranowych, oznaczenie ogólnej liczby bakterii na agarze w  22 ºC/72h, sporządzenie 

sprawozdania z analiz bakteriologicznych. 

** Różnice w kwotach brutto wynikają z zaokrągleń kwot netto w wykorzystywanym narzędziu do kalkulacji i 

fakturowania usług. 

W przypadku poboru prób do analiz przez LPWiK S.A. do ceny należy doliczyć koszty transportu zgodnie z cennikiem. 


