CENNIK USŁUG
wykonywanych przez
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Stargardzie

Część A

Lp.
1
2
3
4
5
6
7

Opis usług podlegających opłatom
Dokonanie odbioru rozdziału instalacji wodociągowej
Dokonanie odbioru rozdziału instalacji wewnętrznej do
podlewania ogrodu
Oplombowanie podlicznika
Oplombowanie wodomierza głównego z winy odbiorcy
Wypompowanie studni wodomierzowej
Prace wykonywane przez pracowników Spółki polegające
na specjalistycznych czynnościach.
Tabliczka orientacyjna „D” „Z” „H”
(1szt. komplet z kostkami )
Usługa ważenia - waga do 60 ton
(na terenie Oczyszczalni ul. Drzymały 65 )

Cena (zł netto)
145,00
145,00
72,00
200,00
indywidualna
kalkulacja
kosztorysowa
45zł /1szt.
60,00

`ZASADY

ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I
KANALIZACJI

1. Świadczenie usług wyszczególnionych w cenniku w części A następuje na
podstawie pisemnego – zlecenia na drukach obowiązujących w Spółce.
2. Świadczenie usług wyszczególnionych w cenniku w części B następuje na
podstawie pisemnego zlecenia lub faxu zatwierdzonego przez Dyrektora DT.
W przypadku realizacji zlecenia pilnego na terenie miasta Stargardu
wymagana jest zgoda kierownika ZWiK.
3. Dla klientów którzy nie są odbiorcami usług dostawy wody i odbioru ścieków
poza pisemnym zleceniem lub faxem wymagana jest wpłata za przewidywany
czas wynajmu. Faktyczny czas wynajmu sprzętu lub wykonanej usługi
potwierdzony zostanie w raporcie pracy zgodnie, z którym nastąpi rozliczenie
przedpłaty.
4. Czas wynajmu sprzętu lub wykonanej usługi liczony jest od momentu
wyjazdu z bazy do powrotu na bazę z uwzględnieniem następujących zasad:
•
•

Czas wynajmu sprzętu lub wykonanej usługi w pierwszej godzinie
liczony jest jako pełna godzina wynajmu lub usługi
Czas wynajmu sprzętu lub wykonanej usługi w każdej następnej
godzinie liczony jest jako połowa kolejnej godziny wynajmu lub usługi

5. Do ceny pracy sprzętu poza obszarem miasta doliczana jest opłata w
wysokości 4,00 zł za każdy kilometr zgodnie z potwierdzoną przez
zleceniodawcę kartą drogową.
6. Koszt 1 rg pracowników ZWIK dla usług wykonywanych na zewnątrz
przedsiębiorstwa wynosi odpowiednio:
W dni pracujące w godzinach od 7:00 do 15:00 - 46,00 zł
W dni pracujące w godzinach od 15:00 do 22:00 i od 6:00 do 7:00 - 62,00 zł
W dni świąteczne i wolne od pracy oraz dni pracujące w godzinach od 22:00
do 6:00 zł - 79,00 zł
(nie dotyczy kierowców i operatorów sprzętu)
7. Termin płatności za świadczone usługi wynosi 14 dni od daty wystawienia.
8. Przy pracy sprzętu z obsługą w nadgodzinach dokonanych na podstawie
zlecenia tj. pomiędzy 1500-700 oraz w dni wolne od pracy i święta do cen
jednostkowych należy doliczyć dodatek w wysokości 120,00 zł za każdą
godzinę pracy sprzętu.

CENNIK USŁUG
wykonywanych przez
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Stargardzie

Część B
Lp.

Opis czynności
usługowych podlegających opłatom

1 Samochody dostawcze i ciężarowe
- MAN wywrotka ZST 64WH
- VW Transporter ZS 317NJ
- VW Crafter ZS 429NH
- Ford Connect ZST 36723 (niebieski)
- Ford Transit ZST 30432 (z HDS)
- Ford Connect ZST 29653 (gr. wodomierzowa )
- Ford Connect ZST 34TY (gr. wodomierzowa)
- Ford Connect ZST 29658 (UW)
- VW Transporter ZST 67599 (gr. remontowa)
2 Koparka:
- Komatsu Koparka WB 93
- Komatsu Koparka WB 97
3 Cysterna
- przyczepa ZST 67 FH
4 Samochody ciśnieniowe
- Samochód ciśnieniowy ECO COMBI ZST 86767
- Samochód ciśnieniowy AQUASTAR ZST T164
5 Ciągnik:
- Ciągnik John Deere
- Ciągnik Zetor SCT 4531
- Ciągnik Kioti ZST 5E20

Lp.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Wyszczególnienie sprzętu

Agregat prądotwórczy WACKER
Zespół prądotwórczy typu SMG-30TE-LS-2
Przyczepka do agregatu STIM
Młot spalinowy
Piła hydrauliczna
Piła spalinowa do cięcia rur i asfaltu
Zgrzewarka elektrooporowa
Zgrzewarka doczołowa do Ø250
Zagęszczarka
Walec
Lokalizator przyłączy kanalizacyjnych -zadymiarka
Stacja hydrauliczna
Pompa wody brudnej VOGEL

Opłata netto za 1 godzinę
wynajmu (zł)

120,00
125,00
110,00
75,00
100,00
95,00
95,00
90,00
100,00
110,00
150,00
75,00
420,00
420,00

170,00
90,00
120,00
Opłata netto za 1 godzinę
wynajmu (zł)

60,00
60,00
60,00
55,00
55,00
55,00
55,00
55,00
55,00
60,00
60,00
60,00
55,00

Dla jednostek miejskich w tym m.in. żłobków, szkół, przedszkoli jednostek budżetowych itp. Ceny za sprzęt zostaną pomniejszone o 30% od cen zawartych
w cenniku.

