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Tabela nr 1 

Opłaty związane z przerwaniem i przywróceniem dostaw wody z przyczyn leżących  
po stronie klienta 

Lp. Pozycja cennika Cena netto VAT 

1. Przywrócenie dostaw wody odbiorcy usług (bez wykopu)  
po uregulowaniu należności 

354,00 zł 23% 

2. Przywrócenie dostaw wody poprzez uruchomienie przyłącza 
wodociągowego po trwałym odcięciu od sieci (z wykopem) 

2399,00 zł 23% 

3. Przerwanie / przywrócenie świadczenia usługi na zlecenie klienta 174,00 zł 23% 
4. Odstąpienie od czynności przerwania świadczenia usług 119,00 zł 23% 
5. Interwencja służb ZWiK Sp. z o.o. na zlecenie klienta 140,00 zł 23% 
 
Uwagi:  

1. Klient nie ponosi kosztów za odcięcie dopływu wody wynikające z zadłużenia. 
 
Tabela nr 2 
Opłata związana z wyszukiwaniem w systemach archiwalnych ZWiK danych o podłączeniach 
nieruchomości z terenu miasta Łodzi  

Lp. Pozycja cennika Cena netto VAT 

1. Wyszukanie w systemach archiwalnych ZWiK Sp. z o.o. danych  
o podłączeniach nieruchomości z terenu m. Łodzi do sieci 
wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej dla  
1 punktu adresowego 

4,50 zł 23 % 

 
Tabela nr 3 
Opłaty związane z dowozem wody beczkowozem  

Lp. Pozycja cennika Cena netto VAT 

1. Za 1 godzinę dowozu wody beczkowozem w normalnym czasie pracy 86,00 zł 8 % 
2. Za 1 godzinę dowozu wody beczkowozem w godzinach nadliczbowych 113,00 zł 8 % 

 
Tabela nr 4 
Opłaty za podłączenie i godzinę pracy zestawu hydroforowego  

Lp. Pozycja cennika Jednostka Cena netto VAT 

1. Podłączenie zestawu hydroforowego usł. 81,00 zł 23 % 
2. 1 godz. pracy zestawu hydroforowego zasilanego  

w energię z agregatu prądotwórczego godz. 91,00 zł 23 % 
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3. 1 godz. pracy zestawu hydroforowego zasilanego  
w energię z sieci energetycznej 

godz. 81,00 zł 23 % 

4. Transport zestawu hydroforowego do klienta  
(liczony w obie strony) 

km 3,00 zł 23 % 

 
Uwagi: 

1. W przypadku braku możliwości skorzystania z wody pitnej klienta, do ceny należy doliczyć 
opłatę za cysternę, zgodnie z obowiązującym cennikiem na dowóz wody beczkowozem 
oraz opłatę za ilość zużytej wody. 

 

Tabela nr 5 
Inspekcja studni głębinowych za pomocą zestawu telewizyjnego 

Lp. Pozycja cennika Cena netto VAT 

1. Za 1 godzinę pracy samochodu specjalistycznego do inspekcji studni 233,00 zł 23% 
2. Za inspekcję studni sprzętem TV do 100 m.b. 230,00 zł 23% 
3. Za każde następne rozpoczęte 100 mb inspekcji studni sprzętem TV 230,00 zł 23% 
 
Uwagi: 

1. Cennik stosować za 1 godzinę pracy lub za zbadanie każdych rozpoczętych 100 mb studni. 
Formę opłaty (za godzinę pracy lub zbadanie rozpoczętych 100 mb studni) określa Wydział 
Produkcji Wody - Łódź na zleceniach roboczych. 

2. W przypadku wykonywania usługi poza granicami Łodzi i wystąpienia dodatkowych kosztów 
usługi, np. delegacji, zakwaterowania pracowników, należy w/w koszty fakturować 
dodatkowo. 

 
 

Tabela nr 6 
Usługi Wydziału Sieci Kanalizacyjnej  

Lp. Pozycja cennika Jednostka Cena netto VAT 

1. Czyszczenie wpustów ulicznych na kanalizacji 
ogólnospławnej samochodem SW 

godz. 134,00 zł 23 % 

2. Czyszczenie i udrażnianie wodą wewnętrznych tras  
i instalacji kanalizacyjnych samochodem S.C. godz. 176,00 zł 23 % 

3. Czyszczenie wewnętrznych tras kanalizacyjnych  
z użyciem sprzętu Pogotowia Kanalizacyjnego godz. 199,00 zł 23 % 

Cena netto 

Lp. Pozycja cennika 
Jedno 

włączenie 

Każde 
następne 
włączenie 

VAT 

4. Oprawa wpustu bocznego studni rewizyjnej 602,00 zł 562,00 zł 23 % 
5. Wstawienie trójnika na istniejącym kanale 602,00 zł 562,00 zł 23 % 
6. Oprawa wpustu bocznego w kanale murowanym  

o grubości 1 pierścienia 
602,00 zł 562,00 zł 23 % 

7. Oprawa wpustu bocznego w kanale murowanym  
o grubości 2 pierścieni 

1105,00 zł 1065,00 zł 23 % 

8. Oprawa wpustu bocznego w kanale murowanym  
o grubości 3 pierścieni 

1608,00 zł 1568,00 zł 23 % 

9. Oprawa wpustu bocznego w kanale betonowym  
i kamionkowym 

351,00 zł 310,00 zł 23 % 

10. Oprawa wpustu bocznego w kanale żelbetonowym 435,00 zł 394,00 zł 23 % 
11. Odkorkowanie 183,00 zł 143,00 zł 23 % 
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12. Wycięcie rur w nadbudowanej studni na istniejącym 
kanale 

351,00 zł 310,00 zł 23 % 

13. Zakorkowanie przyłącza kanalizacyjnego  416,00 zł 335,00 zł 23 % 

Tabela nr 6a 
Opłata za czyszczenie kanalizacji z odzyskiem osadu  

Lp. Pozycja cennika Cena netto VAT 

14. Za 1 godzinę pracy samochodu specjalistycznego do czyszczenia 
kanalizacji z funkcją odzyskiwania osadu 

265,00 zł 23 % 

Tabela nr 6b 
Inspekcja telewizyjna kanałów, naprawa kanałów systemem Quick-Lock  

Lp. Pozycja cennika Jednostka Cena netto VAT 

15. Za 1 godzinę pracy samochodu specjalistycznego do 
telewizyjnej inspekcji kanałów 

godz. 251,00 zł 23 % 

16. Za 1 m.b. przebadania kanału sprzętem TV (do 100 
m.b. długości) 

m.b. 15,00 zł 23 % 

17. Za 1 m.b. przebadania kanału sprzętem TV (od 100 
m.b. do 1000 m.b.) 

m.b. 10,00 zł 23 % 

18. Za 1 m.b. przebadania kanału sprzętem TV (powyżej 
1000 m.b.) 

m.b. 7,50 zł 23 % 

19. Za naprawę bezwykopową kanału za pomocą 
systemu Quick-Lock z wykorzystaniem manszety  
z uszczelką: 

   

a) Ø150 mm – Ø250 mm szt. 1544,00 zł 23 % 
b) Ø276 mm – Ø400 mm szt. 1844,00 zł 23 % 
c) Ø450 mm – Ø500 mm szt. 2094,00 zł 23 % 
d) Ø600 mm szt. 2394,00 zł 23 % 
e) Ø700mm szt. 2694,00 zł 23 % 

20. Za 1 m.b. inspekcji satelitarnej przyłącza 
kanalizacyjnego 

m.b. 29,50 zł 23 % 

21. Za 1 godzinę czyszczenia satelitarnego przyłącza 
kanalizacyjnego od strony kanału 

godz. 343,00 zł 23 % 

Tabela nr 6c 
Opłata za podłączenie i godzinę pracy automatycznego zestawu do poboru prób w kanalizacji miejskiej  

Lp. Pozycja cennika Jednostka Cena netto VAT 

22. Podłączenie zestawu do poboru prób w kanalizacji 
miejskiej 

usł. 322,00 zł 23 % 

23. Za 1 godzinę pracy zestawu do poboru prób  
w kanalizacji miejskiej 

godz. 5,00 zł 23 % 

 
Uwagi:  

1. Ceny nie zawierają kosztów materiałów – dotyczy pkt. 4-13. 
2. Punkty 4-13 – dotyczy wykonywania włączeń przykanalików Ø150 mm – Ø200 mm 
3. Cennik stosować za 1 godzinę pracy lub za zbadanie 1 mb kanału – dotyczy pkt. 15-21. 
4. W przypadku wykonywania usługi poza granicami Łodzi należy doliczyć opłatę za dojazd 

samochodu, tj. 1,70 zł/km i 226 zł/godz. 
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Tabela nr 7 
Opłata za oprogramowany identyfikator elektroniczny dla dostawców ścieków do stacji zlewnej  

Lp. Pozycja cennika Cena netto VAT 

1. Opłata za oprogramowany identyfikator elektroniczny dla dostawców 
ścieków do stacji zlewnej 

26,70 zł 23 % 

 
Tabela nr 8 
Opłaty za przyjmowanie ścieków przez stację zlewną przy ul. Sanitariuszek w Łodzi  

Lp. Pozycja cennika Jednostka Cena netto VAT 

odprowadzanie 
2,84 zł 

1. Gospodarstwa domowe (bytowe) 

zł/m3 7,28 zł 
oczyszczanie 

4,44 zł 

8 % 

odprowadzanie 
2,84 zł 

2. Pozostali dostawcy (przemysłowe) 

zł/m3 8,54 zł 
oczyszczanie 

5,70 zł 

8 % 

 
Uwagi: 

1. Ścieki przywożone samochodami asenizacyjnymi do stacji zlewnej będą podlegały  
automatycznemu badaniu następujących parametrów: pH, temperatury, przewodności. 

2. Ścieki bytowe przyjmowane będą bez ograniczeń. 
3. W celu sprawdzenia prawdziwości deklarowanego przez firmę asenizacyjną pochodzenia 

ścieków, będą pobierane i losowo badane próbki ścieków bytowych. 
4. W przypadku przekroczenia poniższych parametrów ścieków przemysłowych  zostanie 

pobrana próbka ścieków do badań laboratoryjnych, których kosztami zostanie obciążony 
dostawca. 
Parametry jakościowe ścieków:  

a) pH 6,5 – 9,5 
b) temperatura do 35°C 
c) przewodność (konduktancja) do 9 000 µScm-¹ 

 

Tabela nr 9 
Opłata za odbiór, plombowanie i montaż wodomierza podlicznika do wody bezpowrotnie zużytej   

Lp. Pozycja cennika Cena netto VAT 

1. Odbiór instalacji wodomierza podlicznika zainstalowanego przez 
klienta (z plombowaniem) 

118,00 zł 23 % 

2. Dojazd do klienta (brak możliwości odbioru) 76,00 zł 23 % 
3. Montaż wodomierza (Ø15) podlicznika z modułem, odbiór instalacji  

i plombowanie 
193,00 zł 23 % 

4. Montaż wodomierza (Ø20) podlicznika z modułem, odbiór instalacji  
i plombowanie 

217,00 zł 23 % 

5. Ponowne plombowanie wodomierza podlicznika za pierwsze 4 szt. 42,00 zł 23 % 
6. Ponowne plombowanie wodomierza podlicznika za kolejną sztukę 10,00 zł 23 % 
 
Uwagi:  

1. Poz. 3 i 4 tylko dla klientów, u których wodomierz główny znajduje się w studni 
wodomierzowej i odczytywany jest zdalnie. 
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Tabela nr 10 
Legalizacja i naprawa wodomierzy 

Cena netto szt. 

Sprawdzenie Sprawdzenie  
i legalizacja 

Sprawdzenie, naprawa  
i legalizacja 

Lp. 
Pozycja cennika 
Rodzaj wodomierza 

netto brutto netto brutto netto brutto 

1. Ø15 – Ø20 2,44 zł 3,00 zł 13,33 zł 16,40 zł 34,55 zł 42,50 zł 
2. Ø25 2,44 zł 3,00 zł 15,04 zł 18,50 zł 36,18 zł 44,50 zł 
3. Ø32 2,44 zł 3,00 zł 19,92 zł 24,50 zł 64,55 zł 79,40 zł 
4. Ø40 2,44 zł 3,00 zł 24,80 zł 30,50 zł 80,81 zł 99,40 zł 
 
Uwagi:  

1. Legalizacja wodomierzy odbywa si ę w czwartki. 
2. Wodomierze przyjmowane s ą do legalizacji w godzinach:  

- Poniedziałek  - 7:00  - 14:30 
- Wtorek  - 7:00  - 14:30 
- Środa  - 7:00  - 13:00 
- Czwartek  - 7:00  - 14:30 
- Piątek  - 7:00  - 14:30  

3. Odbiór wodomierzy po legalizacji odbywa si ę w godzinach:  
- Czwartek  - 13:00 - 14:30 
- Piątek  - 7:00  - 14:30 
- Poniedziałek  - 7:00  - 14:30 
- Wtorek  - 7:00  - 14:30 
- Środa  - 7:00  - 14:00 
 

Tabela nr 11 
Ekspertyza wodomierza – czynności związane z urzędowym sprawdzeniem rzetelności wodomierza 
głównego  

Lp. Pozycja cennika 
Rodzaj wodomierza 

Cena netto VAT 

1. Ø15 – Ø40 188,50 zł 23 % 
2. Ø50 258,50 zł 23 % 
3. Ø80 - Ø150 368,50 zł 23 % 
4. Ø50/Ø20 278,50 zł 23 % 
5. Ø80/Ø20 

Ø100/Ø20 
Ø150/Ø40 

448,50 zł 23 % 

 
Tabela nr 12 
Opłata za wypompowanie wody ze studzienki wodomierzowej  

Lp. Pozycja cennika Cena netto VAT 

1. Wypompowanie wody ze studzienki wodomierzowej u odbiorcy wody 22,00 zł 23 % 
 
Tabela nr 13 
Badania i pomiary urządzeń elektroenergetycznych oraz sprzętu dielektrycznego  

Lp. Pozycja cennika Jednostka Cena netto VAT 

1. Badania agregatu głębinowego szt. 514,70 zł 23 % 
2. Pomiar sprawności pomp tłocznych szt. 1286,20 zł 23 % 
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3. Badanie sprzętu dielektrycznego:    
a) kalosze, półbuty, rękawice szt. 28,30 zł 23 % 
b) badanie drążków izolacyjnych szt. 61,60 zł 23 % 
c) badanie wskaźnika ŚN (1-częściowy) szt. 61,60 zł 23 % 
d) badanie wskaźnika ŚN (2-częściowy) szt. 61,60 zł 23 % 
e) badanie uzgadniacza faz szt. 107,60 zł 23 % 
f) badanie cęgów do bezpieczników ŚN szt. 76,30 zł 23 % 
g) badanie pomostu izolacyjnego szt. 138,00 zł 23 % 
h) badanie cęgów DIETZ’a szt. 72,70 zł 23 % 
i) chodniki, dywany:    

- próba chodnikowa szt. 57,90 zł 23 % 
- każdy rozpoczęty 1 m w próbie m.b. 30,40 zł 23 % 

 
Tabela nr 14 
Cennik badań fizykochemicznych i bakteriologicznych próbek wody 

Cena netto 

Lp. 
Pozycja cennika 
Wskaźnik dla jednej próbki 

wody przy 
oznaczeniu                     

w 1-2 próbkach 

dla jednej 
próbki wody  

w serii oznacz. 
min. 3 próbek 

VAT 
Oddział 

wykonujący 
oznaczenie 

1. Absorbancja przy l = 254nm 9,80 zł 7,35 zł 23 % TL-W, TL-T 

2. Amonowy jon (azot amonowy) 29,40 zł 19,60 zł 23 % TL-W, TL-T 

3. Azotany (azot azotanowy) 19,60 zł 14,70 zł 23 % TL-W, TL-T 

4. Azotyny (azot azotynowy) 32,83 zł 29,40 zł 23 % TL-W, TL-T 

5. Azot ogólny Kieldahla 112,70 zł 98,00 zł 23 % TL-T 

6. Azot organiczny ( wyliczenie z różnicy 
azotu ogólnego Kieldahla i azotu 
amonowego) 

9,80 zł 9,80 zł 23 % TL-T 

7. Azot ogólny (wyliczenie jako suma azotu 
ogólnego Kieldahla, azotu azotanowego  
i azotynowego) 

12,25 zł 12,25 zł 23 % TL-T 

8. Barwa 7,35 zł 7,35 zł 23 % TL-W, TL-T 

9. Bor  44,10 zł 34,30 zł 23 % TL-T 

10. Chlor wolny 12,25 zł 8,82 zł 23 % TL-W, TL-T 

11. Chlorki, siarczany, fluorki  98,00 zł 73,50 zł 23 % TL-W, TL-T 

12. Cyjanki 24,50 zł 19,60 zł 23 % TL-W 

13. Dwutlenek chloru 12,25 zł 9,80 zł 23 % TL-W 

14. Dwutlenek węgla wolny 14,70 zł 9,80 zł 23 % TL-W, TL-T 

15. Dwutlenek węgla agresywny (wyliczenie  
z dwutlenku węgla wolnego i zasadowości) 14,70 zł 14,70 zł 23 % TL-W, TL-T 

16. Fenole lotne (indeks fenolowy) 189,00 zł 162,00 zł 23 % TL-W, TL-Ś 

17. Fosfor ogólny (Fosforany rozpuszczone) 58,80 zł 39,20 zł 23 % TL-T 

18. Magnez 29,40 zł 19,60 zł 23 % TL-W, TL-T 

19. Mangan 29,40 zł 19,60 zł 23 % TL-W, TL-T 

20. Mętność 12,25 zł 8,82 zł 23 % TL-W, TL-T 

21. Odczyn 9,80 zł 7,35 zł 23 % TL-W, TL-T 

22. Ogólny węgiel organiczny 17,15 zł 14,70 zł 23 % TL-W 

23. Sucha pozostałość 44,10 zł 29,40 zł 23 % TL-W, TL-T 

24. Smak 9,80 zł 8,33 zł 23 % TL-W, TL-T 

25. Twardość ogólna 12,25 zł 8,33 zł 23 % TL-W, TL-T 

26. Twardość niewęglanowa (wyliczenie  9,80 zł 9,80 zł 23 % TL-W, TL-T 
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z twardości ogólnej i zasadowości) 

27. Twardość węglanowa 9,80 zł 7,35 zł 23 % TL-W, TL-T 

28. Utlenialność z KMnO4 17,15 zł 12,25 zł 23 % TL-W, TL-T 

29. Wapń 12,25 zł 8,33 zł 23 % TL-T 

30. Zapach (na zimno / na gorąco) 9,80 zł 7,35 zł 23 % TL-W, TL-T 

31. Zasadowość 9,80 zł 7,35 zł 23 % TL-T 

32. Żelazo 19,60 zł 14,70 zł 23 % TL-W, TL-T 

33. Indeks Ryznara 34,30 zł 24,50 zł 23 % TL-W, TL-T 

34. Formaldehyd 117,60 zł 93,10 zł 23 % TL-W 

35. Glin 44,10 zł 34,30 zł 23 % TL-W, TL-T 

36. Detergenty anionowe 105,35 zł 98,00 zł 23 % TL-W 

37. Tlen rozpuszczony 12,25 zł 8,33 zł 23 % TL-W, TL-T 

38. Temperatura 2,45 zł 2,45 zł 23 % TL-W, TL-T 

39. BZT5 bez rozcieńczeń 24,50 zł 17,15 zł 23 % TL-W, TL-T 

40. ChZT-Cr 127,40 zł 98,00 zł 23 % TL-W, TL-T 

41. Wanad 147,00 zł 122,50 zł 23 % TL-T 

42. Substancje rozpuszczone 156,80 zł 122,50 zł 23 % TL-W, TL-T 

43. Zawiesiny ogólne 147,00 zł 98,00 zł 23 % TL-W, TL-T 

44. Chloropochłanialność 147,00 zł 147,00 zł 23 % TL-W, TL-T 

45. 
Zdolność roztworu tiosiarczanu do 
neutralizacji chloru 

147,00 zł 98,00 zł 23 % TL-W, TL-T 

46. Przewodnictwo elektr. właściwe w 25 st.C 9,80 zł 7,35 zł 23 % TL-W, TL-T 

47. 
Chloryny, chlorany                                                                
(metodą chromatograficzną) 

98,00 zł 73,50 zł 23 % TL-W 

48. Mineralizacja próbki 98,00 zł 98,00 zł 23 % TL-Ś 

49. 
Metale (Zn, Cr, Cu, Ni, Cd, Ag, Pb, Na, K, 
Mn) - metodą spektrometrii absorpcji 
atomowej 

22,05 zł dla 
każdego 
metalu 

14,70 zł dla 
każdego 
metalu 

23 % TL-Ś 

50. 
Metale (Hg, As, Sb, Se) - metodą 
spektrometrii absorpcji atomowej 

36,75 zł dla 
każdego 
metalu 

24,50 zł dla 
każdego 
metalu 

23 % TL-Ś 

51. 
Ogólna liczba mikroorganizmów                    
w 36 +/- 2 st.C po 48h 

24,50 zł 22,05 zł 23 % TL-W, TL-T 

52. 
Ogólna liczba mikroorganizmów                    
w 22 +/- 2 st.C po 72h 

24,50 zł 22,05 zł 23 % TL-W, TL-T 

53a. 
Bakterie grupy coli,  Escherichia coli (gdy 
nie wykryto) 

36,75 zł 29,40 zł 23 % TL-W, TL-T 

53b. 
Bakterie grupy coli,  Escherichia coli  
(w przypadku badań potwierdzających) 

98,00 zł 85,75 zł 23 % TL-W, TL-T 

54. Enterokoki 36,75 zł 29,40 zł 23 % TL-W, TL-T 

55a. 
Clostridium perfringens łącznie  
z przetrwalnikami (gdy nie wykryto) 

36,75 zł 29,40 zł 23 % TL-W, TL-T 

55b 
Clostridium perfringens łącznie  
z przetrwalnikami(w przypadku badań 
potwierdzających) 

44,10 zł 39,20 zł 23 % TL-W, TL-T 

56a. 
Pseudomonas aeruginosa (gdy nie 
wykryto) 

49,00 zł 44,10 zł 23 % TL-W 

56b. 
Pseudomonas aeruginosa (w przypadku 
badań potwierdzających) 

98,00 zł 88,20 zł 23 % TL-W 

57. 
Chloroform, bromodichlorometan,   
dibromochlorometan,   bromoform (metodą 
chromatograficzną) 

88,20 zł 58,80 zł 23 % TL-W 
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58. 

Chloroform, bromodichlorometan, 
bromoform dibromochlorometan, 1,2 
dichloroetan, benzen, chlorobenzen, 
czterochlorek węgla, etylobenzen, ksyleny, 
tetrachloroeten, trichloroeten, toluen, 
trichlorobenzeny                                            
(metodą chromatograficzną) 

196,00 zł 147,00 zł 23 % TL-W 

59. 
Benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten, 
benzo(k)fluoranten, benzo(ghi)perylen, 
indeno(1,2,3_cd)piren 

147,00 zł 78,40 zł 23 % TL-W 

60 Escherichia coli metodą Coliret 98,00 zł 98,00 zł 23 % TL-T 

61 Bakteria grupy coli metodą Coliret 98,00 zł 98,00 zł 23 % TL-T 

62. 
Enterokoki w miejscach wykorzystywanych 
do kąpieli 

98,00 zł 98,00 zł 23 % TL-T 

63. Sprawozdanie z badań 
24,50  zł za jeden wskaźnik 

plus 4,90 zł za każdy 
następny 

23 % 
 

64. Zestawienie wyników 0,00 zł 0,00 zł  TL-W, TL-T, TL-Ś 

65. Pobór próbek wody * 23 % TL-W, TL-T 

 
Uwagi: 

1. Oznaczenie laboratoriów wykonujących oznaczenia: 
• TL-W - Laboratorium Badania Wody w Łodzi 
• TL-T - Laboratorium Badania Wody i Ścieków w Tomaszowie Mazowieckim 
• TL-Ś - Laboratorium Badania Ścieków w Łodzi 

2. Cena określona w poz. 11 (w TL-T dla każdego parametru 1/3 wartości podanej), 46, 57-60 
dotyczy oznaczeń pojedynczych lub wszystkich wskaźników (substancji) wymienionych  
w danej liczbie porządkowej. 

3. Koszty transportu wg cennika obowiązującego w ZWiK Sp. z o.o. 
 

Wytyczne pobierania próbek wody 

 
1. Zasady ogólne. 

• Jeżeli z tego samego miejsca pobiera się próbki do badań mikrobiologicznych  
i fizykochemicznych, to w pierwszej kolejności pobiera się próbki do badań 
mikrobiologicznych. 

• Próbki pobierać ze szczelnych kranów czerpalnych/zaworów. 
• Próbki zabezpieczyć przed wtórnym zanieczyszczeniem lub rozlaniem i ograniczyć ich 

ekspozycję na światło. 
• Pobrane próbki należy niezwłocznie dostarczyć do laboratorium w dniu pobrania próbki. 
• Butelki z próbkami należy przechowywać i transportować w warunkach zabezpieczających 

przez wzrostem temperatury próbki. 

Do pobierania próbek wody stosować czyste pojemniki ze szkła lub tworzywa sztucznego. Pojemność 
oraz rodzaj materiału z którego wykonany jest pojemnik należy uzgodnić bezpośrednio lub 
telefonicznie z Kierownictwem Działu Laboratoryjnego. Odpowiednie pojemniki można pobrać  
w Laboratorium. 
 
2. Pobieranie próbek wody do badań mikrobiologicznych z kranów czerpalnych lub zaworów na 
przewodach wodociągowych. 
 

• Próbki wody pobierać bezpośrednio z kranów czerpalnych/zaworów. 
• Przed pobraniem próbki usunąć: 
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o zanieczyszczenia znajdujące się na wylocie kranu czerpalnego/zaworu, 
o urządzenia przeciwrozbryzgowe, sitka, filtry, rurki przedłużające itp. 

• Spuścić wodę pozwalając jej swobodnie wypływać przez ok. 3-5 min. pełnym przekrojem 
wypływu.  

• Zakręcić kran czerpalny/zawór. 
• Zdezynfekować kran czerpalny/zawór poprzez przetarcie alkoholem i opalenie płomieniem. 

Kranów czerpalnych/zaworów z tworzywa sztucznego nie opalać - zdezynfekować je poprzez 
zanurzenie na kilka minut w środku dezynfekującym (np. skażonym alkoholu).  

• Otworzyć kran czerpalny/zawór w taki sposób, aby wypływający strumień wody nie 
rozpryskiwał się i spuszczać wodę ok. 3-5 min., po czym nie zakręcając kranu 
czerpalnego/zaworu przystąpić do pobierania próbki. 

• Przygotowaną w laboratorium jałową butelkę mikrobiologiczną odwinąć z papieru, wyjąć korek 
ujmując go przez papierowy kapturek (nie dotykając palcami szyjki butelki i dolnej części 
korka) i wyrzucić pasek papieru. Butelkę na próbkę umieścić tuż pod kranem 
czerpalnym/zaworem, nie dotykając jego wylotu i napełnić do ok. ¾ jej objętości. Zamknąć 
natychmiast butelkę korkiem (trzymanym w czasie pobierania próbki w ręce poprzez 
papierowy kapturek). 

Na zamkniętą butelkę (na kapturek) nałożyć, jako dodatkową ochronę, papier zdjęty z butelki  
i umocować go recepturką wokół szyjki butelki. 
 
3. Pobieranie próbek wody do badań fizyko – chemicznych z kranów czerpalnych lub zaworów na 
przewodach wodociągowych. 

• Próbki wody pobierać bezpośrednio z kranów czerpalnych/zaworów.  
• Przed pobraniem próbki usunąć zanieczyszczenia znajdujące się na wylocie kranu 

czerpalnego/zaworu, które mogą zanieczyścić próbkę. 
• Spuszczać wodę przez ok. 3-5 min. strumieniem laminarnym (spokojnym, jednostajnym) po 

czym nie zakręcając kranu czerpalnego/zaworu przystąpić do pobierania próbki 
• Pojemniki przepłukać badaną wodą, a następnie napełnić całkowicie (do przelania) pobieraną 

wodą.  

Po napełnieniu wodą, zamknąć naczynie w taki sposób, aby nad próbką nie powstały pęcherzyki 
powietrza. 
 
4. Informacje dodatkowe. 
 

• Butelki do pobierania próbek do badań mikrobiologicznych i fizyko – chemicznych należy 
pobrać z Laboratorium ZWiK Sp. z o.o. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 
15:00. 

• Termin dostarczenia próbki i zakres wykonywanych analiz należy wcześniej uzgodnić  
z Kierownikiem danego Laboratorium. 

• Przekazując próbkę do badania w Laboratorium należy podać dokładne miejsce, datę, 
godzinę pobrania oraz rodzaj wody. 

• Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie i warunki transportu próbki pobranej 
przez klienta. 

• Sposób pobierania wody do badań z punktów innych niż podane w wytycznych, należy 
konsultować z Laboratorium. 

• Próbki wody przyjmowane są: 
o w Laboratorium Badania Wody w Łodzi ul. Graniczna 54, kod 93-428, w punkcie 

przyjęcia próbek, wraz z pisemnym zleceniem (druk do pobrania w laboratorium lub 
na stronie internetowej ZWiK www.zwik.lodz.pl – zakładka Dla Klientów – Formularze 
do pobrania). 

� dla fizyko – chemii od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 13:00, 
� dla mikrobiologii od poniedziałku do wtorku w godzinach od 8:00 do 13:00 

o w Laboratorium Badania Wody i Ścieków w Tomaszowie Maz., ul. Jana Pawła II 
45/47, kod 97-200, w punkcie przyjęcia próbek, wraz z pisemnym zleceniem (druk do 
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pobrania w laboratorium lub  na stronie internetowej ZWiK www.zwik.lodz.pl – 
zakładka Dla Klientów – Formularze do pobrania ). 

� dla fizyko – chemii od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 13:00  
� dla mikrobiologii w poniedziałki w godzinach od 8:00 do 13:00 

Tabela nr 15 
Cennik badań fizykochemicznych i bakteriologicznych próbek ścieków 

Cena netto 

Lp. 
Pozycja cennika 
Wskaźnik dla jednej próbki 

ścieków przy 
oznaczeniu                     

w 1-2 próbkach 

dla jednej 
próbki ścieków  
w serii oznacz. 
min. 3 próbek 

VAT 
Oddział 

wykonujący 
oznaczenie 

1. Azot amonowy z destylacją 124,20 zł 108,00 zł 23 % TL-Ś 

2. Azot amonowy bez destylacji 32,40 zł 21,60 zł 23 % TL-Ś, TL-T 

3. Azotany (azot azotanowy) 32,40 zł 21,60 zł 23 % TL-Ś, TL-T 

4. Azotyny (azot azotynowy) 36,18 zł 32,40 zł 23 % TL-Ś, TL-T 

5. Azot ogólny Kieldahla 124,20 zł 108,00 zł 23 % TL-Ś, TL-T 

6. Azot organiczny 124,20 zł 108,00 zł 23 % TL-Ś 

7. 
Azot organiczny ( wyliczenie z różnicy 
azotu ogólnego Kieldahla i azotu 
amonowego) 

10,80 zł 10,80 zł 23 % TL-T 

8. 
Azot ogólny (wyliczenie jako suma azotu 
ogólnego Kieldahla, azotu azotanowego  
i azotynowego) 

13,50 zł 13,50 zł 23 % TL-Ś, TL-T 

9. Barwa 8,10 zł 8,10 zł 23 % TL-Ś, TL-T 

10. Bor  48,60 zł 37,80 zł 23 % TL-T 

11. BZT5 bez rozcieńczeń 48,60 zł 32,40 zł 23 % TL-T 

12. BZT5 z rozcieńczeń 108,00 zł 86,40 zł 23 % TL-Ś, TL-T 

13. Chlor wolny 13,50 zł 9,72 zł 23 % TL-T 

14. Chlorki 21,60 zł 16,20 zł 23 % TL-Ś, TL-T 

15. ChZT-Cr 140,40 zł 108,00 zł 23 % TL-Ś, TL-T 

16. Fenole lotne (indeks fenolowy) 189,00 zł 162,00 zł 23 % TL-Ś, TL-T 

17. Fluorki 21,60 zł 16,20 zł 23 % TL-T 

18. Fosfor ogólny (Fosforany rozpuszczone) 64,80 zł 43,20 zł 23 % TL-Ś, TL-T 

19. Glin 48,60 zł 37,80 zł 23 % TL-T 

20. Mangan 32,40 zł 21,60 zł 23 % TL-T 

21. Odczyn 10,80 zł 8,10 zł 23 % TL-Ś, TL-T 

22. Przewodnictwo elektr. właściwe 10,80 zł 8,10 zł 23 % TL-Ś, TL-T 

23. Siarczany 72,90 zł 48,60 zł 23 % TL-Ś, TL-T 

24. Siarczki 108,00 zł 86,40 zł 23 % TL-Ś 

25. 
Substancje ekstrahujące się eterem 
naftowym 

54,00 zł 37,80 zł 23 % TL-Ś 

26. Substancje rozpuszczone 118,80 zł 81,00 zł 23 % TL-Ś, TL-T 

27. Sucha pozostałość 48,60 zł 32,40 zł 23 % TL-Ś, TL-T 

28. Surfakanty anionowe 86,40 zł 81,00 zł 23 % TL-Ś 

29. Temperatura 2,70 zł 2,70 zł 23 % TL-Ś, TL-T 

30. Utlenialność z KMnO4 18,90 zł 13,50 zł 23 % TL-T 

31. Wanad 162,00 zł 135,00 zł 23 % TL-T 

32. Węglowodory ropopochodne 81,00 zł 64,80 zł 23 % TL-Ś 

33. 
Pestycydy: alachlor, aldryna, dieldryna, 
endryna, lindan, heptachlor, epoksyd 
heptachloru, heksachlorobenzen, 

196,00 zł 156,80 zł 23 % TL-Ś 
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metoksychlor (metodą chromatograficzną) 
34. Zapach (na zimno / na gorąco) 10,80 zł 8,10 zł 23 % TL-Ś, TL-T 

35. Żelazo 21,60 zł 16,20 zł 23 % TL-Ś, TL-T 

36. Zawiesiny łatwo opadające 16,20 zł 16,20 zł 23 % TL-Ś, TL-T 

37. Zawiesiny ogólne 162,00 zł 108,00 zł 23 % TL-Ś, TL-T 

38. Mineralizacja próbki 108,00 zł 108,00 zł 23 % TL-Ś 

39. 
Metale (Zn, Cr, Cu, Ni, Cd, Ag, Pb, Na, K, 
Mn) - metodą spektrometrii absorpcji 
atomowej 

24,30 zł dla 
każdego 
metalu 

16,20 zł dla 
każdego 
metalu 

23 % TL-Ś 

40. 
Metale (Hg, As, Sb, Se) - metodą 
spektrometrii absorpcji atomowej 

40,50 zł dla 
każdego 
metalu 

27,00 zł dla 
każdego 
metalu 

23 % TL-Ś 

41. Sprawozdanie z badań 
27,00  zł za jeden wskaźnik 

plus 5,40 zł  za każdy 
następny 

23 % 
 

42. Zestawienie wyników 0,00 zł 0,00 zł  TL-Ś, TL-T 

43. Pobór próbek wody * 23 % TL-Ś, TL-T 

 
Uwagi: 

1. Oznaczenia oddziałów wykonujących oznaczenia: 
• TL-Ś - Laboratorium Badania Ścieków w Łodzi 
• TL-T - Laboratorium Badania Wody i Ścieków w Tomaszowie Mazowieckim 

2. Koszty transportu wg cennika obowiązującego w ZWiK Sp. z o.o. w Łodzi. 
 

Wytyczne pobierania próbek ścieków 

 
1. Zasady ogólne. 
 

• Próbki zabezpieczyć przed wtórnym zanieczyszczeniem lub rozlaniem i ograniczyć ich 
ekspozycję na światło. 

• Pobrane próbki należy niezwłocznie dostarczyć do laboratorium w dniu pobrania próbki. 
• Butelki z próbkami należy przechowywać i transportować w warunkach zabezpieczających 

przez wzrostem temperatury próbki. 
• Do pobierania próbek ścieków stosować czyste pojemniki ze szkła lub tworzywa sztucznego. 

Pojemność oraz rodzaj materiału, z którego wykonany jest pojemnik należy uzgodnić 
bezpośrednio lub telefonicznie z Kierownictwem Działu Laboratoryjnego. Odpowiednie 
pojemniki można pobrać w Laboratorium. 

2. Pobieranie próbek ścieków. 

• Próbki pobierać czystym czerpakiem, wiadrem lub butelką z szeroką szyjką, przymocowanych 
do wysięgnika/liny o długości umożliwiającej pobranie próbki . 

• Czerpak/wiadro/butelkę z szeroką szyjką oraz pojemniki do badań przepłukać ściekami,  
a następnie pobrać próbkę ścieków do badań. 

• Pojemnik do badań całkowicie napełniać ściekami i natychmiast zamknąć w taki sposób, aby 
nad próbką nie pozostały pęcherzyki powietrza. 

3. Informacje dodatkowe. 

• Termin dostarczenia próbki i zakres wykonywanych analiz należy wcześniej uzgodnić 
telefonicznie lub bezpośrednio z Kierownictwem Działu Laboratoryjnego. 

• Przekazując próbkę do badania w Laboratorium należy podać dokładne miejsce, datę, 
godzinę pobrania oraz rodzaj ścieków. 
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• Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie i warunki transportu próbki pobranej 
przez klienta. 

• Sposób pobierania ścieków do badań inny niż podany w instrukcji należy konsultować  
z Laboratorium. 

• Próbki przyjmowane są do Laboratorium od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 
13:00 wraz z pisemnym zleceniem (druk do pobrania w Laboratorium lub do na stronie 
internetowej ZWiK www.zwik.lodz.pl – zakładka Dla Klientów – Formularze do pobrania). 

 
 
 

Tabela nr 16 
Wynajem sali konferencyjnej  

Lp. Pozycja cennika 
Okres 

wynajmu 
Cena netto VAT 

 do 4 godz. 304,00 zł 23 % 
1. Opłata za wynajem sali konferencyjnej każda kolejna 

godz. 
27,00 zł 23 % 

2. Wypożyczenie rzutnika 1 godz. 5,00 zł 23 % 
3. Obsługa nagłośnienia 1 godz. 40,00 zł 23 % 
 
 
Tabela nr 17 
Usługi Wydział Transportu ZWiK, Łódź,  ul. Graniczna 54 

Usługi wulkanizacyjne (samochody do 3,5t) 

Lp. Pozycja cennika Jednostka 
Cena brutto  

(w tym VAT 23%) 

1. Zmiana koła zł/szt. 4,00 zł 
2. Zmiana kół – kpl. 4 szt. zł/4 szt. 16,00 zł 
3. Zmiana kół – kpl. 4 szt. + wyważenie zł/4 szt. 48,00 zł 
4. Wymiana opony zł/szt. 8,00 zł 

5. 
Wymiana opon + wyważenie – kpl. 4 szt. 
(samochód do 3,5 t) 

zł/4 szt. 64,00 zł 

6. Wyważenie koła zł/szt. 8,00 zł 
7. Naprawa koła zł/szt. 20,00 zł 

Usługi wulkanizacyjne (samochody dostawcze i ciężarowe) 

Cena brutto  
(w tym VAT 23%) 

Lp. Pozycja cennika Jednostka 
samochód 
dostawczy 

samochód 
ciężarowy do 

19,5” 

samochód 
ciężarowy do 

22,5” 

8. Zmiana koła zł/szt. 6,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 
9. Wymiana opony zł/szt. 11,00 zł 28,00 zł 28,00 zł 
10. Wyważenie koła zł/szt. 13,00 zł - - 
11. Naprawa kół bezdętkowych zł/szt. 30,00 zł 55,00 zł 85,00 zł 
12. Naprawa dętki / wymiana wentyla zł/szt. 8,00 zł 18,00 zł 18,00 zł 
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Przechowywanie opon 

Lp. Pozycja cennika Jednostka 
Cena brutto  

(w tym VAT 23%) 

13. Przechowywanie kompletu opon zł/kpl. 30,00 zł 

Wynajem przyczep bagażowych 

Cena brutto  
(w tym VAT 23%) Lp. Pozycja cennika Jednostka 

pierwsza doba kolejna doba 

14. Wynajem przyczepy bagażowej lekkiej zł/dobę 25,00 zł 20,00 zł 

Naprawa samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych 

Cena brutto  
(w tym 23% VAT) Lp. Pozycja cennika Jednostka 

osobowy dostawczy ciężarowy 
(2 osie) 

ciężarowy  
(3-4 osie) 

15. Smarowanie zł/usługę - 15,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 
16. Wymiana oleju i filtra w silniku zł/usługę 20,00 zł 35,00 zł 110,00 zł 110,00 zł 

17. Naprawa hamulców 
zł/1 

robgodz. 
52,00 zł 52,00 zł 52,00 zł 52,00 zł 

18. Elektrotechnika 
zł/1 

robgodz. 
52,00 zł 52,00 zł 52,00 zł 52,00 zł 

19. Diagnostyka komputerowa zł/usługę 26,00 zł 26,00 zł 26,00 zł 26,00 zł 
20. Mycie podwozia zł/usługę 20,00 zł 20,00 zł 70,00 zł 110,00 zł 
21. Konserwacja podwozia zł/usługę 250,00 zł 500,00 zł 750,00 zł 1100,00 zł 

22. 
Ustawienie geometrii kół 
(zakres 12” – 22,5”) 

zł/1 
robgodz. 

58,00 zł 58,00 zł 58,00 zł 58,00 zł 

23. Diagnostyka ustawienia kół zł/usługę 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 

24. 
Sprawdzenie siły hamowania 
pojazdów do 3,5 t 

zł/usługę 15,00 zł 15,00 zł - - 

25. Pozostałe naprawy 
zł/1 

robgodz. 
52,00 zł 52,00 zł 52,00 zł 52,00 zł 

 


