Prace hydrauliczne podczas
budowy domu
Załącznik nr. 4

Cennik usług hydraulicznych.

Jak korzystać z tego cennika?
1 Wszystkie ceny są to ceny netto PLN bez podatku vat.
Ceny podane to jednostkowe ceny za wykonanie pojedynczej czynności według poszczególnej
2 stawki.
3 Te ceny to zbiór udostępnianych cen przez firmy hydrauliczne na polskim rynku w 2021 roku
Koszty usług hydraulicznych w poszczególnych regionach naszego kraju są dość zróżnicowane
4 i mogą się różnić od przedstawionego w tym cenniku
Ceny stanowią wartość orientacyjną i mogą być uzależnione od specyfiki pomieszczeń, stopnia
5 skomplikowania instalacji, jakości materiałów

2

Woda + Kanalizacja
Zakres i przedmiot usługi

cena netto
PLN

1 Wykonanie wyjścia kanalizacji pod ławą

250 – 350

2 Poziomy kanalizacyjne [podejście][szt]

50 - 70

3 Prowadzenie instalacji CWU [mb]

40 – 60

4 Prowadzenie instalacji cyrkulacji [mb]

20 – 30

5 Prowadzenie instalacji CWU + cyrkulacji [mb]

50 – 70

6 Montaż punktu instalacji ZW, CW, cyrkulacji, kanalizacji (nowe budownictwo)

150 – 180

7 Montaż stelaża podtynkowego WC, bidet

150 – 180

8 Montaż rozdrabniacza do ścieków

150 – 180

9 Zamontowanie zestawu hydroforowego

250 - 350

10 Wykucie oraz wykonanie pionów kanalizacyjnych i wodnych

380 – 500

Gaz
Zakres i przedmiot usługi

cena netto
PLN

1 Prowadzenie instalacji gazowej wewnątrz budynku [mb]

100 – 150

2 Prowadzenie instalacji gazowej zewnętrznej z wykopem [mb]

60 – 100

3 Montaż sublicznika do gazu

150 – 180

4 Wykonanie podejścia pod licznik gazowy

150 – 180

3

Kotłownia
Zakres i przedmiot usługi

cena netto PLN

1 Demontaż istniejącego kotła węglowego

100 – 150

Montaż kondensacyjnego kotła gazowego 1-funkcyjnego (CO, zasilanie
2 elektryczne, gaz do 1 mb, odprowadzenie skroplin, naczynie przeponowe)

350 – 400

Montaż zasobnika CWU (CWU, ZW, cyrkulacja, reduktor ciśnienia, wężownica
3 do kotła)
370 – 450
Montaż kondensacyjnego kotła gazowego 2-funkcyjnego (CO, CWU, ZW,
zasilanie elektryczne, gaz do 1 mb, odprowadzenie skroplin, naczynie
4 przeponowe)

400 – 450

Montaż kondensacyjnego kotła gazowego ze zintegrowanym zasobnikiem
(CO, CWU, ZW, zasilanie elektryczne, gaz do 1 mb, odprowadzenie skroplin,
5 naczynie przeponowe, cyrkulacja, reduktor ciśnienia)

750 – 900

Montaż kotła stałopalnego (wniesienie do kotłowni, podłączenie do przewodu
kominowego, zawór 4-drogowy, pompa obiegu grzewczego, zawór 2-funkcyjny
6 schładzający, naczynie przeponowe, zasilanie elektryczne)
1600 – 1800
Montaż powietrznej pompy ciepła typu split (CO, CWU, jednostka wewnętrzna,
zewnętrzna, linia freonowa, zasilanie elektryczne jednostki wewnętrznej i
7 zewnętrznej, naczynie przeponowe, komunikacja pomiędzy jednostkami)
1500 – 1700
Montaż powietrznej pompy ciepła do CWU (CWU, ZW, pompa cyrkulacyjna,
reduktor ciśnienia, wężownica do kotła, wyprowadzenie kanałów powietrznych
8 przez ścianę zewnętrzną)
800 – 1000
9 Montaż pompy do cyrkulacji z okablowaniem

80 – 120

Wykonanie systemu spalinowego wraz z podłączeniem do kotła (wkład do
10 istniejącego szachtu)

350 – 550

Wykonanie systemu spalinowego wraz z podłączeniem do kotła (wyrzut przez
11 ścianę)

200 – 350

Wykonanie systemu spalinowego lub wentylacyjnego jako komin zewnętrzny
12 na zewnętrznej ścianie budynku

900 – 1500

Wykonanie wentylacji przez strych i połać dachu z najwyższej kondygnacji
13 budynku

300 – 500

14 Montaż termostatu pokojowego z okablowaniem

50 – 60

15 Wykonanie próby szczelności instalacji gazowej wraz z protokołem

50 – 70

16 Montaż pompy do kondensatu z okablowaniem

50 – 150

4
Montaż stacji uzdatniania wody (filtr wstępny , odprowadzenie popłuczyn,
17 zawory spustowe i manometry)

400 – 500

18 Montaż zbiornika buforowego w instalacji CO z okablowaniem

400 – 700

19 Montaż sprzęgła hydraulicznego z okablowaniem

250 – 350

20 Montaż wymiennika płytowego

250 – 350

21 Montaż grupy pompowej obiegu grzewczego z okablowaniem

250 – 400

22 Montaż pompy obiegowej z okablowaniem

200 – 300

23 Montaż zaworu mieszającego z siłownikiem z okablowaniem

100 – 150

Podłogówka
Zakres i przedmiot usługi

cena netto
PLN

Montaż ogrzewania podłogowego (listwa brzegowa, płyta izolacyjna, folia,
1 spinki do rur, rura) [m2]

40 – 60

2 Montaż zaworu RTL do ogrzewania podłogowego

80 – 100

Montaż rozdzielacza ogrzewania podłogowego wraz z osadzeniem szafki i
3 doprowadzeniem zasilania z kotłowni

250 – 350

Montaż listwy elektrycznej do sterowania ogrzewaniem podłogowym wraz z
4 siłownikami z okablowaniem

100 – 150

5 Montaż termostatu pokojowego do ogrzewania podłogowego z okablowaniem

50 – 80

Podgrzewacz wody
Zakres i przedmiot usługi

cena netto
PLN

Wymiana gazowego przepływowego ogrzewacza CWU (w miejscu
1 istniejącego)

150 – 250

2 Demontaż gazowego ogrzewacza CWU

30 – 70

5

Biały montaż
Zakres i przedmiot usługi

cena netto
PLN

1 Montaż muszli klozetowej, bidetu

60 - 120

2 Montaż umywalki, zlewozmywaka

40 - 85

3 Montaż brodzika wraz z kabiną

220 - 275

4 Montaż panelu prysznicowego

70 - 230

5 Montaż wanny z obudową

180 - 240

6 Montaż baterii

30 - 70

7 Drobne prace np. wymiana uszczelek, perlatora

10 - 20

Kolektory słoneczne
Zakres i przedmiot usługi

cena netto
PLN

Montaż pakietu kolektorów słonecznych z 2 kolektorami (konstrukcja, płyty,
1 podłączenie zasobnika, rury solarne, grupa pompowa, automatyka)

1400 – 1600

Montaż pakietu kolektorów słonecznych z 3 kolektorami (konstrukcja, płyty,
2 podłączenie zasobnika, rury solarne, grupa pompowa, automatyka)

1500 – 1700

Centralne odkurzanie
Zakres i przedmiot usługi

cena netto
PLN

1 Montaż jednostki centralnej wraz z wykonaniem wyrzutu

400 – 500

2 Wykonanie punktu centralnego odkurzacza

150 – 180

6

Rekuperacja + wentylacja
Zakres i przedmiot usługi

cena netto
PLN

1 Montaż centrali wentylacyjnej z rekuperatorem z okablowaniem

400 – 600

Montaż wentylacyjnej skrzynki rozdzielczej z doprowadzeniem kanału z
2 centrali

100 – 120

3 Montaż czerpni i wyrzutni z centrali wentylacyjnej

400 – 450

Doprowadzenie kanałów od rozdzielacza do anemostatu z montażem skrzynki
4 rozprężnej i anemostatu
100 – 150
5 Wykonanie przewiertu wiertnicą diamentową 0120 - 0200

150 – 180

