Katalog Usług Ogólnobudowlanych i Konserwacyjnych

Lądeckie Usługi Komunalne sp. z o. o.

USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE KONSERWACYJNE
Dział Gospodarki Mieszkaniowej
tel. 74 814 84 62
e-mail: kierownikdgm@lukladek.pl
Nr działowy
rodzajowy

Jedn.
miary

Cena netto

Kompletna usługa wymiany, wraz z
wykonaniem otworów montażowych i
przykręceniem

szt

50,00

z materiałem

Usługa

Opis

Uwagi

USŁUGI BUDOWLANE
01/dgm/BUD Kratka wentylacyjna
02/dgm/BUD

Drzwiczki kominowe –
wymiana

Kompletna usługa wymiany, wraz z
otynkowaniem

szt

70,00

z materiałem

03/dgm/BUD

Drzwiczki kominowe –
montaż

Kompletna usługa wykucia otworu w ścianie
kominowej, montażu drzwiczek, wraz z
otynkowaniem (do 25 cm grubości muru)

szt

150,00

z materiałem

04/dgm/BUD Drobne naprawy kominów

Skucie tynku, wykonanie nowego,
białkowanie wapnem malarskim gaszonym

m2

70,00

z materiałem

Drobne naprawy chodnika,
kostki brukowej, płyt
05/dgm/BUD
betonowych itp.- kostka,
płyty z odzysku

Rozebranie uszkodzonego chodnika
wykonanie podsypki ułożenie warstwy
wierzchniej z materiału odzyskanego

m2

60,00

USŁUGI DEKARSKIE
01/dgm/DEK Montaż rury spustowej

Montaż rur spustowych wraz z
wymianą/montażem obejm

mb

80,00

z materiałem

02/dgm/DEK Montaż rynny dachowej

Montaż rynien wraz z regulacją spadków i
wymianą uszkodzonych haków

mb

90,00

z materiałem

03/dgm/DEK Regulacja spadków rynny

Regulacja spadków rynny

mb

8,00

Czyszczenie rynien i rur
04/dgm/DEK
spustowych do 50 mb

Czyszczenie wraz z utylizacją odpadów

szt

380,00

+ koszty sprzętu (podnośnik
)

Czyszczenie rynien i rur
Czyszczenie wraz z utylizacją odpadów
spustowych od 50 do 100 mb

szt

580,00

+ koszty sprzętu (podnośnik
)

Czyszczenie wraz z utylizacją odpadów

szt

780,00

+ koszty sprzętu (podnośnik
)
+ koszty sprzętu (podnośnik
)

05/dgm/DEK

Czyszczenie rynien i rur
06/dgm/DEK spustowych od 100 do 200
mb
07/dgm/DEK

Usuwanie sopli i oblodzeń w
rynnach i rurach spustowych

Usunięcie sopli i lodu wraz z udrożnieniem
rynien i rur spustowych

mb

70,00

08/dgm/DEK

Wyrób obróbek blacharskich
wg wzorca

Wyrób obróbek blacharskich wg wzorca z
blachy do gr 0,7 mm, dł formatki do 150 cm
– jedno gięcie

szt

2,00

Wymiana obróbek
Demontaż starej,wykonanie nowej obróbki
09/dgm/DEK blacharskich w rozwinięciu do
blacharskiej (blacha ocynk)
50cm

mb

45,00

z materiałem

Wymiana obróbek
Demontaż starej,wykonanie nowej obróbki
10/dgm/DEK blacharskich w rozwinięciu do
blacharskiej (blacha ocynk)
100cm

mb

85,00

z materiałem

Wymiana obróbek
11/dgm/DEK blacharskich w rozwinięciu
powyżej 100cm

Demontaż starej,wykonanie nowej obróbki
blacharskiej (blacha ocynk)

mb

120,00

z materiałem

Uszczelnienie dachu
12/dgm/DEK papowego masą bitumiczną
SBS

Uszczelnieni dachu masą bitumiczną średnio
modyfikowaną kauczukiem syntetycznym
SBS, uzupełnienie posypki dachowej

m2

50,00

z materiałem

13/dgm/DEK Łatanie dachu papowego

Wstawienie łaty z papy termozgrzewalnej na
dachu płaskim

m2

70,00

z materiałem

+ koszty materiału

USŁUGI ELEKTRYCZNE
01/dgm/EL

Wymiana żarówki zwykłej /
Demontaż klosza, wymiana uszkodzonego
żarnika liniowego 78/118 mm elementu oświetlenia, ponowny montaż
w lampie halogenowej
klosza

szt

10,00

z materiałem

02/dgm/EL

Wymiana świetlówki liniowej Demontaż klosza, wymiana uszkodzonego
G13 wraz z wymianą startera elementu oświetlenia, ponowny montaż
(zapłonnika)
klosza

szt

15,00

z materiałem

03/dgm/EL

Wymiana żarówki / żarnika /
świetlówki innych niż w poz.
018, 019

Demontaż klosza, wymiana uszkodzonego
elementu oświetlenia, ponowny montaż
klosza

szt

15,00

+ koszty materiału

04/dgm/EL

Sprawdzenie i diagnostyka
obwodu elektrycznego nn

Określenie przyczyny braku zasilania obwodu
elektrycznego.

rg

30,00

05/dgm/EL

Przywrócenie zasilania
obwodu elektrycznego

Przywrócenie zasilania obwodu
elektrycznego, po określeniu zakresu prac

szt

wg wyceny
indywidualne
j
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Usługa

Opis

Jedn.
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Cena netto

Uwagi

06/dgm/EL

Wymiana lub montaż
włącznika/przełącznika
oświetlenia

Demontaż uszkodzonego elementu – przy
wymianie, montaż nowego (hermet., nt.,
pt.,)

szt

30,00

z materiałem

07/dgm/EL

Demontaż uszkodzonego elementu – przy
Wymiana lub montaż gniazda
wymianie, montaż nowego (hermet., nt.,
230V
pt.,)

szt

35,00

z materiałem

08/dgm/EL

Wymiana oprawy
oświetleniowej

Demontaż uszkodzonego elementu, montaż
nowego

szt

35,00

z materiałem

09/dgm/EL

Montaż wyrwanej oprawy
oświetleniowej

Demontaż oprawy, naprawa, ponowny
montaż oprawy oświetleniowej

szt

40,00

z materiałem

10/dgm/EL

Montaż wraz z podłączeniem przewodu
Montaż instalacji elektrycznej
elektrycznego do instalacji w korycie/rurze
w osłonie
osłonowej

mb

8,00

+ koszty materiału

11/dgm/EL

Montaż instalacji elektrycznej Wykonanie bruzdy, montaż przewodu
w osłonie
elektrycznego, uzupełnienie tynku

mb

15,00

+ koszty materiału

12/dgm/EL

Wymiana bezpiecznika
topikowego

Demontaż uszkodzonego elementu, montaż
nowego.

szt

15,00

z materiałem

13/dgm/EL

Wymiana bezpiecznika typu s

Demontaż uszkodzonego elementu, montaż
nowego.

szt

35,00

z materiałem

USŁUGI SANITARNE
Udrożnienie odpływu z
01/dgm/SAN umywalki, zlewozmywaka,
pisuaru, brodzika

Demontaż, przeczyszczenie i udrożnienie
odpływu, ponowny montaż

szt

40,00

Wymiana zaworu
02/dgm/SAN pływakowego/spustowego w
spłuczce

Demontaż uszkodzonych elementów i
ponowny montaż

szt

50,00

03/dgm/SAN

Udrożnienie odpływu z muszli
Przeczyszczenie i udrożnienie spiralą do 8m
ustępowej

szt

50,00

04/dgm/SAN

Wymiana przewodu giętkiego Demontaż uszkodzonych elementów i
(wężyka w oplocie)
ponowny montaż

szt

30,00

z materiałem

z materiałem

05/dgm/SAN Odpowietrzenie grzejników

Odkręcenie i poluzowanie śrubunków
instalacji, odpowietrzenie, zakręcenie (do 5
szt.)

kpl

30,00

06/dgm/SAN Wymiana deski sedesowej

Demontaż uszkodzonych elementów i
ponowny montaż deski standardowej zwykłej

szt

40,00

07/dgm/SAN Regulacja spłuczki

Regulacja poziomu wody w spłuczce

szt

15,00

Wymiana syfonu
08/dgm/SAN umywalka/zlewozmywak/bro
dzik/wanna/pisuar

Demontaż starego, wymiana na nowy

szt

30,00

Montaż poluzowanych
09/dgm/SAN
elementów sanitarnych

Montaż poluzowanych elementów/ np.
wiszących grzejników, umywalek,
zlewozmywaków, podgrzewaczy, pojemników
na mydło, papier, ręczniki, miski ustępowej
itp.

szt

15,00

Wymiana baterii stojącej/naściennej

szt

35,00

+ koszty materiału

Wymiana zaworu
11/dgm/SAN odcinającego instalacji c.o. i
wody

Demontaż uszkodzonego elementu, montaż
nowego

szt

35,00

+ koszty materiału

Wymiana głowicy w baterii
12/dgm/SAN umywalkowej lub
zlewozmywakowej

Wymiana głowicy

szt

20,00

+ koszty materiału

13/dgm/SAN Naprawa kanalizacji do 1 mb

Demontaż, wymiana uszkodzonych
części/uszczelek, ponowny montaż do 1mb

szt

50,00

+ koszty materiału

14/dgm/SAN

Naprawa kanalizacji powyżej
1 mb

Demontaż, wymiana uszkodzonych
części/uszczelek, ponowny montaż powyżej
1mb

szt

wg wyceny
indywidualne
j

15/dgm/SAN

Wymiana uszczelki przy
baterii umywalkowej

Wymiana uszczelki przy baterii umywalkowej

kpl.

20,00

z materiałem

16/dgm/SAN Wymiana spłuczki z pcv

Wymiana uszkodzonej spłuczki z pcv

szt

50,00

+ koszty materiału

Wymiana elektrycznego
podgrzewacza
17/dgm/SAN
przepływowego wody
stojącego

Wymiana uszkodzonego podgrzewacza

szt

30,00

+ koszty materiału

Demontaż starego, montaż nowego, wraz z
podłączeniami

szt

50,00

+ koszty materiału

szt

90,00

+ koszty materiału

10/dgm/SAN

Wymiana baterii
umywalkowej

18/dgm/SAN

Wymiana kompaktu/muszli
wc

19/dgm/SAN

Wymiana bojlera ciepłej wody Demontaż uszkodzonego bojlera, montaż
o pojemności do 160 litrów
nowego
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Demontaż starego i montaż nowego zaworu

szt

30,00

+ koszty materiału

Demontaż zbiornika, wymiana śrub w
zbiorniku kompaktu i ponowny montaż

kpl.

50,00

z materiałem

szt

50,00

z materiałem

szt

50,00

+ koszty materiału

szt

30,00

+ koszty materiału

szt

wg wyceny
indywidualne
j

szt

20,00

z materiałem

szt

25,00

z materiałem

szt

30,00

z materiałem

szt

35,00

z materiałem

szt

40,00

z materiałem

szt

45,00

z materiałem

szt

25,00

z materiałem

szt

30,00

z materiałem

szt

35,00

z materiałem

szt

40,00

z materiałem

szt

45,00

z materiałem

szt

50,00

z materiałem

szt

30,00

z materiałem

szt

35,00

z materiałem

szt

40,00

z materiałem

szt

45,00

z materiałem

szt

50,00

z materiałem

szt

55,00

z materiałem

Usługa

Opis

Wymiana zaworu
grzejnikowego
20/dgm/SAN przystosowanego do głowicy
termostatycznej na pustym
zładzie
21/dgm/SAN

Lądeckie Usługi Komunalne sp. z o. o.

Wymiana śrub mocujących
zbiornik w kompakcie wc

Wymiana zaworu ściennego
do wody - stosowany przed
Demontaż starego zaworu kątowego, montaż
22/dgm/SAN wężykiem do spłuczki, baterii
nowego
umywalkowych, term
elektrycznych itp.
23/dgm/SAN

Wymiana zlewozmywaka
wraz z syfonem i baterią

Demontaż starego, wymiana na nowy wraz z
podłączeniami

Wymiana przewodu giętkiego
24/dgm/SAN instalacji gazowej do
Demontaż i ponowny montaż nowego
kuchenki

Uwagi

USŁUGI STOLARSKIE
01/dgm/STOL

Cięcie, struganie szlifowanie
elementów drzewnych

Cięcie, docinanie desek, płyt, elementów
drewnianych, struganie, szlifowanie desek,
listew, itp.

Wyrób elementu z tarcicy sosna/świerk,
02/dgm/STOL Wyrób elementu z drewna
szlifowanie, bez impregnacji
sosna/świerk – listwa do szer
Wyrób elementu z tarcicy sosna/świerk,
15 cm, gr do 2 cm, dł do 1
03/dgm/STOL mb
szlifowanie, fazowanie lub wyoblenie
dwustronne bez impregnacji
Wyrób elementu z tarcicy sosna/świerk,
04/dgm/STOL Wyrób elementu z drewna
szlifowanie, bez impregnacji
sosna/świerk – listwa do szer
Wyrób elementu z tarcicy sosna/świerk,
15 cm, gr do 2 cm, dł 1 - 2
05/dgm/STOL mb
szlifowanie, fazowanie lub wyoblenie
dwustronne bez impregnacji
Wyrób elementu z tarcicy sosna/świerk,
06/dgm/STOL Wyrób elementu z drewna
szlifowanie, bez impregnacji
sosna/świerk – listwa do szer
15 cm, gr do 2 cm, dł 2 – 3 Wyrób elementu z tarcicy sosna/świerk,
07/dgm/STOL mb
szlifowanie, fazowanie lub wyoblenie
dwustronne bez impregnacji
Wyrób elementu z tarcicy sosna/świerk,
08/dgm/STOL Wyrób elementu z drewna
szlifowanie, bez impregnacji
sosna/świerk – listwa do szer
15 cm, gr do 2,8 cm, dł do 1 Wyrób elementu z tarcicy sosna/świerk,
09/dgm/STOL mb
szlifowanie, fazowanie lub wyoblenie
dwustronne bez impregnacji
Wyrób elementu z tarcicy sosna/świerk,
10/dgm/STOL Wyrób elementu z drewna
szlifowanie, bez impregnacji
sosna/świerk – listwa do szer
15 cm, gr do 2,8 cm, dł 1 - 2 Wyrób elementu z tarcicy sosna/świerk,
11/dgm/STOL mb
szlifowanie, fazowanie lub wyoblenie
dwustronne bez impregnacji
Wyrób elementu z tarcicy sosna/świerk,
12/dgm/STOL Wyrób elementu z drewna
szlifowanie, bez impregnacji
sosna/świerk – listwa do szer
15 cm, gr do 2,8 cm, dł 2 – Wyrób elementu z tarcicy sosna/świerk,
13/dgm/STOL 3 mb
szlifowanie, fazowanie lub wyoblenie
dwustronne bez impregnacji
Wyrób elementu z tarcicy sosna/świerk,
14/dgm/STOL Wyrób elementu z drewna
szlifowanie, bez impregnacji
sosna/świerk – listwa do szer
15 cm, gr do 4,5 cm, dł do 1 Wyrób elementu z tarcicy sosna/świerk,
15/dgm/STOL mb
szlifowanie, fazowanie lub wyoblenie
dwustronne bez impregnacji
Wyrób elementu z tarcicy sosna/świerk,
16/dgm/STOL Wyrób elementu z drewna
szlifowanie, bez impregnacji
sosna/świerk – listwa do szer
15 cm, gr do 4,5 cm, dł od 1 Wyrób elementu z tarcicy sosna/świerk,
17/dgm/STOL - 2 mb
szlifowanie, fazowanie lub wyoblenie
dwustronne bez impregnacji
Wyrób elementu z tarcicy sosna/świerk,
18/dgm/STOL Wyrób elementu z drewna
szlifowanie, bez impregnacji
sosna/świerk – listwa do szer
15 cm, gr do 4,5 cm, dł 2 – Wyrób elementu z tarcicy sosna/świerk,
19/dgm/STOL 3 mb
szlifowanie, fazowanie lub wyoblenie
dwustronne bez impregnacji
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Jedn.
miary

Cena netto

Demontaż uszkodzonych elementów, montaż
nowych

rg

30,00

+ koszty materiału

Demontaż uszkodzonych elementów, montaż
nowych

rg

30,00

+ koszty materiału

demontaż skrzydła, regulacja zawiasów,
montaż skrzydła

rg

30,00

+ koszty materiału

Usługa

Opis

Uwagi

USŁUGI ŚLUSARSKIE
Wymiana zamka
01/dgm/SLU wpuszczanego/wkładki
bębenkowej
02/dgm/SLU

Wymiana klamki/szyldów w
drzwiach

Regulacja skrzydeł
03/dgm/SLU drzwiowych na zawiasach
wkręcanych

USŁUGI SZKLARSKIE
szklenie otworu okiennego,
01/dgm/SZK drzwiowego szkłem płaskim
3mm

docięcie szkła, montaż w otworze,
silikonowanie o pow do 1m2

m2

50,00

z materiałem

szklenie otworu
02/dgm/SZK okiennego/drzwiowego
szkłem zbrojonym 6 mm

docięcie szkła, montaż w otworze,
silikonowanie o pow do 1m2

m2

80,00

z materiałem

rg

35,00

km

1,50

USŁUGI WYNAJMU SPRZĘTU
01/dgm/SPR

do przewożenia towarów o masie do 750 kg,
Wynajem pojazdu FS Lublin z za każda rozpoczętą godzinę
kierowcą
Dodatek za każdy kilometr

Ilość godzin jest liczona od
momentu wyjazdu do
powrotu do LUK sp. z o. o.
Fabryczna 7a

* Do cen dolicza się podatek od towarów i usług zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i
usług (Dz.U. z 2016 poz. 710 ze zm.).
* Ceny usług wykonywanych w trybie awaryjnym, w dni wolne od pracy i święta zwiększa się o 50 %.
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