
 CENNIK ZA PRACE WYKONANE PRZEZ 3S S.A. PRZY WYWIADACH, 

UZGODNIENIACH I NADZORZE INWESTYCJI OBCYCH. 
 

 

●●● 3S S.A. 
ul. Ligocka 103 bud. 8, 40-568 Katowice 
tel. +48 32 428 83 00, fax +48 32 330 44 21 
NIP: 969 12 97 176 REGON: 277704261 KRS: 0000095232  
Kapitał zakładowy: 1 704 919 zł opłacony w całości 
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1. Za dokonanie wywiadu branżowego dla aktualizacji mapy: 

- bez występowania 3S S.A. w zakresie aktualizacji i jej bezpośrednim sąsiedztwie – 

50,00 – 100,00 zł – cena w zależności i jakości przedstawionego materiału, 

- przy występowaniu 3S S.A. w zakresie aktualizacji i jej sąsiedztwie: 

200,00 zł /uzgodnienie, 

oraz (dla zakresu aktualizacji) / lub (dla sąsiedztwa; wartość wyższa): 

 

35,00 zł za formatkę dla od 1 do 10 formatek A4 

30,00 zł od 11 do 20 

25,00 zł od 21 

 

2. Za wydanie warunków technicznych umieszczenia urządzeń na terenie 3S S.A. za uzgodnienia dokumentacji: 

 

250,00 zł uzgodnienie lub warunki 

 

oraz 

 

35,00 zł za formatkę dla od 1 do 10 formatek A4 

30,00 zł od 11 do 20 

25,00 zł od 21 

 

3. Uzgodnienia przebudowy sieci 3S S.A. dla celów obcej budowy: 

- wydanie warunków technicznych/opinii: 

 

200,00 zł za pierwsze 100 m 

100,00 zł za kolejne 100 m 

 

- uzgodnienie projektu przebudowy: 

 

200,00 zł za projekt 

30,00 zł za każde 100 m 

 

4. Prolongata uzgodnienia, wywiadu, opinii – 50,00 zł (jeżeli nie wystąpiły żadne zmiany w sieci 3S S.A.).  

Jeżeli były zmiany w sieci 3S S.A. skutkuje to wykonaniem nowej usługi zgodnie z pkt. 1-3. 

 

5. Nadzór inwestorski na budowie: 

- wyjazd inspektora do 50 km od MSC: 

 

400,00 zł za pierwsze 2 godziny na budowie 

50,00 zł za każdą następną rozpoczętą godzinę 

 

-wyjazd inspektora powyżej 50 km od MSC: 

 

400,00 zł za pierwsze 2 godziny na budowie 

50,00 zł za każdą następną rozpoczętą godzinę 

+ 1,50 zł za kilometr powyżej 50km; nie mniej niż 500,00 zł, 

 

6. Wytyczenie w terenie trasy szkieletowej sieci 3S S.A. 

5,00 zł/m trasy; nie mniej niż 500,00 zł 

 

Ceny netto. 

Obciążenie nastąpi w terminie 14 dni od daty wykonania prac. 
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