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Cennik robót ziemnych i ułożenia mikrorurki dla konsumentów

1. Pierwsza rbh (roboczogodzina) 

 350,00 zł brutto - roboty ziemne poza przeciskami "kretem", 

 280,00 zł brutto - przecisk "kretem" np. pod kostką brukową. 

2. Druga i następna rbh (roboczogodzina) 

 300,00 zł brutto (rozliczana co do 15 minut) - roboty ziemne poza przeciskami 

"kretem", 

 240,00 zł brutto - przecisk "kretem" np. pod kostką brukową. 

3. Prace wykonywane w ramach robót ziemnych

 przygotowanie terenu np. odsunięcie przedmiotów lub grysu ozdobnego, 

 wyznaczenie trasy robót, 

 roboty koparką łańcuchową na głębokości 30 - 40 cm, 

 roboty narzędziami prostymi, 

 ułożenie mikrorurki (mikrorurka do długości 20m w cenie, powyżej cena za 1m 

zgodnie z cennikiem w BOK), 

 wpuszczenie mikrorurki do domu, 

 ułożenie taśmy znakującej, 

 zasypanie wykopu,

 prace wykończeniowe. 
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4. Jak liczony jest czas robót

 zaczynamy naliczanie czasu robót po uzgodnieniu zakresu i przygotowaniu 

narządzi np. koparki łańcuchowej,

 jeśli roboty będą trwały krócej niż 1h opłata wynosi jak za 1h,

 po upływie 1h naliczane jest każde rozpoczęte 15 minut (kwadrans) kolejnej 

godziny,

 przeciski "kretem" są liczone jako odrębny czas i sumowane do czasu robót 

ziemnych lub odrębnie jeśli innych robót nie było,

 klient może przerwać roboty ziemne po etapie wprowadzenia mikrorurki do 

obiektu, w którym będzie instalowane urządzenie dostępowe np. klient może 

sam, po ułożeniu taśmy znakującej, zakopać wykop,

 koniec naliczania czasu robót ziemnych następuje po wprowadzeniu rurki do 

budynku przez pierwszą ścianę oraz zasypaniu wykopu i doprowadzeniu terenu 

do odpowiedniego stanu (jeśli klient nie przerwał prac ziemnych zgodnie z 

punktem wyżej),

 w przypadku gdy wskazane jest aby instalacja (wdmuchnięcie) kabla 

światłowodowego nastąpiła przed zakopaniem rurki, czas robót ziemnych 

zostaje zatrzymany na czas „wdmuchiwania” światłowodu. 

5. Czego nie wykonujemy w ramach robót

 nie rozbieramy i układamy kostki brukowej, rurka powinna być poprowadzona 

omijając takie miejsca, chyba że klient dokupi wykonanie przecisku „kretem” 

pod kostką lub innym utwardzeniem,

 nie naruszamy konstrukcji stałych np. chodniki betonowe itp,

 nie rozbieramy instalacji np. nawodnienia itp. 
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