
 

___________________________________________________________________________ 

Usługi Techniczne Sośnicki Michał 

71-333 Szczecin ul.Krasickiego 11/1   tel. 609 238 456   sosniccy@interia.pl 

 

 

 

Oferta programu komputerowego 

do doboru i wyceny studzienek 

kanalizacyjnych 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

___________________________________________________________________________ 

Usługi Techniczne Sośnicki Michał 

71-333 Szczecin ul.Krasickiego 11/1   tel. 609 238 456   sosniccy@interia.pl 

 
Wstęp 
 

    W związku z tym, że studnie kanalizacyjne są kompletowane na 

indywidualne zamówienie, ich każdorazowy dobór jest czasochłonnym i 

żmudnym zajęciem. Żeby to ułatwić, stworzony został program komputerowy 

„Dobór i wycena studni kanalizacyjnych”.  

Program ten jest funkcjonalnym, 

kompleksowym narzędziem 

wspomagającym optymalny dobór i 

wycenę studni kanalizacyjnych i 

wpustów ulicznych. Wystarczy 

wprowadzić niezbędne informacje 

dotyczące wysokości, średnicy studni, 

rodzaju przykrycia i kinety, a także 

rodzaju i średnicy przejść szczelnych, a 

program sam przygotuje optymalne 

rozwiązanie. 

    Program umożliwia szybkie przygotowanie oferty cenowej dla klienta z 

jednoczesną kontrolą przewidywanego zysku (poziomu marży). Wprowadzone 

dane umożliwią potem uzyskanie wydruków dla działu produkcji oraz dla 

transportu i montażu na obiekcie. Program może być dostosowany do 

współpracy z systemami ERP (np. PCBIZNES). 

    Program jest dostosowywany indywidualnie do specyfiki oferty danego 

producenta (rodzajów produktów i sposobu wyceny). Przewidywany czas 

wdrożenia to 3 tygodnie.  

    Cena wersji podstawowej z obsługą do 6 rodzajów studzienek to  

9000 zł + VAT. Cena obejmuje dostosowanie i wdrożenie programu (bez kosztu 

dojazdów – zwykle dwa przyjazdy). 

Program może być dodatkowo opracowany w wersji „dla projektantów” do 

użytku przez osoby współpracujące poza siedzibą firmy. 

 

Wersja demo programu jest dostępna na stronie internetowej: 

http://sosniccy.republika.pl/studzienki   
 

Dotychczasowe wdrożenia programu: 

 - EUROINSBUD Szczecin 

 - GINTER Chojnice 

 - CHOJNA BETON 
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Opis programu 
 

Podstawą działania programu są katalogi i cenniki elementów składowych 

zawierające dane potrzebne do automatycznego doboru oraz wyceny studzienek. 

Poniżej widok okienka z cennikiem elementów betonowych:  

 
Poza cennikiem elementów betonowych (dennice, kręgi, płyty itp.) są cenniki 

otworów/przejść, kinet, stopni, uszczelek, klejenia elementów. 

W cennikach mogą być ceny dla klienta oraz koszty wytworzenia. 

Jeżeli wprowadzi się ceny, to można operować rabatami, a jeżeli koszty, to 

procentem marży. Gdy w cennikach są ceny i koszty, to dostępne są obie 

możliwości. 

 

 

Wprowadzanie danych studzienek 
 

Aby uzyskać dobór elementów studzienki i jej wycenę należy wprowadzić 
następujące dane: średnicę, wysokość, rodzaj przykrycia, dane otworów/przejść 
i ewentualnie inne potrzebne informacje. Aby otrzymać wycenę do oferty, nie 

wszystkie dane muszą być wprowadzone (np. kąty kanałów wlotowych). Dane 

te można uzupełnić gdy oferta zostanie  przyjęta do realizacji. 

Dane studzienek mogą być wprowadzane ręcznie, a także importowane z pliku 

przygotowanego w arkuszu kalkulacyjnym. 

 

Po wprowadzeniu danych można potem 

zmieniać seryjnie parametry studzienek, 

jednocześnie dla wszystkich lub dla 

wskazanych (zaznaczanie myszką). 
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Poniżej okienko do wprowadzania danych studzienek: 

 
Mając dane wielu studzienek (takie jak średnice, wysokości, ilości i średnice 

otworów) w arkuszu kalkulacyjnym można je zaimportować do programu, inne 

parametry studzienek (takie jak przykrycia, materiały przejść) wybiera się 
ręcznie – widok okienka poniżej: 

 
Zaimportowanie danych z zapytania klienta umożliwia błyskawiczną wycenę 
zlecenia składającego się z wielu studzienek. 
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Dobór elementów składowych studzienki 
 

Na podstawie wprowadzonych danych program automatycznie dobiera elementy 

tak, aby otrzymać zadaną wysokość. Dno studni program dobiera tak, aby w 

miarę możliwości uniknąć wystąpienia otworu na połączeniu z kręgiem. 

 
 

Program umożliwia także ręczne wskazanie wysokości dna studni oraz ręczny 

dobór wszystkich elementów studzienki. Poniżej okienko wyboru elementu przy 

doborze ręcznym: 
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Wycena studzienek 
 

Po wprowadzeniu danych program wylicza ceny 

studzienek, koszt transportu a także koszty i zysk 

producenta. 

Można tu ustalić rabat dla klienta, albo żądany 

procent uzyskanej marży. 

Wyliczona jest także łączna cena elementów 

betonowych oraz ich cena w przeliczeniu na m3 

betonu.  

 

Okienko „Kalkulacja” umożliwia ręczną korektę 
ceny końcowej dla klienta w oparciu o procent 

marży i rabatu – okienko poniżej: 

 
 

 

Możliwe jest też otrzymanie zestawienia cen, kosztów,  zysku oraz masy w 

rozbiciu na poszczególne studzienki. 

 
 

Z programu można uzyskać plik z listą studzienek z cenami aby dołączyć ją do 

oferty dla klienta. Plik ten może być otwarty w arkuszu kalkulacyjnym. 

 

Wyliczone ceny ofertowe mogą być zapamiętane. W przypadku  zmian cen i 

kosztów materiałów zostaną można przeliczyć marżę i rabat przy zachowanych 

cenach dla klienta. 
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Przykładowe wydruki dla produkcji i do montażu w terenie 
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Kontakt 
 

Mgr inż. Michał Sośnicki 

tel. 609 238 456 

      91 48 75 257 

e-mail: sosniccy@interia.pl 

 

www.sosniccy.republika.pl/oferta 
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