
 
       Załącznik nr 4  
               do Zarządzenia Prezesa Zarządu nr 3/2016 
 

CENNIK USŁUG TRANSPORTOWYCH 
Zakładu Oczyszczania Miasta w Lwówku Śląskim Sp. z o.o. 

od dnia 31.10.2015r. 
 

     § 1 

1. Pojazdy samochodowe - ciężarowe do 3.5t 
 50 zł/godz. najmu netto    + pod. 23% VAT  = 61,50 zł/godz. brutto 

2. Star wywrotka 
 90 zł/godz. najmu netto    + pod. 23% VAT   = 110,70 zł/godz. brutto 

3. Podnośnik koszowy                                  
 od 85 zł/ godz. najmu netto   + pod. 23% VAT   = 104,55 zł/godz. brutto 
 ( lub w zależności od warunków pracy wg. kalkulacji indywidualnej) 

4. Ciagnik z przyczepą 
 70 zł/ godz. najmu netto   +  pod. 23% VAT   = 86,10 zł/ godz. Brutto  

5. Koparko –ładowarka „ Fermec” 
 od 95 zł/ mh.  najmu netto  + pod. 23% VAT     = 116,85 zł/mh.   brutto 
 lub: 
 od 85 zł/godz. najmu netto   + pod. 23% VAT     = 104,55 zł/godz. brutto 
 ( lub w zależności od warunków pracy wg. kalkulacji indywidualnej) 

6. Koparko –ładowarka „ Ostrówek” 
 od 85 zł/ mh. najmu netto   + pod. 23% VAT     = 104,55  zł/godz. brutto 
 lub: 
 od 75 zł/godz najmu netto    + pod. 23% VAT      =   92,25  zł/godz. brutto 
 ( lub w zależności od warunków pracy wg. kalkulacji indywidualnej) 
 
      § 2 
Do stawek najmu sprzętu określonego w § 1 pkt 1 – 3: 
 
1.Na terenie miasta Lwówek Śląski ( w tym dawne Płakowice), koszt dojazdu wliczony jest w  stawkę. 
 
2.Poza terenem  miasta Lwówek Śląski ,( w tym dawne Płakowice),należy doliczyć 
  dojazd i powrót liczony  wg. przejechanych kilometrów  
 
pkt.1.   
 2.50 zł/ km netto   + podatek Vat 23 %.    = 3,07 zł/km brutto 
pkt.2 i 3. 
 3,00 zł/km netto    + podatek VAT 23%    = 3,69  zł/km brutto 

 
      § 3 
Inny sprzęt specjalistyczny :   wg. Obowiązujących stawek w Zakładzie Oczyszczania Miasta w 
Lwówku Śląskim Sp. z o.o.. 
      § 4 
1.Powyższą kalkulację oparto na kosztach wynikających z toku pracy w normalnym czasie  
   pracy. 
2.W dni wolne od pracy i  w godzinach nadliczbowych, stawki cennika należy zwiększyć o   
  dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych pracowników obsługi, wyliczone zgodnie z  
  art. 1511. § 1. Kodeksu Pracy, powiększone o koszty pośrednie w wysokości 75%. 
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