Załącznik numer 1
do uchwały Zarządu CARGOTOR Sp. z o.o.
numer 20/2019 z dnia 10.04.2019 r.

Cennik usług wykonywanych przez pracowników CARGOTOR Sp. z o.o. na rzecz
podmiotów zewnętrznych wykonujących czynności niezwiązane z usługami
działalności operacyjnej

1. Wykonywanie robót na terenie CARGOTOR Sp. z o.o. przez zewnętrznego Inwestora:
Lp.
Usługa
Stawka (netto)
1.1. Przekazanie placu budowy
460,00 zł (opłata jednorazowa)
1.2 Nadzór nad prowadzonymi pracami
480,00 zł (opłata za 1 dzień)
1.3 Odbiór powykonawczy
720,00 zł opłata jednorazowa
Okresowe zajęcie terenu CARGOTOR Sp. z o.o. na czas realizacji robót:
6,60 zł
do 10 dni
Zajęcie terenu o pow.
1 m2/dobę
6,10 zł
od 11 do 30 dni
do 200 m2
1.4
5,60 zł
powyżej 30 dni
5,10 zł
do 10 dni
Zajęcie terenu o pow.
1 m2/dobę
4,50 zł
od 11 do 30 dni
powyżej 200 m2
4,00 zł
powyżej 30 dni
Opłata minimalna za zajęcie terenu wynosi: 500,00 zł.
Zajęcie terenu przez okres krótszy niż 24 godz. traktuje się jako zajęcie przez 1 dobę.
Za pierwsze 3 (słownie: trzy) miesiące i za zajęcie terenu do 3-ech miesięcy opłatę pobiera się
z góry.
Przy wyliczaniu opłat za okresowe zajęcie terenu przyjmuje się zasadę wyliczenia
udostępnianego/zajmowanego pola powierzchni terenu w oparciu o reguły matematyczne.
W przypadku terenu o szerokości do 1,00 m włącznie przyjmuje się wartość 1,00 m.
Naliczone koszty powinny się znaleźć w protokole podpisanym przez Wykonawcę robót bądź
Inwestora, który ureguluje należność.
2. Uzgadnianie dokumentacji
Lp.
Usługa
2.1 Uzgodnienie dokumentacji (koncepcyjnej, budowlanej,
wykonawczej)
2.2 Uzgadnianie zmian do dokumentacji wymienionej w punkcje
2.1
2.3 Uzgadnianie projektów układów torowych
2.4 Wywiad branżowy (potwierdzenie stanu faktycznego)
2.5 Wyrażenie zgody na prowadzenie robót wg wcześniej
uzgodnionej dokumentacji
2.6 Uzgodnienie dokumentacji i wyrażenie zgody na prowadzenie
robót w obrębie zarządzanego obszaru kolejowego
(dokumentacja o małym stopniu skomplikowania)

Stawka (netto)
720,00 zł
540,00 zł
2 150,00 zł
270,00 zł
360,00 zł
360,00 zł
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2.7
2.8
2.9

Uzgodnienie Regulaminów pracy bocznic kolejowych
Uzgadnianie zmian – merytorycznych do Regulaminów pracy
bocznic kolejowych
Ocena ryzyka wynikającego z wprowadzanych zmian

2 150,00 zł
540,00 zł
wycena indywidualna

W przypadku uzgodnienia dokumentacji wielobranżowej (energetyka, automatyka, nawierzchnia,
itp.) oraz zmian do dokumentacji opłaty są pobierane za uzgodnienie każdej branży osobno.
3. Usługi szkoleniowe
Lp.
Usługa
3.1. Usługa szkoleniowa w ramach doskonalenia zawodowego, w
tym pouczenia okresowe
3.2 Informowanie
pracowników
innego
pracodawcy
o
zagrożeniach dla zdrowia i życia na terenie zarządcy (czas
trwania szkolenia – 3 godz. lekcyjne)
3.3 Korzystanie z Sali szkoleniowej CARGOTOR Sp. z o.o. (za jedno
zdarzenie szkoleniowe)
3.4 Egzaminowanie pracowników innych podmiotów na
stanowisko dyżurny ruchu, nastawniczego, zwrotnicowego

Stawka (netto)
14,00 zł/h/osobę
14,00 zł/h/osobę
180,00 zł
100,00 zł/osoba

4. Wykonanie usług wskazanych w niniejszym Cenniku wymaga złożenia Zlecenia,
którego wzór stanowi załącznik numer 1 do niniejszego Cennika.
5. Prezes Zarządu CARGOTOR Sp. z o.o. może w uzasadnionych przypadkach
zastosować odmienne stawki niż wskazane w niniejszym Cenniku.

