„Cennik usług Zakładu Sprzętu i Transportu
świadczonych na rzecz odbiorców zewnętrznych”
obowiązujący od dnia 1 stycznia 2019 roku
UWAGA:
Poniżej przedstawione jednostki sprzętowe i transportowe mogą być przeznaczone
do wynajmu (dyspozycji klienta), po uprzednim zabezpieczeniu potrzeb własnych Miejskiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
Lp.

Wyszczególnienie

1

2

Jedn.
miary
3

Cena netto
najmu (PLN)
4

Cena brutto
najmu (PLN)
5

Samochód hakowy – przewóz beczki z wodą
dla celów spożywczych (o pojemności 5 500 litrów) lub
przemysłowych (o pojemności 6 600 litrów)

1 godz.

141,00

152,281)

2.

Samochód hakowy – przewóz piachu rzecznego

1 godz.

141,00

173,43

3.

Samochód hakowy
Samochód hakowy + kontener KP7
Samochód hakowy + kontener KP36

1 godz.
1 godz.

248,00
743,00

305,04
913,89

1.

Samochody specjalne i wielozadaniowe
4.

Dźwig 30 t (dojazd + praca)

1 godz.

200,00

246,00

5.

Samochód wielozadaniowy:
- koszenie trawy (pobocza)
- usuwanie skutków zimy (płużenie)
- usuwanie skutków zimy (płużenie + solenie)
- usuwanie skutków zimy (płużenie + mieszanka solna)

1 godz.
1 godz.
1 godz.
1 godz.

256,00
256,00
1 354,00
594,00

314,88
314,88
1 665,422)
730,623)

Samochody kanałowe:
- ciśnieniowo-ssące
- SW (do odsysania zanieczyszczeń i osadów)

1 godz.
1 godz.

326,00
250,00

400,98
307,50

7.

Samochód ciężarowy + HDS

1 godz.

142,00

174,66

8.

Koparka ssąca

1 godz.

191,00

234,93

9.

Koparko - ładowarka

1 godz.

116,00

142,68

6.

1)

2)

3)

do ceny brutto dolicza się koszt wynajęcia beczki (20,00 zł netto za dobę, co stanowi 21,60 zł brutto
za dobę) oraz koszt zużytej wody (ustalany wg obowiązującej w Warszawie łącznej ceny dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, a w przypadku nieodprowadzania przez odbiorcę
ścieków do kanalizacji – tylko w oparciu o cenę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę);
cena brutto obejmuje wynajęcie samochodu wraz z obsługą oraz koszt zużytych materiałów (soli) w związku ze
świadczoną usługą;
cena brutto obejmuje wynajęcie samochodu wraz z obsługą oraz koszt zużytych materiałów (mieszanki solnej).
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Dodatkowe informacje dotyczące wynajmu sprzętu/transportu:














cenę najmu w soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy (niedziele i święta) zwiększa się o 20,0%;
czas najmu zaokrągla się do pół godziny lub pełnej godziny w górę, w zależności od tego jak długo trwa
wykonywana usługa;
za czas najmu samochodu hakowego z beczką przyjmuje się czas od momentu wciągnięcia beczki na
samochód hakowy do jego powrotu na bazę i ustawienia na placu postojowym, w przypadku pozostawienia
beczki u klienta czas pracy liczony jest jako suma godzin od wciągnięcia beczki na samochód do ustawienia
samochodu na placu postojowym po powrocie do bazy oraz od wyjazdu po beczkę do ustawienia samochodu
na placu postojowym po powrocie;
czas najmu samochodu hakowego z beczką obejmuje wszystkie czynności związane z koniecznością
wykonania zlecenia (wciągnięcie beczki, przejazd do hydrantu, zatankowanie beczki, czas dojazdu do klienta,
spuszczenie wody lub ustawienie beczki u klienta, czas powrotu do bazy, zdjęcie beczki i ustawienie samochodu
na placu postojowym);
czas najmu samochodu hakowego z beczką liczony jest na podstawie wskazań urządzenia GPS
zainstalowanego w pojeździe, połączonego z systemem informatycznym IFS Transport – moduł Zarządzania
aktywami koncernu;
za czas najmu samochodu hakowego z kontenerami przyjmuje się czas od momentu wciągnięcia kontenera na
samochód hakowy do jego powrotu na bazę i ustawienia na placu postojowym;
czas najmu samochodu hakowego z kontenerem obejmuje wszystkie czynności związane z koniecznością
wykonania zlecenia (wciągnięcie kontenera, czas dojazdu do klienta, ustawienie kontenera u klienta, wyładunek
materiału, czas powrotu do bazy, zdjęcie kontenera i ustawienie samochodu na placu postojowym);
za czas najmu samochodów specjalnych i wielozadaniowych uważa się liczbę godzin od opuszczenia stałego
miejsca garażowania do powrotu;
cena najmu samochodów specjalnych i wielozadaniowych obejmuje wynajęcie samochodu wraz z obsługą;
za czas najmu samochodu ciężarowego z HDS-em przyjmuje się czas od momentu jego wyjechania z bazy do
jego powrotu na bazę i ustawienia na placu postojowym;
potwierdzeniem wykonania usługi jest zamknięcie zlecenia transportowego w systemie IFS Transport – moduł
Zarządzania aktywami koncernu.
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