
CENNIK NA WYNAJEM SPRZĘTU DO ROBÓT SPECJALISTYCZNYCH 

Lp. Rodzaj sprzętu j.m. 
cena netto 

[zł] 

Vat 

[%] 

cena brutto 

[zł] 

1. 
Samochód FORD do lokalizacji 

awarii wodociągowych 

godz. 230,00 23 282,90 

postój 

niezawiniony 

godz.  

100,00 23 123,00 

2. 

Samochód MAN/JELCZ do 

ciśnieniowego czyszczenia 

kanalizacji od poniedziałku 

 do piątku w godzinach 6:00 – 

21:00 

godz. 260,00 23 319,80 

3. 

Samochód MAN/JELCZ do 

ciśnieniowego czyszczenia 

kanalizacji w godzinach nocnych 

21:00 – 6:00 oraz soboty , niedziele 

i święta 

godz. 380,00 23 467,40 

4. 

Samochód SCANIA do 

ciśnieniowego czyszczenia 

kanalizacji od poniedziałku 

 do piątku w godzinach 6:00 – 

21:00 

godz. 350,00 
 

23 
430,50 

5. 

Samochód SCANIA do 

ciśnieniowego czyszczenia 

kanalizacji w godzinach nocnych 

21:00 – 6:00 oraz soboty , niedziele 

i święta 

godz. 450,00 23 553,50 

Uwaga: Wszystkie pojazdy wyposażone są w systemy GPS. 

 

Warunki realizacji zlecenia: 

1. Sprzęt wynajmowany jest z operatorem.  

2. Rozpoczęcie liczenia czasu zlecenia następuje w momencie wyjazdu z Wodociągów Raciborskich 

Sp. z o.o. przy ul. Wodnej w Raciborzu.  

3. Realizacja zlecenia następuje po wcześniejszym zleceniu pisemnym złożonym w siedzibie Spółki.  

4. Najemca na karcie drogowej potwierdza fakt wykonania zlecenia, co stanowi podstawę 

 do wystawienia faktury VAT.  

5. Termin płatności faktury wynosi 14 dni od daty wystawienia.   

6. W przypadku nie uregulowania płatności w terminie wskazanym w fakturze najemca zostanie 

obciążony kosztami windykacji. 

7. W przypadku zleceń o dużej wartości szacunkowej Wynajmujący zastrzega sobie prawo 

do pobrania zaliczki na poczet wykonania robót w wysokości 30% szacunkowej wartości zlecenia.

   

 

 

 

 

 

 

 



CENNIK NA WYNAJEM SPRZĘTU DO ROBÓT ZIEMNYCH 

Lp. Rodzaj sprzętu j.m. 
cena netto 

[zł] 

Vat 

[%] 

cena brutto 

[zł] 

1. 

Koparko – ładowarka New 

Holland od poniedziałku 

 do piątku w godzinach 6:00 – 

14:00 

godz. 110,00 23 135,30 

2. 

Koparko – ładowarka New 

Holland w godzinach nocnych 

14:00 – 6:00 oraz soboty , niedziele 

i święta 

godz. 155,00 23 190,65 

3. 

Minikoparka gąsienicowa Neuson 

od poniedziałku do piątku 

 w godzinach 6:00 – 14:00 
godz. 80,00

1
 23 98,40 

4. 

Minikoparka gąsienicowa Neuson 

w godzinach nocnych 14:00 – 6:00 

oraz soboty , niedziele i święta 
godz. 130,00

1
 23 159,90 

5. 

Ciągnik John Deere/Ursus 

 z przyczepą od poniedziałku 

 do piątku w godzinach 6:00 – 

14:00 

godz. 100,00 23 123,00 

6. 

Ciągnik John Deere/Ursus z 

przyczepą w godzinach nocnych 

14:00 – 6:00 oraz soboty , niedziele 

i święta 

godz. 145,00 23 178,35 

 

Uwaga: Wszystkie pojazdy wyposażone są w systemy GPS. 

1
 do kosztów najmu minikoparki należy doliczyć koszt transportu na miejsce wykonania zlecenia 

Warunki realizacji zlecenia: 

1. Sprzęt wynajmowany jest z operatorem.  

2. Rozpoczęcie liczenia czasu zlecenia następuje w momencie wyjazdu z Wodociągów Raciborskich 

Sp. z o.o. przy  ul. Wodnej w Raciborzu.  

3. Realizacja zlecenia następuje po wcześniejszym zleceniu pisemnym złożonym w siedzibie Spółki.  

4. Najemca na karcie drogowej potwierdza fakt wykonania zlecenia, co stanowi podstawę 

 do wystawienia faktury VAT.  

5. Termin płatności faktury wynosi 14 dni od daty wystawienia.   

6. W przypadku nie uregulowania płatności w terminie wskazanym w fakturze Najemca zostanie 

obciążony kosztami windykacji. 

7. W przypadku zleceń o dużej wartości szacunkowej Wynajmujący zastrzega sobie prawo 

do pobrania zaliczki na poczet wykonania robót w wysokości 30% szacunkowej wartości zlecenia.

   

 

 

 

 



CENNIK NA WYNAJEM SPRZĘTU POMOCNICZEGO 

Lp. Rodzaj sprzętu j.m. 
cena netto 

[zł] 

VAT 

[%] 

cena brutto 

[zł] 

1. Sprężarka przewoźna C42 godz. 70,00 23 86,10 

2. Urządzenie przeciskowe fi 75mm godz. 65,00 23 79,95 

3. Urządzenie przeciskowe fi 130mm godz. 140,00 23 172,20 

4. Agregat hydrauliczny z osprzętem godz. 50,00 23 61,50 

5. Agregat prądotwórczy przenośny godz. 15,00 23 18,45 

6. Ubijak, zagęszczarka, piła godz. 20,00 23 24,60 

7. Agregat prądotwórczy przewoźny godz. 60,00 23 73,80 

8. Zagęszczarka duża na ON godz. 20,00 23 24,60 

9. Zgrzewarka elektrooporowa godz. 57,00 23 70,11 

 

Warunki realizacji zlecenia: 

1. Godziny normalne: pon.-pt. w godzinach 6:00-21.00  

2. Godziny nadliczbowe: pn.-pt. w godzinach 21:00-6:00 oraz soboty, niedziele i święta. 

3. Sprzęt wynajmowany jest z operatorem lub bez. 

4. Dla nowych klientów (poniżej 3 wypożyczeń) Wynajmujący ma prawo żądania wpłaty kaucji                

w wys. 30% wartości wypożyczanego urządzenia lub realizacji usługi wynajęcia wraz z obsługą. 

5. Realizacja wynajmu następuje po wcześniejszym zleceniu pisemnym złożonym w siedzibie Spółki. 

6. Rozpoczęcie liczenia czasu wynajmu następuje w momencie podpisania protokołu "Protokół 

przekazania sprzętu" przez  Wynajmującego oraz Najemcę. 

7. Najemca potwierdza na protokole "Protokół z przeszkolenia w zakresie obsługi sprzętu" 

znajomość obsługi wynajmowanego sprzętu.  

8. Istnieje możliwość długoterminowego wynajęcia agregatu prądotwórczego przewoźnego wg 

odrębnej kalkulacji.  

9. Wynajmujący zobowiązany jest do zwrotu agregatu z pełnym zbiornikiem paliwa. 

10. Wynajmujący na protokole przekazania sprzętu potwierdza fakt zwrotu urządzenia, co stanowi 

podstawę do wystawienia faktury VAT.  

11. Termin płatności faktury wynosi 14 dni od daty wystawienia.  

12. W przypadku nie uregulowania płatności w terminie wskazanym w fakturze Najemca zostanie 

obciążony kosztami windykacji. 

13. Po załatwieniu wszelkich formalności wydanie oraz zwrot urządzenia można zrealizować przez 

24h/dobę przy udziale dyspozytora Wodociągów Raciborskich Sp. z o.o.  

  

 

 



CENNIK NA WYNAJEM DŁUGOTERMINOWY AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH 

 PRZEWOŹNYCH BEZ OBSŁUGI 

 

Moc 

zespołu       

w [kW] 

Wynajem  

od 1 do 3 dni 

opłata 

ryczałtowa  

Wynajem  

od 4 do 6 dni 

opłata 

ryczałtowa  

Wynajem      

"Standard" 

opłata 

dobowa 

(wynajem 

powyżej 6 

dni)                                                            

Wynajem     

w opcji 

"Non-Stop" 

opłata 

dobowa        

(wynajem 

powyżej 6 

dni)  

Wynajem     

w opcji 

"Rezerwa" 

opłata 

dobowa         

(wynajem 

powyżej 6 

dni)  

Wynajem 

kabli  

opłata 

dobowa 

16 625,00 888,00 137,00 192,00 107,00 50,00 

24 710,00 990,00 149,00 207,00 115,00 60,00 

43 800,00 1030,00 161,00 220,00 125,00 70,00 

  

Uwagi: 

1. Opcja „standard” – użytkowanie urządzenia nie więcej niż 5-7 godzin na dobę wg licznika 

motogodzin 

2. Opcja „non-stop” – użytkowanie urządzenia więcej niż 8 godzin na dobę wg licznika motogodzin 

3. Opcja „rezerwa” – użytkowanie urządzenia nie więcej niż 3 godz. na dobę wg licznika motogodzin 

4. Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT 23%. 

5. Agregat wydawany jest z pełnym zbiornikiem paliwa i z takim samym stanem należy go zwrócić. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CENNIK DO ROZLICZEŃ ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena za kilometr  

Lp. Rodzaj sprzętu j.m. 
cena netto 

[zł] 

VAT 

[%] 

cena brutto 

[zł] 

1. Samochód osobowy km 1,57 23 1,93 

2. Samochód brygadowy km 2,44 23 3,00 



CENNIK NA WYNAJEM SPRZĘTU DODATKOWEGO 

WYNAJEM SPRZĘTU DODATKOWEGO 

Lp. Rodzaj sprzętu j.m. 
cena 

netto[zł] 

VAT 

[%] 
cena 

brutto[zł] 

Informacje 

dodatkowe 

1. 

Barierka ochronna z 

tworzywa sztucznego  

2m (płotek) 

1szt./dobę 2,50 23 3,07 

Do ceny należy 

doliczyć 

jednorazową 

opłatę 

manipulacyjną 

 w wysokości 

50zł/netto 

2. 
Rynna umywalkowa 

nierdzewna 

1szt./dobę 

2szt./dobę 

100,00 

150,00 
23 

123,00 

184,50 
  

3. Znak drogowy 1szt./dobę 2,00 23 2,46 

Do ceny należy 

doliczyć 

jednorazową 

opłatę 

manipulacyjną 

 w wysokości 

30zł/netto 

4. 
Zestaw: Znak drogowy -

3szt, słupek ze stopą  
1kpl./dobę 12,00 23 14,76 

Do ceny należy 

doliczyć opłatę 

manipulacyjną 

 w wysokości 

50zł/netto 

5. 
Sygnalizacja świetlna 

wahadłowa 

od 1-4 dni 

/doba 

80,00 

 
23 

98,40 

 
  

od 5-10dni 

/doba 
60,00 23 73,80  

powyżej 

10dni /doba 
45,00 23 55,35  

6. 
Słupek z lampą 

ostrzegawczą 
1szt./dobę 5,00 23 6,15 

Do ceny należy 

doliczyć 

jednorazowa 

opłatę 

manipulacyjna 

 w wysokości 

30zł/netto 

Warunki realizacji zlecenia: 

1. Realizacja wynajmu następuje po wcześniejszym pisemnym zleceniu złożonym w siedzibie Spółki.  

2. Rozpoczęcie liczenia czasu najmu następuje w momencie podpisania protokołu "Protokół 

przekazania sprzętu" przez Wynajmującego oraz Najemcę. 

3. Wynajmujący na protokole przekazania sprzętu potwierdza fakt zwrotu urządzenia, co stanowi 

podstawę do wystawienia faktury VAT.  

4. Termin płatności faktury wynosi 14 dni od daty wystawienia.  

5. W przypadku nie uregulowania płatności w terminie wskazanym w fakturze Najemca zostanie 

obciążony kosztami windykacji.  

6. Po załatwieniu wszystkich formalności, wydanie oraz zwrot urządzenie można zrealizować przez 

24h/dobę przy udziale dyspozytora Wodociągów Raciborskich Sp. z o.o. 


