Załącznik nr 2
do Decyzji nr 51/2017
Prezesa Zarządu - Dyrektora Przedsiębiorstwa z dnia 11 grudnia 2017 roku
Cennik na pozostałe usługi
Wyszczególnienie

Lp.

J.m.

Cena netto [zł]

1

Uzgodnienie dokumentacji lub opracowania przez jedną komórkę
organizacyjną Spółki

szt.

146,00 zł

2

Uzgodnienie dokumentacji lub opracowania przez dwie lub więcej
komórek organizacyjnych Spółki

szt.

302,00 zł

3

Wydanie opinii w zakresie odstępstwa od wymogów Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w
zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i
krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót
ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i
utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych

szt.

525,00 zł

4

Opracowanie tymczasowego regulaminu prowadzenia ruchu pociągów

szt.

3 083,00 zł

5

Ustawienie i zdjęcie osygnalizowania miejsc ograniczenia prędkości
ruchu pociągów

kpl.

210,00 zł

6

Zamknięcie toru szlakowego - dotyczy czasów zamknięć zgodnych z
tymczasowym regulaminem prowadzenia ruchu pociągów

godzina

175,00 zł

7

Zamknięcie toru szlakowego - dotyczy zamknięć wynikłych z
niedotrzymania terminu planowanych zamknięć

godzina

5 000,00 zł

1) Przeszkolenie pracowników wykonawcy w zakresie BHP -grupa do
10 osób

grupa

1 000,00 zł

2) Przeszkolenie pracowników wykonawcy w zakresie BHP - grupa
powyżej 10 osób

osoba

100,00 zł

8

9
10

Opracowanie i wdrożenie rozkładu jazdy na czas zamknięć torowych
Informacja dla podróżnych o zmianie rozkładu jazdy

szt.
szt.

2 967,00 zł
2 374,00 zł

11

Koszt odwołania pociągu rozkładowego na całej trasie lub jej części

szt.

3 274,00 zł

12

Zajęcie terenu PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. na czas robót
(m.kw.X ilość dni X 2,80 zł)

13

zl/m

2,80 zł

Opracowanie działki do Regulaminu Technicznego Stacji

szt.

1 837,00 zł

14

Przeprowadzenie postępowania weryfikacyjnego wykonawców
ubiegających się o uzyskanie upoważnienia do samodzielnego
wykonywania czynności w czynnych urządzeniach srk

szt.

93,00 zł

15

Zatrudnienie pracowników PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. do
czynności na rzecz podmiotu zewnętrznego

roboczogodz.

80,00 zł

16

Komisyjny odbiór robót

roboczogodz.

91,00 zł

17

Sporządzenie i wydanie kopii dokumentacji technicznej

ilość stron
(formatu A4)

2,00 zł

18

Sprawdzenie i uzgodnienie regulaminu pracy bocznicy kolejowej aneksu do w/w regulaminu

szt.

726,00 zł

19

Odwołanie zamknięć torowych, za jedno zamknięcie i odwołanie

szt.

212,00 zł

20

Ustawienie i zdjęcie osygnalizowania zamknięcia toru

szt.

85,00 zł

21

Czasowe udostępnienie pasa kolejowego o szerokości 1,0 m

mb

2

50,00 zł za pierwsze 100
m
11,00 zł za kolejny metr

Lp.

22

Wyszczególnienie

Ograniczenie prędkości biegu pociągów w każdym z torów do 30km/h
(za każdą rozpoczętą dobę) w rejonie realizowania robót.

J.m.

Cena netto [zł]

godz.

280,00 zł (zgodnie z
tymczasowym
regulaminem
prowadzenia robót),
559,00 zł (za
ograniczenia wynikłe z
niedotrzymania terminu
zaplaniowanych
zamknięć), 1111,00 zł (za
nieplanowe ograniczenie
wynikające z
nieprzewidzianych
okoliczności w trakcie
robót)

140,00 zł (zgodnie z
tymczasowym
regulaminem
prowadzenia robót),
280,00 zł (za
ograniczenia wynikłe z
niedotrzymania terminu
zaplaniowanych
zamknięć), 547,00 zł (za
nieplanowe ograniczenie
wynikające z
nieprzewidzianych
okoliczności w trakcie
robót)

23

Ograniczenie prędkości biegu pociągów w każdym z torów od 31km/h
do 50km/h (za każdą rozpoczętą dobę) w rejonie realizowania robót.

godz.

24

Wydanie lub przedłużenie "zezwolenia" na pracę pojazdem trakcyjnym
lub z pojazdem trakcyjnym oraz upoważnienie do wykonywania robót
na torach PKP SKM

szt.

56,00 zł

25

Nadzór pracowników Spółki nad robotami wykonywanymi na terenie
PKP SKM przez wykonawców spoza Grupy PKP

roboczogodz.

80,00 zł

26

Praca komisji przy szkoleniu pracowników Przewoźników w celu
uzyskania znajomości szlaków lub poznania warunków miejscowych

osoba

91,00 zł

27

Przeszkolenie pracowników, którzy będą wykonywać roboty w rejonie
czynnych torów oraz innych urządzeń i obiektów kolejowych.

osoba

91,00 zł

godz.

80,00 zł

godz.

2 500,00 zł

28
29

Zamknięcie toru stacyjnego - dotyczy zamknięć zgodnych z
tymczasowym regulaminem prowadzenia ruchu
Zamknięcie toru stacyjnego - dotyczy zamknięć wynikłych z
niedotrzymania terminu planowanych zamknięć

30

Wygłaszanie komunikatów megafonowych

31

Wypożyczenie wózka motorowego DH-350 z żurawiem wraz z
operatorem, bez przyczepy

1 mth

1 068,00 zł

32

Wypożyczenie wózka motorowego DH-350 z żurawiem wraz z
operatorem i z przyczepą

1 mth

1 754,00 zł

1 komunikat

1,00 zł

