
 

 

 

ZAŁĄCZNIK nr 3   

TARYFA USŁUG ROZLICZANYCH GODZINOWO WYKONANYCH PRZY UŻYCIU SPRZĘTU  
LUB URZĄDZEŃ PGE S.A.  

Lp.  NAZWA SPRZĘTU  

Od 1.02.2023r.  
Stawki  

W 
PLN/GODZ  

/bez podatku VAT/  
    

1.  Wózek widłowy o udźwigu do 2,5 ton  365  

2.  Wózek widłowy o udźwigu od 2,6 ton do 10 ton  430   

3.  Wózek widłowy o udźwigu od 11 ton do 15 ton  490   

4.  Wózek widłowy o udźwigu od 16 ton do 24 ton  600   

5.  Wózek widłowy o udźwigu od 25 ton do 32 ton  720   

6. Wózek widłowy o udźwigu powyżej 32 ton 850 

     

7.  Ładowarka o pojemności do 1,5 m3  415  

8.  Ładowarka o pojemności od 1,6 m3 do 3,5 m3  520  

9.  Ładowarka o pojemności od 3,6 m3 do 5,4 m3  592  

10.   Ładowarka o pojemności od 5,5 m3 do 8,0 m3  630  

11. Ładowarka o pojemności od 8,1 m3 do 10,5 m3  670  

     

12.  Żuraw samojezdny o udźwigu do 30 ton  655  

13. Żuraw samojezdny o udźwigu od 31 ton do 60 ton  950  

14.  Żuraw samojezdny o udźwigu od 61 ton do 100 ton  1 640  

     

15.  Żuraw szynowy o udźwigu od 6 ton do 8 ton  820   

16.  Żuraw szynowy o udźwigu od 9 ton do 15 ton  1 010  

17.  Żuraw szynowy o udźwigu od 16 ton do 40 ton   1 260   

18. Suwnica kontenerowa   1 640   

     

19.  Wóz podsiębierny (obsługa kontenerów)  690   

20.  Reachstacker (kontenery do 10 ton)  630   

21. Reachstacker (kontenery do 45 ton)  1 070   

     

22.  Przyczepy, naczepy  152   
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23.  Ciągnik   365   

24. Zamiatarka, zmywarki  365   

     

25.  Lokomotywa  820   

    

26. 1 pracownik -praca pracownika/robocizna przy 
mocowaniu/rozmocowaniu ładunków 95  

27. 1 pracownik -praca spawacza ze spawarką, łącznie ze zużytą energią 
elektryczną przy mocowaniu ładunków w/na ładowni/pokładzie 
statku 
(w przypadku użycia materiałów technicznych, np. diody, elektrody – stawki 
wg aktualnych cen). 

190   

28. 1 pracownik - asysta strażaka (zabezpieczenie prac spawalniczych); 190   

29. 1 samochód w dni robocze  –ważenie/ tarowanie samochodu, 1 
najazd; 

37  

30. 1 wagon w dni robocze  –ważenie/tarowanie wagonu, 1 najazd; 50  

31. 1 wagon w dni robocze  –manewry wagonami przy ważeniu; 70  

32. 1 wagon w dni robocze  –manewry wagonami przy przeładunku; 39  

33. 1 wagon w dni robocze –przyjęcie/wydanie wagonów (R25 i R27); 19   

34. 1 m3 utylizacja pozostałości/odpadów powstałych przy obsłudze 
towarów; drewno; 

214   

35. 1 m3 utylizacja pozostałości/odpadów powstałych przy obsłudze 
towarów; folia/plastik; 

214   

36. 1 m3 utylizacja pozostałości/odpadów powstałych przy obsłudze 
towarów; ogólnobudowlane; 

284   

37. 1 m2 wynajem pow. biurowych 70  

 
     

Powyższe:  
-opłaty liczone za każdą rozpoczętą godzinę w dni robocze;  
-możliwość świadczenia usług oraz poziom cenowy w weekendy, święta i święta uroczyste  
do indywidulanych ustaleń;  
-stawki zawierają koszt operatora sprzętu;  
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Możliwość świadczenia usług przy użyciu w/w sprzętu zmechanizowanego w dni robocze,   
w godzinach 7:00-22:00 po uprzednim potwierdzeniu i akceptacji ze strony PGE S.A. Zlecenie usług 
powinno być zgłoszone telefonicznie bądź mailowo:  

a) do godz. 15:00 możliwe zgłoszenie do Kierowników/Koordynatorów  
Nabrzeży:   
koordynator.bg@pge.pl + 48 603 776 719 

koordynator.szczecinskie.wislane@pge.pl+ 48 603 776 876 

koordynator.woc.oliwskie@pge.pl +48 601 786 889 

gospodarz.bg@pge.pl +48 58 737 78 21, + 48 691 912 176  bądź do 

Głównego Koordynatora: koordynator@pge.pl +48 691 912 207,  

b) po godzinie 15:00 zlecenie należy zgłosić na adresy: - jeśli zlecenie będzie 

dotyczyć usług w relacji burtowej:   

koordynator@pge.pl + 48 691 912 207,  

gospodarz.woc.oliwskie@pge.pl + 48 58 737 73 28, 

gospodarz.szczecinskie@pge.pl + 48 58 737 79 59, 

gospodarz.bg@pge.pl  + 48 58 737 78 21,  

- jeśli zlecenie będzie dotyczyć usług w relacji lądowej:   

koordynator@pge.pl +48 691 912 207,  

sklady.oliwskie@pge.pl +48 691 912 195, 

sklady.wislane@pge.pl  +48 603 371 558,  

  

W przypadku świadczenia usług w  dni robocze:  

- od godziny 7:00 – zlecenie należy zgłosić do godziny 19:00 dnia poprzedniego;  
- od godziny 15:00 – zlecenie należy zgłosić do godziny 11:00 tego samego dnia;  
  
Powyższe możliwe także do bieżących ustaleń z Kierownikami/Koordynatorami Nabrzeża.  
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