
Dni robocze Dni robocze

7:00 - 15:00 15:00 - 22:00

II. Wynajem sprzętu

1.

 •    z przyczepą

 •    z kosiarką rotacyjną 

 •    z kosiarką bijakową

2. Koparko-ładowarka 110 zł 138 zł 165 zł

3. Koparko-ładowarka z zamiatarką 120 zł 143 zł 175 zł

4. Mini koparka 70 zł 88 zł 105 zł

5. Mini ładowarka 70 zł 88 zł 105 zł

6. Samochód HDS 100 zł 138 zł 150 zł

7. Samochód ciężarowy do 15 ton 95 zł 119 zł 143 zł

8. Samochód ciężarowy do 10 ton 85 zł 107 zł 128 zł

9. Samochód do 3,5 tony 55 zł 69 zł 83 zł

10. Zamiatarka samojezdna 90 zł 113 zł 135 zł

11. Kosiarka samobieżna 50 zł 63 zł 75 zł

12.
Rozściełacz (bez usługi rozkładania materiału), transport po stronie 

wynajmującego
180 zł 225 zł 270 zł

13. Walec 3,5 tony, transport po stronie wynajmującego 75 zł 94 zł 113 zł

14. Walec 7 ton, transport po stronie wynajmującego 85 zł 107 zł 113 zł

15. Koszenie zieleni kosą spalinową / kosiarką 40 zł 50 zł 60 zł

cena za pierwszą rozpoczetą 

godzinę, każda następna 

zaokrąglana do pełnych 30 min.

godz.

70 zł 88 zł 105 zł

Uwagi

Ciągnik: 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 4 

Prezesa Zarządu WZWKGKiM sp. z o.o. 

z dnia 01.03.2019 r.

Cennik WZWKGKiM sp. z o.o.

L.p. Nazwa usługi / sprzętu Jednostka

Godziny nocne 

oraz dni wolne 

od pracy
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16. Cięcie asfaltu bądź betonu (gr. 6-10cm) mb 10 zł 13 zł 15 zł

17.
Dodatek za dowóz sprzętu: minikoparka, miniładowarka, kosiarka 

samobieżna, walec 3,5 tony
km 4 zł 5 zł 6 zł

18.
wg. indywidualnej wyceny po 

przeprowadzeniu wizji lokalnej 

 •    Przyjęcie zlecenia jest zależne od mocy przerobowych Spółki. 

 •    Cennik bedący załącznikiem do zarządzenia nie stanowi podstaw do roszczeń o wykonanie usługi.

 •    Do ostatecznej ceny zostanie doliczony podatek VAT według obowiązujących stawek.

 •    Czas pracy sprzętu jest liczony od chwili opuszczenia miejsca garażowania do czasu powrotu na stałe miejsca garażowania.

Prace drogowe, asfaltowe, brukarskie, roboty ziemne, itd.
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