
Lp. Rodzaj usługi Jednostka Cena zł netto *

1 Opłata stała za rozpatrzenie wniosku o dostęp do OIU zł netto/wniosek 610,00 zł                      
2 Tor odstawczy pierwsza godzina zł netto/godzina 160,00 zł                      
3 Tor odstawczy kolejna godzina zł netto/godzina 11,50 zł                        

Mycie pojazdów kolejowych na myjni automatycznej dla pojazdu dwuczłonowego zł netto/pojazd 770,00 zł                      
Mycie pojazdów kolejowych na myjni automatycznej  dla pojazdu trzyczłonowego zł netto/pojazd 1 015,00 zł                   
Odfekalnianie i wodowanie pojazdów kolejowych - pierwszy punkt zł netto/punkt (sztuka) 305,00 zł                      
Odfekalnianie i wodowanie pojazdów kolejowych - kolejny punkt zł netto/punkt (sztuka) 175,00 zł                      

Reprofilacja zestawów kołowych na tokarce podtorowej - pierwsza oś zł netto/ zestaw 1 500,00 zł                   
Reprofilacja zestawów kołowych na tokarce podtorowej - kolejna oś zł netto/ zestaw 1 360,00 zł                   

7 Pomiar zużycia zestawów kołowych pojazdów kolejowych na stanowisku laserowym zł netto/pojazd 1 500,00 zł                   

Pomiar nacisków kół zestawów kołowych pojazdó kolejowych na stanowisku wagi - pierwszy wózek zł netto/wózek (sztuka) 475,00 zł                      
Pomiar nacisków kół zestawów kołowych pojazdó kolejowych na stanowisku wagi - kolejny wózek zł netto/wózek (sztuka) 335,00 zł                      

9 Napiaszczanie zł netto/punkt (sztuka) 305,00 zł                      

Dostęp do toru hali nr 26 z kanałem - pierwsza godzina zł netto/godzina 280,00 zł                      
Dostęp do toru hali nr 26 z kanałem - kolejna godzina zł netto/godzina 145,00 zł                      
Dostęp do toru hali nr 25 z kanałem - pierwsza godzina zł netto/godzina 345,00 zł                      
Dostęp do toru hali nr 25 z kanałem - kolejna godzina zł netto/godzina 205,00 zł                      

12
Usługi przeglądowo-naprawcze na stanowiskach technicznych nie ujęte powyżej - podana stawka 
roboczogodziny pracownika technicznego, całkowita cena wykonana usługi będzie określana na podstawie 
odrębnych wycen** zł netto/godzina 320,00 zł                      
* do każdej opłaty należy doliczyć podatek VAT zgodnie z obowiązująca stawką

** obowiązuje przy minimalnym zleceniu  500 zł

Załącznik nr 5 do Regulaminu - Cennik opłat za usługi w ramach dostępu Obiektu Infrastruktury Usługowej” bocznicy kolejowej: „Zaplecze Techniczne 
Spółki „ŁKA” Sp. z o.o. – Łódź Widzew"
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Cennik obowiązuje od dnia 01.04.2022 r.

4

5

8

6

10


