
 

 

Data obowiązywania od 17.10.2016 r. 

Cennik na usługi zewnętrzne świadczone przez Dział Transportu LPEC S.A. 
 

Stawki za usługę wynajmu sprzętu specjalistycznego wraz z obsługą operatora: 

Lp. Rodzaj usługi Jednostka 
Cena 

netto 

Cena 

brutto 

stawka 

23% VAT 

Jednostka 

 

Dojazd 

cena 

netto 

Dojazd cena 

brutto 

stawka 23% 

VAT  

1 Koparko-ładowarka JCB 3CX zł/h 85,00* 104,55 zł/km 4,00 4,92 

2 Koparko-ładowarka HSW zł/h 85,00* 104,55 zł/km 4,00 4,92 

3 Koparko-ładowarka JCB 2CX zł/h 80,00* 98,40 zł/km 4,00 4,92 

4 Żuraw samochodowy 6,3 t zł/h 85,00 104,55 zł/km 4,00 4,92 

5 Żuraw samochodowy 16 t zł/h 105,00 129,15 zł/km 4,00 4,92 

6 Młot hydrauliczny (na JCB 

3CX) 
zł/h 210,00 258,30 zł/km 4,00 4,92 

*) w przypadku jednoczesnego zamawiania w Dziale Transportu większej liczby pojazdów albo realizacji 

usług świadczonych na podstawie odrębnej umowy stawki najmu sprzętu mogą być indywidualnie 

negocjowane z Kierownikiem Działu Transportu. 

 

Stawki za usługę wynajmu samochodów ciężarowych floty LPEC S.A. wraz z kierowcą: 

Lp. Rodzaj usługi Jednostka 
Cena  

netto 

Cena brutto 

stawka 

23% VAT  

1 Samochód samowyładowczy Mercedes-

Benz Actros 
zł/h 130,00* 159,90 

2 Samochód samowyładowczy MAN TGA 

26.360 6X4 BB 
zł/h 115,00* 141,45 

3 Samochód samowyładowczy Kamaz zł/h 105,00* 129,15 

4 Samochód samowyładowczy VOLVO zł/h 110,00* 135,30 

5 Samochód samowyładowczy / 

skrzyniowy STAR L 70 
zł/h 85,00* 104,55 

*) w przypadku jednoczesnego zamawiania w Dziale Transportu większej liczby pojazdów albo realizacji 

usług świadczonych na podstawie odrębnej umowy stawki najmu sprzętu mogą być indywidualnie 

negocjowane z Kierownikiem Działu Transportu. 

 

Stawka za usługę wynajmu przyczepy jednoosiowej floty LPEC S.A.: 

Lp. Rodzaj usługi Jednostka 
Cena 

 netto 

Cena brutto 

stawka 

23 % VAT 

1 Dłużyca zł/h 20,00 24,60 



Informacje dotyczące dokumentów potrzebnych do skorzystania z usługi, wymagane przy 
pierwszym najmie: 

1. Spółki jawne, komandytowe, komandytowo-akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością, 
akcyjne oraz jednostki budżetowe/samorządowe: 

1) Pisemny wniosek o wynajem sprzętu z określeniem daty albo dat oraz przewidywanej 

liczby godzin najmu, podpisany zgodnie z obowiązującą zasadą reprezentacji danego 

kontrahenta, 

2) dokumenty rejestrowe: KRS, REGON, 

2. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki cywilne (wynajem wyłącznie 
przez właściciela lub wspólnika): 

1) Pisemny wniosek o wynajem sprzętu z określeniem daty albo dat oraz przewidywanej 

liczby godzin najmu, podpisany zgodnie z obowiązującą zasadą reprezentacji danego 

kontrahenta, 

2) dokumenty rejestrowe: KRS, wypis z CEIDG, 

3) zaświadczenie ZUS lub oświadczenie o nie zaleganiu w opłacaniu składek ZUS, 

4) kopia umowy spółki cywilnej, 

3. Osoby fizyczne (wynajem wyłącznie osobiście): 

1) Pisemny wniosek o wynajem sprzętu z określeniem daty albo dat oraz przewidywanej 

liczby godzin najmu, 

2) Do wglądu dokument ze zdjęciem potwierdzający PESEL, 

3) Do wglądu drugi dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość. 

Stawki za usługi świadczone w warsztacie samochodowym: 

Lp. Rodzaj usługi jednostka 
Cena  

netto 

Cena brutto 

stawka 

23 % VAT  

1 
Prace mechaniczne nie wymagające 

energii elektrycznej 
zł/r-h 49,86 61,33 

2 
Prace mechaniczne z użyciem energii 

elektrycznej 
zł/r-h 51,14 62,90 

3 Spawanie, malowanie zł/r-h 55,79 68,62 

4 Elektromechanika zł/r-h 55,79 68,62 

Zakres wykonywanych prac: 

 Wymiana oleju i filtrów 

 Naprawy układów hamulcowych 

 Naprawy układów napędowych 

 Naprawy układów wydechowych 

 Naprawy blacharskie 

 Naprawy rozruszników, alternatorów i inne 

 

 



Stawki na usługi w zakresie wymiany, napraw i przechowywania opon samochodowych: 

Lp. Rodzaj usługi Jednostka 
Cena  

netto 

Cena brutto 

stawka 

23 % VAT  

1 Naprawa opony – jedna łata zł/szt. 17,89 22,00 

2 Naprawa opony – jedna łata (Bus) zł/szt. 24,39 30,00 

3 Wyważenie koła – felga stalowa zł/szt. 5,69 7,00 

4 Wyważenie koła – felga aluminiowa zł/szt. 9,76 12,00 

5 Wymiana zaworu zł/szt. 2,44 3,00 

6 Montaż, demontaż koła zł/szt. 4,07 5,01 

7 Przełożenie opon – felga stalowa zł/szt. 12,20 15,01 

8 Przełożenie opon – felga stalowa – komplet zł/kpl. 36,59 45,01 

9 Przełożenie opon – felga stalowa (Bus) zł/szt. 20,32 24,99 

10 
Przełożenie opon – felga stalowa (Bus) – 

komplet  
zł/kpl. 60,98 75,01 

11 Przełożenie opon – felga aluminiowa zł/szt. 20,33 25,01 

12 
Przełożenie opon – felga aluminiowa – 

komplet  
zł/kpl. 52,85 65,01 

13 Przełożenie opon – felga aluminiowa (Bus) zł/szt. 24,39 30,00 

14 
Przełożenie opon– felga aluminiowa (Bus)-

komplet  
zł/kpl. 77,24 95,01 

15 Przechowywanie kół, opon (sezon) zł/szt. 8,13 10,00 

16 Worek na opony zł/szt. 1,00 1,23 

LPEC S.A. nie świadczy wybranych usług na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności 
gospodarczej, w zakresie: 

1) napraw pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawa opon, ich zakładanie, 
bieżnikowanie i regenerowanie; 

2) wymiany opon, lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów; 

3) badań i przeglądów technicznych pojazdów. 

 

Odpowiedzialny za cennik: LT 


