
ZAŁĄCZNIK DO ZAŁĄCZNIKA NR1 DO UMOWY
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12. netto 10 zł/m2

a)2,00 zł/osobę/dniówkę                                   
b)wypoŜyczenie lampy - 

powierzchnia 2,00 zł/dniówkę                          
wypozyczenie lampy i POG-8 - dół 

4,00 zł/dniówkę

wg aktualnej taryfy dla 
zamawiającego oraz kalkulacji 

sporządzonej przez oddziały MEE 
zakładów górniczych

za pierwszy dzień 1 800, za kaŜdy 
następny 200 zł, za godzinę 100 zł 

(ceny brutto)

wg aktualnego cennika opłat za 
usługi telefoniczne zatwierdzonego 

uchwałą Zarządu

1,00 zł/osobę/dniówkę

1,33 zł/osobę/m-c

1,54 zł/osobę/m-c

netto 0,18 zł za stronę formatu A-4 
+ podatek VAT w wysokości 22%

2,50 zł/m2/m-c

2,00 zł/osobę/m-c

7,70 zł/osobę/dniówkę

Pobieranie opłaty za dzierŜawę gruntu będącego własnością PKW S. A. 
dla podmiotów zewnętrznych.

15,00 zł/m2/m-c

16,90 zł/m2/m-c

12,00 zł/m2/m-c

13,90 zł/m2/m-c

8,50 zł/m2/m-c

5,50 zł/m2/m-c

Energia elektryczna/ilość energii elektrycznej kalkulowana indywidualnie 
wg zainstalowanego wyposaŜenia np.. kserokop., komputer, drukarka, 
czajnik elektryczny

Wynajem sali - dot. sali szkoleniowo-konferencyjnej (rejon Piłsudski)

Łączność telefoniczna

Pobieranie opłat za kserowanie dokumentów w Południowym Koncernie 
Węglowym S. A. dla podmiotów zewnętrznych                                        - 
kserowanie dokumentów odbywać się będzie w komórkach 
organizacyjnych Koncernu, na rzecz podmiotów występujących o 
uzyskanie kserokopi dokumentów,                                                                                      
-pracownicy komórek organizacyjnych wykonujących taką usługę dokonają 
naliczenia wartości brutto wykonanej usługi i wystawią zlecenie do zapłaty 
w kasie Koncernu                                                                           -
zlecenie zapłatyw kasie Koncernu stanowić będzie podstawę do 
wystawienia faktury VAT w Wydziale Księgowości.

Korzystanie z kawy i dystrybutorów wody mineralizowanej

Woda pitna

Odbiór ścieków do kanalizacji

Korzystanie z obsługi przez:                                                                          
a) markownię                                                                                                                      
b) lampownię

lokale magazynowo-składowe

Wynajem pomieszczeń innych nie sklasyfikowanych od 1.1 - 1.4

Odbiór odpadów komunalnych

Korzystanie z łaźni(woda do kąpieli, suszenie, ogrzewanie, szatnia)

Wynajem pomieszczeń (bez mediów)

lokale przemysłowo produkcyjne

lokale usługowo-handlowe

Wynajem pomieszczeń (bez mediów)

Wynajem pomieszczeń biurowych (bez CO) - podwyŜszony standard

Wynajem pomieszczeń biurowych (z CO) - podwyŜszony standard

Wynajem pomieszczeń biurowych (bez CO) 

Wynajem pomieszczeń biurowych (z CO) 

*1. - w zaleŜności od standardu pomieszczenia określonego przez Wydział Administracyjno-Gospodarczy 
PKW S. A.
Opłaty za energię elektryczną, ogrzewanie wodę pitną oraz odbiór ścieków określone w niniejszym cenniku nale

Zamawiający: Wykonawca:

Cennik opłat dla podmiotów zewn ętrznych współpracuj ących z PKW S. A
od 01.01.2006 r.

Pozycja Cena
Wynajem pomieszczeń


