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Ref-Con Service Sp.J.  – Depot Gdynia, Depot Gdańsk  

cennik za usługi od 01.02.2023   
 

 
<> Złożenie / podjęcie kontenera   
      >>  w relacji samochód-plac (lub odwrotnie)  
            złożenie lub podjecie                      20’                                  120,00  
                                                                   40’                                   140,00 
      >>   w relacji wagon-plac (lub odwrotnie)  
             złożenie lub podjecie                     20’                                  120,00 
                                                                   40’                                   140,00 
       >>  opłata za korzystanie z bocznicy kolejowej  
             płatna przez gestora-dysponenta wagonu   
                                                                   20’                                    26,00  
                                                                   40’                                    52,00 
       >>  kolejowa opłata dokumentacyjna  20’                                    14,00 
                                                                    40’                                   28,00 
 
      >>  podjęcia kontenerów na pojazdy nieprzystosowane fabrycznie  
             do transportu kontenerów                                            stawka j.w. plus 100%. 
 
      >>  wydawanie kontenerów numeryczne                            stawka j.w. plus 50%. 
 
      Wydawanie kontenerów nienumeryczne. 
      Ocena stanu technicznego kontenera zawarta w kosztach złożenia / podjęcia. 
 
<> Składowe 
      - ilość wolnych dni od dnia złożenia kontenera                               7  
      - następne 14 dni, stawka za dzień za TEU                                   6,00  
      - powyżej 21 - dni stawka do uzgodnienia  
 
<> Wymiatanie 
      - 20’                                                                                                55,00  
      - 40’                                                                                               105,00 
  
<> Czyszczenie kontenera 
      - mycie gorące         20’                                                                 165,00  
                                       40’                                                                 185,00 
      - suszenie                20’                                                                  115,00  
                                       40’                                                                 150,00 
 
<> Naprawy 
      - wg katalogu pracochłonności Ref-Con 
      >> kontenery uniwersalne, 1 roboczogodzina                               160,00  
 
<> Usuwanie pozostałości oznakowań ładunkowych                    110,00 

 
<> Usuwanie gwoździ z podłogi kontenera                                     110,00 
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<> Zdjęcia uszkodzonego kontenera                                                  80,00 

 
<> Manipulacja techniczna                                                                   70,00      

 
<> Dzierżawa Gen-Setów 

      - dzierżawa za godzinę  (min. 24 godz.)                                             7,50 
      - podjęcie + złożenie + PTI                                                             180,00 
      - paliwo – wydajemy G/S z pełnym zbiornikiem paliwa  
        i przyjmujemy również z pełnym zbiornikiem 
 
<> Transport kontenerów 
      -  BCT, GCT Terminal do Ref-Con Depot Gdynia (lub odwrotnie) 
         DCT Terminal do Ref-Con Depot Gdańsk (lub odwrotnie) 
         za ciągnik                                                                                      300,00  
  
 
 
Usługi nie ujęte w Cenniku będą przedmiotem odrębnych porozumień pomiędzy Ref-Con Service Sp. J.  
a Zleceniodawcą. 
 
 
Stawki w cenniku wyrażone są w PLN.   
  
Zawarte w niniejszym cenniku stawki są stawkami netto, do których dolicza się podatek VAT  
zgodnie z obowiązującymi przepisami.   
 
 
 

Stawki ważne od 01.02.2023 do odwołania. 

 
 
 
 
Zarząd 
 
REF-CON SERVICE Sp.J. 
 
 

 
 


