
 

 
   

Cennik Działań Naprawczych oraz Nowych Elementów TLC RENTAL SP. Z O.O. 
(Cennik nr 04.2022) 

 
Wskazane w niniejszym Cenniku ceny jednostkowe dopuszczalnych działań naprawczych oraz nowych elementów będą stanowiły podstawę 
wyliczenia kosztów jakie Najemca, zgodnie z treścią zawartej Umowy Najmu zobowiązany będzie zapłacić Wynajmującemu, w związku z 
wystąpieniem braków i/lub uszkodzeń i/lub zanieczyszczeń Przedmiotu Najmu lub jego części, w trakcie trwania Umowy Najmu lub w związku z 
jej zakończeniem. 
 
Ceny jednostkowe działań naprawczych – koszty wymaganych działań naprawczych, mają zastosowanie w przypadku uszkodzenia lub 
zanieczyszczenia Przedmiotu Najmu lub jego części i obejmują koszty materiału, robocizny, mediów (energii, wody, środków czyszczących itp.) 
oraz inne koszty operacyjne. 
 
Ceny jednostkowe nowych elementów – koszty odtworzenia Przedmiotu Najmu lub jego części w przypadku braków i/lub uszkodzeń całkowitych, 
mają zastosowanie w przypadku zagubienia Przedmiotu Najmu lub jego części lub uszkodzenia Przedmiotu Najmu w stopniu uniemożliwiającym 
jego naprawę.  

Przedmiot Najmu lub jego elementy zabrudzone w trakcie eksploatacji: farbami, zaprawami betonowymi, tynkarskimi, etc. będą uznane za 
nienadające się do czyszczenia / naprawy. W takim przypadku podstawą do wyceny kosztu przywrócenia ich do stanu poprzedniego będzie 
odpowiednio cena jednostkowa nowego elementu / Przedmiotu Najmu. 
 
Wszystkie podane w niniejszej kalkulacji ceny są cenami netto wyrażonymi w złotych polskich, do których Wynajmujący  (TLC Rental Spółka z o.o.)  
doliczy podatek Vat zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
1. Ogrodzenia tymczasowe pełne Smart   

1.1. Ceny jednostkowe nowych elementów (w przypadku braków i / lub szkód całkowitych)    

1.1.1. Panel ogrodzeniowy Smart RAL / ocynk 1 szt. 479,90 zł 
1.1.2. Furtka ogrodzeniowa SMART RAL / ocynk 1 szt. 499,00 zł 
1.1.3. Brama ogrodzeniowa SMART RAL / ocynk L=6000 mm ( bez słupów) 1 szt. 2 055,60 zł 
1.1.4. Stopa betonowa typ 36 / 24  1 szt. 22,00 zł 
1.1.5. Stopa PVC typ 16/ 18/  20 1 szt. 44,10 zł 
1.1.6. Szpilka stalowa kotwiąca 1 szt. 8,70 zł 
1.1.7. Podpora ogrodzeniowa P1 1 szt. 46,30 zł 
1.1.8. Podpora ogrodzeniowa P2 1 szt. 221,40 zł 
1.1.9. Klamra spinająca 1 szt. 10,10 zł 
1.1.10. Kotwa stalowa 1 szt. 26,50 zł 
1.1.11. Koło do bramy tymczasowej 1 szt. 44,30 zł 
1.1.12. Zawias do bramy / furtki tymczasowej 1 szt. 14,78 zł 
1.1.13. Rygiel do bramy Smart na słupach do zabetonowania 1 szt. 52,00 zł 
1.1.14. Rygiel do bramy tymczasowej / furtki 1 szt. 91,80 zł 
1.1.16. Klamra zabezpieczająca przed wyciągnięciem paneli Mobilt/SMART 1 szt. 17,80 zł 
1.1.17. Kotwa - okular; kotwa z otworami do paneli 1 szt. 64,10 zł 
1.1.18. Paleta transportowa drewniana 2900x2000 1 szt. 351,00 zł 
1.1.19. Skrzyniopaleta transportowa drewniana 1200x800 1 szt. 247,00 zł 
    

1.2. Ceny jednostkowe działań naprawczych    

1.2.1. Wymiana 1 arkusza blachy trapezowej wypełnienia panelu 1 szt. 150,00 zł    
1.2.2. Wymiana kształtownika poziomego ramy panelu (dotyczy 1 kształtownika górnego lub dolnego)  1 szt. 80,00 zł    
1.2.3. Wymiana słupka pionowego ramy panelu (dotyczy 1 kształtownika lewego lub prawego)   1 szt.   80,00 zł   
1.2.4. Prostowanie podpory 1 szt.   11,00 zł    
1.2.5. Wymiana wypełnienia furtki z blachy trapezowej 1 szt. 105,00 zł    
1.2.6. Naprawa połączeń spawanych / zgrzewanych / nitowanych panelu ogrodzeniowego   1 szt. 40,00 zł    
 

 
2. Ogrodzenia tymczasowe siatkowe ażurowe MOBILT.    

2.1. Ceny jednostkowe nowych elementów (w przypadku braków i / lub szkód całkowitych)    

2.1.1. Panel ogrodzeniowy ażurowy MOBILT 1 szt. 178,30 zł 
2.1.2. Furtka ogrodzeniowa ażurowa MOBILT / MOBILT RC CB 1 szt. 137,30 zł    
2.1.3. Furtka ogrodzeniowa ażurowa MOBILT RC CB 1 szt. 183,30zł 
2.1.4. Stopa PVC typ 16 / 18 / 20 1 szt.   44,10 zł    
2.1.5. Stopa betonowa typ 36 / 24  1 szt.   22,10 zł    
2.1.6. Klamra spinająca 1 szt.     10,10 zł 
2.1.7. Koło do bramy tymczasowej 1 szt. 44,30 zł 
2.1.8. Zawias do bramy / furtki tymczasowej 1 szt. 15,80 zł 



 

 
   

2.1.9. Kotwa stalowa 1 szt. 26,50 zł 
2.1.10. Szpilka stalowa kotwiąca 1 szt. 8,70 zł 
2.1.11. Podpora ogrodzeniowa P1 1 szt. 46,30 zł 
2.1.12. Podpora ogrodzeniowa P2 1 szt. 221,40 zł 
2.1.13. Brama przesuwna Ażur (bez paneli ogrodzeniowych) 1 szt. 1 386,00 zł 
2.1.14. Rygiel do bramy tymczasowej 1 szt. 91,80 zł 
2.1.15. Klamra zamykająca do bramy tymczasowej 1 szt. 68,40 zł 
2.1.16. Klamra zabezpieczająca przed wyciągnięciem paneli Mobilt/SMART 1 szt. 17,80 zł 
2.1.17. Zawias bo bramy / furtki RC CB 1 szt. 20,70 zł 
2.1.18. Brama ręczna - światło 6,0m 1 szt. 7218,80 zł 
2.1.19. Brama z napędem automatycznym -światło 6,0m 1 szt. 9 900,00 zł 
2.1.20. Skrzynio-paleta drewniana 1 szt. 247,00 zł 
    

2.2. Ceny jednostkowe działań naprawczych    

2.2.1. Wymiana kształtownika poziomego ramy panelu (dotyczy 1 kształtownika górnego lub dolnego)  1 szt. 61,00 zł 
2.2.2. Wymiana słupka pionowego ramy panelu (dotyczy 1 kształtownika lewego lub prawego) 1 szt. 54,00 zł 
2.2.3. Prostowanie podpory 1 szt. 11,00 zł 
2.2.4. Wymiana kształtownika poziomego furtki ażurowej (dotyczy 1 kształtownika).  1 szt. 35,00 zł 
2.2.5. Wymiana słupka pionowego ramy furtki ażurowej(dotyczy 1 kształtownika lewego lub prawego) 1 szt. 54,00 zł 
2.2.6. Naprawa połączeń spawanych / zgrzewanych panelu ogrodzeniowego 1 szt. 35,00 zł 
2.2.7. Wymiana napędu automatycznego CAME + lampa + przewód - bramie z napędem 

automatycznym, bez demontażu i  montażu 
1 szt. 

2 500,00 zł 

   
3. Ogrodzenia tymczasowe barierka CITY / C2, barierka PVC.   

3.1. Ceny jednostkowe nowych elementów (w przypadku braków i / lub szkód całkowitych)    

3.1.1. Barierka typ C2 Medium 2460 x 1100 mm / City Light (LG) 2460 x 1100 mm /  CITY Light 2025 x 1100 
/ City Mesh 

1 szt. 321,60 zł 

3.1.2. Barierka CITY 2460x1100 (SG) / CITY 2025 x 1100 1 szt. 465,00 zł 
3.1.3. Barierka BOSS 1 szt. 233,00 zł 
3.1.4. Barierka EuroVision 1 szt. 257,00 zł 
3.1.5. Barierka Gate 1 szt. 218,00 zł 
3.1.6. Barierka Thor ( bez stóp) 1 szt. 358,00 zł 

 
3.2. Ceny jednostkowe działań naprawczych    

3.2.1. Wymiana / naprawa kształtowników podstawy barierki 1 szt. 49,00 zł 
3.2.2. Wymiana kształtownika wypełnienia barierki 1 szt. 47,00 zł 
3.2.3. Naprawa połączeń spawanych / zgrzewanych wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym  1 szt. 40,00 zł 
3.2.4. Wymiana stopy do barierki THOR 1 szt. 31,00 zł 
 
4.           Schody do obiektów kontenerowych. 

Ze względu na bezpieczeństwo użytkowania schodów do obiektów kontenerowych, Producent schodów (TLC Spółka z o.o.) nie przewiduje działań 
naprawczych uszkodzonych elementów schodów i nie dopuszcza do ponownego użycia elementów systemu , które posiadają nieodwracalne 
uszkodzenia mechaniczne. Uszkodzenia elementów schodów w transporcie, w trakcie użytkowania, podczas prac montażowych lub 
demontażowych, wyłączają możliwość ich dalszego wykorzystywania. Użytkowanie uszkodzonej części jest kategorycznie zabronione i zwalnia 
Producenta z jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.  

Uszkodzone elementy schodów do obiektów kontenerowych są traktowane na okoliczność zwrotu jako elementy uszkodzone bez możliwości ich 
dalszej naprawy a Klient (Najemca), zgodnie z postanowieniami umowy najmu, jest zobowiązany pokryć koszt ich odtworzenia wg. stawek 
określonych dla elementów nowych.  

Schody lub ich części zabrudzone w trakcie eksploatacji: farbami, zaprawami betonowymi, tynkarskimi, etc. będą uznane przez Strony za 
nienadające się do czyszczenia/naprawy. Podstawą do wyceny kosztu ich przywrócenia do stanu pierwotnego będzie odpowiednio koszt 
jednostkowy odtworzenia przedmiotu najmu lub jego części jak dla przypadku braków i uszkodzeń całkowitych. 
 

4.1. Ceny jednostkowe elementów (w przypadku braków, uszkodzeń, zabrudzeń)    

4.1.1. Schodnia stalowa dzielona szer. 1000 mm 1 szt. 6 601,00 zł 
4.1.2. Dodatkowy stopień do schodni szer. 1000 mm 1 szt. 271,23 zł 
4.1.3. Wspornik trójkątny 1000 mm morski 1 szt. 372,00 zł 
4.1.4. Wspornik trójkątny standard 1 szt. 291,00 zł 
4.1.5. Zacisk wspornika 1 szt. 18,00 zł 
4.1.6. Podpora regulowana 2.8 1 szt. 534,00 zł 
4.1.7. Podpora regulowana 2.6 1 szt. 440,00 zł 
4.1.8. Podest stalowy 1.1  1 szt. 1 206,00 zł 
4.1.9. Podest stalowy 2.4 1 szt. 2 664,00 zł 



 

 
   

4.1.10. Podest stalowy 1.69 1 szt. 1 878,00 zł 
4.1.11. Barierka podestu stalowa 1.1 - przemysłowa  1 szt. 382,00 zł 
4.1.12. Barierka podestu stalowa 2.4 - przemysłowa 1 szt. 731,50 zł 
4.1.13. Barierka stalowa 1.28 - przemysłowa 1 szt. 497,00 zł 
4.1.14. Barierka stalowa 1.69 - przemysłowa 1 szt. 479,00 zł 
4.1.15. Barierka schodowa jednostronna -  przemysłowa 1 szt. 943,00 zł 
4.1.16. Łącznik podestu do kontenera morskiego ML/MP 1 szt. 128,00 zł 
4.1.17. Łącznik LP  1 szt. 189,00 zł 
4.1.18. Uchwyt podest-kontener 1 szt. 137,00 zł 
4.1.19. Podest tarasowy (6000x2500 mm) 1 szt. 28 080,00 zł 
 
5.           Schody składane TAS do wykopów. 

Ze względu na bezpieczeństwo użytkowania schodów, Producent schodów (TLC Spółka z o.o.) nie przewiduje działań naprawczych uszkodzonych 
elementów schodów i nie dopuszcza do ponownego użycia elementów systemu , które posiadają nieodwracalne uszkodzenia mechaniczne. 
Uszkodzenia elementów schodów w transporcie, w trakcie użytkowania, podczas prac montażowych lub demontażowych, wyłączają możliwość 
ich dalszego wykorzystywania. Użytkowanie uszkodzonej części jest kategorycznie zabronione i zwalnia Producenta z jakiejkolwiek 
odpowiedzialności z tego tytułu.  

Uszkodzone elementy schodów są traktowane na okoliczność zwrotu jako elementy uszkodzone bez możliwości ich dalszej naprawy a Klient 
(Najemca), zgodnie z postanowieniami umowy najmu, jest zobowiązany pokryć koszt ich odtworzenia wg. stawek określonych dla elementów 
nowych.  

Schody lub ich części zabrudzone w trakcie eksploatacji: farbami, zaprawami betonowymi, tynkarskimi, etc. będą uznane przez Strony za 
nienadające się do czyszczenia/naprawy. Podstawą do wyceny kosztu ich przywrócenia do stanu pierwotnego będzie odpowiednio koszt 
jednostkowy odtworzenia przedmiotu najmu lub jego części jak dla przypadku braków i uszkodzeń całkowitych. 
 

5.1. Ceny jednostkowe elementów (w przypadku braków, uszkodzeń, zabrudzeń)    

5.1.1. Barierka schodów „3” stopniowych 1 szt. 273,00 zł 
5.1.2. Barierka schodów „6” stopniowych 1 szt. 332,00 zł 
5.1.3. Barierka schodów „9” stopniowych 1 szt. 439,00 zł 
5.1.4. Barierka schodów „12” stopniowych 1 szt. 499,00 zł 
5.1.5. Barierka schodów „15” stopniowych 1 szt. 561,00 zł 
5.1.6. Barierka schodów „18” stopniowych 1 szt. 644,00 zł 
5.1.7. Zakończenie barierki schodów 1 szt. 45,00 zł 
5.1.8. Wspornik schodni 1 szt. 56,00 zł 
5.1.9. Łącznik schodów  1 szt. 60,00 zł 
5.1.10. Stopień schodów bez gniazda 1 szt. 138,00 zł 
5.1.11. Stopień schodów 1 szt. 233,00 zł 
5.1.12. Belka policzkowa schodów „3” stopniowych  1 szt. 50,00 zł 
5.1.13. Belka policzkowa schodów „6” stopniowych  1 szt. 92,00 zł 
5.1.14. Belka policzkowa schodów „9” stopniowych  1 szt. 138,00 zł 
5.1.15. Belka policzkowa schodów „12” stopniowych  1 szt. 180,00 zł 
5.1.16. Belka policzkowa schodów „15” stopniowych  1 szt. 225,00 zł 
5.1.17. Belka policzkowa schodów „18” stopniowych  1 szt. 267,00 zł 
5.1.18. Uchwyt podpory 1 szt. 50,00 zł 
5.1.19. Podpora regulowana schodni TAS PR1 1 szt. 282,00 zł 
5.1.20. Ramię blokady 1 szt. 50,00 zł 
5.1.21. Schody składane do wykopów „3” stopniowe 1 szt. 2 150,00 zł 
5.1.22. Schody składane do wykopów „6” stopniowe 1 szt. 3 300,00 zł 
5.1.23. Schody składane do wykopów „9” stopniowe 1 szt. 4 587,00 zł 
5.1.24. Schody składane do wykopów „12” stopniowe 1 szt. 5 635,00 zł 
5.1.25. Schody składane do wykopów „15” stopniowe 1 szt. 6 749,00 zł 
5.1.26. Schody składane do wykopów „18” stopniowe 1 szt. 7 508,00 zł 
5.1.26. Kratownica WB1 (do łączenia schodów TAS- kładka) 1 szt. 888,00 zł 
5.1.22. Kratownica WB2 (do łączenia schodów TAS- kładka) 1 szt. 348,00 zł 
5.1.23. Kratownica – belka WB3 (do łączenia schodów TAS- kładka) 1 szt. 475,00 zł 
 
6. Tymczasowe klatki schodowe systemu TCS. 

     
Ze względu na bezpieczeństwo użytkowania tymczasowych klatek schodowych TCS, Producent klatek (TLC Spółka z o.o.) nie przewiduje działań 
naprawczych uszkodzonych elementów klatek schodowych i nie dopuszcza do ponownego użycia elementów systemu, które posiadają 
nieodwracalne uszkodzenia mechaniczne. Uszkodzenia elementów klatek schodowych w transporcie, w trakcie użytkowania, podczas prac 
montażowych lub demontażowych, wyłączają możliwość ich dalszego wykorzystywania. Użytkowanie uszkodzonej części jest kategorycznie 
zabronione i zwalnia Producenta z jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.  

Elementy tymczasowych klatek schodowych TCS uszkodzone w trakcie transportu, w trakcie montażu lub demontażu, w trakcie ich użytkowania 
są traktowane na okoliczność zwrotu jako elementy uszkodzone bez możliwości ich dalszej naprawy a Klient (Najemca), zgodnie z 
postanowieniami umowy najmu, jest zobowiązany pokryć koszt ich odtworzenia wg. stawek określonych poniżej.  



 

 
   

Elementy tymczasowych klatek schodowych TCS zabrudzone w trakcie eksploatacji: farbami, zaprawami betonowymi, tynkarskimi, etc. będą 
uznane przez Strony za nienadające się do czyszczenia/naprawy. Podstawą do wyceny kosztu ich przywrócenia do stanu pierwotnego będzie 
odpowiednio koszt jednostkowy odtworzenia przedmiotu najmu lub jego części jak dla przypadku braków i uszkodzeń całkowitych. 

 
6.1. Ceny jednostkowe elementów (w przypadku braków, uszkodzeń, zabrudzeń)    

6.1.1. Stopa 1 szt. 350,00 zł 
6.1.2. Słup dolny / środkowy / górny klatki 1 szt. 480,00 zł 
6.1.3. Stężenie klatki 1 szt. 255,00 zł 
6.1.4. Barierka podestu 1 szt. 310,00 zł 
6.1.5. Moduł dolny klatki schodowej 1 szt. 12.581,00 zł 
6.1.6. Moduł środkowy klatki schodowej  1 szt.            

11.232,00 zł 
6.1.7. Łącznik kotwiący modułu klatki A2 1 szt. 227,50 zł 
6.1.8. Łącznik słup-moduł klatki A3 1 szt. 212,50 zł 
6.1.9. Sworzeń zaczepowy 19 mm 1 szt. 40,00 zł 
6.1.10. Obejma 80x80 (do stężenia klatki) 1 szt. 30,00 zł 
6.1.11. Adapter do klatki TAS moduł-schody 1 szt. 390,00 zł 

 
7. System zabezpieczeń krawędziowych EPS. 
 
Ze względu na bezpieczeństwo użytkowania elementów systemu EPS, Producent elementów systemu (TLC Spółka z o.o.) przewiduje wykonanie 
działań naprawczych uszkodzonych elementów systemu lub ich części w ograniczonym zakresie. Zakres dopuszczalnych działań naprawczych 
zawarto poniżej.  
 
Uszkodzenia elementów systemu EPS lub ich części wyłączają możliwość ich dalszego wykorzystywania. Użytkowanie uszkodzonego elementu 
lub jego części jest kategorycznie zabronione i zwalnia Producenta z jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu. Niedopuszczalne jest ponowne 
użycie elementów systemu, które posiadają nieodwracalne uszkodzenia mechaniczne. 
 
Elementy systemu EPS uszkodzone w transporcie, w trakcie montażu lub demontażu, w trakcie ich użytkowania, których nie można naprawić 
poprzez działania wskazane poniżej, będą  traktowane na okoliczność zwrotu jako elementy uszkodzone bez możliwości ich dalszej naprawy a 
Klient (Najemca), zgodnie z postanowieniami umowy najmu, będzie zobowiązany pokryć koszt ich odtworzenia wg. stawek określonych poniżej. 

Elementy systemu EPS lub jego części zabrudzone w trakcie eksploatacji: farbami, zaprawami betonowymi, tynkarskimi, etc. będą uznane przez 
Strony za nienadające się do czyszczenia/naprawy. Podstawą do wyceny kosztu przywrócenia ich do stanu pierwotnego będzie odpowiednio koszt 
jednostkowy odtworzenia przedmiotu najmu lub jego części jak dla przypadku braków i uszkodzeń całkowitych.  
 

7.1. Ceny jednostkowe nowych elementów (w przypadku braków i / lub szkód całkowitych)    

7.1.1. Deska do zabezpieczenia EPS 1 szt. 63,40 zł 
7.1.2. Panel zabezpieczający siatkowy   1 szt. 250,40 zł 
7.1.3. Panel zabezpieczający - siatka narożna lewa, prawa 1 szt. 100,00 zł 
7.1.4. Panel zabezpieczający do biegów schodów 1 szt. 210,00 zł 
7.1.5. Przedłużka słupa L=250 mm z zatrzaskiem 1 szt. 86,90 zł 
7.1.6. Przedłużka słupa L=190 mm z zatrzaskiem 1 szt. 84,20 zł 
7.1.7. Słupek uniwersalny z hakami mocującymi 1 szt. 82,50 zł 
7.1.8. Uchwyt zaciskowy ze słupkiem 1 szt. 347,50 zł 
7.1.9. Uchwyt do desek dolny / środkowy / górny 1 szt. 21,00 zł 
7.1.10. Uchwyt dźwigarowy z zatrzaskiem 1 szt. 192,20 zł 
7.1.11. Uchwyt do konstrukcji stalowych z zatrzaskiem 1 szt. 144,10 zł 
7.1.12. Uchwyt przykręcany pionowy z zatrzaskiem 1 szt. 77,00 zł 
7.1.13. Uchwyt podestu roboczego 1 szt. 104,00 zł 
7.1.14. Uchwyt przykręcany poziomy z zatrzaskiem 1 szt. 85,60 zł 
7.1.15. Uchwyt fasadowy 1 szt. 178,70 zł 
7.1.16. Uchwyt ścienny do desek zabezpieczenia / paneli siatkowych 1 szt. 20,00 zł 
7.1.17. Uchwyt zaciskowy L=500 mm z zatrzaskiem 1 szt. 294,80 zł 
7.1.18. Uchwyt zaciskowy schodowy L500 1 szt. 329,10 zł 
7.1.19. Uchwyt zaciskowy L=800 mm z zatrzaskiem 1 szt. 343,50 zł 
7.1.20. Uchwyt wbijany z zatrzaskiem 1 szt. 119,80 zł 
7.1.21. Uchwyt zatrzaskowy 1 szt. 138,80 zł 
7.1.22. Uchwyt szalunkowy 1 szt. 571,50 zł 
7.1.23. Kosz transportowy SD 1 1 szt. 13 426,00 zł 
7.1.24. Kosz transportowy SD 3 1 szt. 2 764,00 zł 
7.1.25. Paleta magazynowa do paneli EPS 1 szt. 2 804,00 zł 
7.1.26. Rura L 500  (EPS – R – 500) 1 szt. 110,10 zł 
7.1.27. Rura L 700  (EPS – R – 700) 1 szt. 135,80 zł 
7.1.28. Rura L 1050  (EPS – R – 1050) 1 szt. 167,20 zł 
7.1.29. Rura L 1750  (EPS – R – 1750) 1 szt. 247,50 zł 
7.1.30. Skrzyniopaleta transportowa drewniana 1200x800 1 szt. 247,00 zł 



 

 
   

    

7.2. Ceny jednostkowe dopuszczalnych działań naprawczych    

7.2.1. Wymiana lub uzupełnienie pręta w uchwycie szalunkowym 1 szt. 35,00 zł 
7.2.2. Wymiana lub uzupełnienie nakrętki motylkowej 1 szt. 22,00 zł 
7.2.3. Wymiana lub uzupełnienie podkładki (100 x 100 mm) uchwytu szalunkowego 1 szt. 15,00 zł 
7.2.4. Naprawa połączeń zgrzewanych panelu siatkowego EPS   1 szt. 35,00 zł 
7.2.5. Odcięcie pozostawionej kotwy montażowej 1 szt. 5,00 zł 
7.2.6. Wymiana elementu zatrzaskowego 1 szt. 20,00 zł 

 
 

7A.        System zabezpieczeń krawędziowych EPS – SkyReach. 

 
Ze względu na bezpieczeństwo użytkowania elementów systemu EPS SkyReach, Producent elementów systemu nie przewiduje wykonania działań 
naprawczych uszkodzonych elementów systemu lub ich części i nie dopuszcza do ponownego użycia elementów systemu, które posiadają 
nieodwracalne uszkodzenia mechaniczne. 
 
Uszkodzenia elementów systemu EPS SkyReach lub ich części wyłączają możliwość ich dalszego wykorzystywania. Użytkowanie uszkodzonego 
elementu lub jego części jest kategorycznie zabronione i zwalnia Producenta z jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.  
 
Elementy systemu EPS SkyReach uszkodzone w transporcie, w trakcie montażu lub demontażu, w trakcie ich użytkowania będą  traktowane na 
okoliczność zwrotu jako elementy uszkodzone bez możliwości ich dalszej naprawy a Klient (Najemca), zgodnie z postanowieniami umowy najmu, 
będzie zobowiązany pokryć koszt ich odtworzenia wg. stawek określonych poniżej. 

Elementy systemu EPS SkyReach lub jego części zabrudzone w trakcie eksploatacji: farbami, zaprawami betonowymi, tynkarskimi, etc. będą 
uznane przez Strony za nienadające się do czyszczenia/naprawy. Podstawą do wyceny kosztu przywrócenia ich do stanu pierwotnego będzie 
odpowiednio koszt jednostkowy odtworzenia przedmiotu najmu lub jego części jak dla przypadku braków i uszkodzeń.  
 

7A.1. Ceny jednostkowe nowych elementów (w przypadku braków lub szkód)    

7A.1.1. Kotwica / SkyReach Anchor 1 szt. 5 207,00 zł 
7A.1.2. Hak / Sky Reach Hook 1 szt. 504,00 zł 
7A.1.3. Poziomica / Sky Reach Levelling Element 1 szt. 481,00 zł 
7A.1.4. Urządzenie samohamowne / Falcon SRL MP 6,2 m 1 szt. 2 579,00 zł 
 
7B.        System zabezpieczeń krawędziowych EPS - ALSIPERCHA. 
 

Ze względu na bezpieczeństwo użytkowania elementów systemu EPS Alsipercha, Producent elementów systemu nie przewiduje wykonania 
działań naprawczych uszkodzonych elementów systemu lub ich części i nie dopuszcza do ponownego użycia elementów systemu, które posiadają 
nieodwracalne uszkodzenia mechaniczne. 
 
Uszkodzenia elementów systemu EPS Alsipercha, lub ich części wyłączają możliwość ich dalszego wykorzystywania. Użytkowanie uszkodzonego 
elementu lub jego części jest kategorycznie zabronione i zwalnia Producenta z jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.  
 
Elementy systemu EPS Alsipercha, uszkodzone w transporcie, w trakcie montażu lub demontażu, w trakcie ich użytkowania będą  traktowane na 
okoliczność zwrotu jako elementy uszkodzone bez możliwości ich dalszej naprawy a Klient (Najemca), zgodnie z postanowieniami umowy najmu, 
będzie zobowiązany pokryć koszt ich odtworzenia wg. stawek określonych poniżej. 

Elementy systemu EPS SkyReach lub jego części zabrudzone w trakcie eksploatacji: farbami, zaprawami betonowymi, tynkarskimi, etc. będą 
uznane przez Strony za nienadające się do czyszczenia/naprawy. Podstawą do wyceny kosztu przywrócenia ich do stanu pierwotnego będzie 
odpowiednio koszt jednostkowy odtworzenia przedmiotu najmu lub jego części jak dla przypadku braków i uszkodzeń.  
 

7B.1. Ceny jednostkowe nowych elementów (w przypadku braków lub szkód)  

 
7B.1.1. Żuraw ALSIPERCHA 1 szt. 2 776,57 zł 
7B.1.2. Bosak ALSIPERCHA 1 szt. 55,48 zł 
7B.1.3. Niwelator cylindryczny ALSIPERCHA 1 szt. 126,99 zł 
 
 
 
8. Klatka do obiektów kontenerowych 3 poziom. 
Ze względu na bezpieczeństwo użytkowania klatek schodowych do obiektów kontenerowych, Producent klatek (TLC Spółka z o.o.) nie przewiduje 
działań naprawczych uszkodzonych elementów klatek schodowych i nie dopuszcza do ponownego użycia elementów systemu, które posiadają 
nieodwracalne uszkodzenia mechaniczne. Uszkodzenia elementów klatek w transporcie, w trakcie użytkowania, podczas prac montażowych lub 
demontażowych, wyłączają możliwość ich dalszego wykorzystywania. Użytkowanie uszkodzonej części jest kategorycznie zabronione i zwalnia 
Producenta z jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.  
 



 

 
   

Elementy klatek schodowych do obiektów kontenerowych uszkodzone są traktowane na okoliczność zwrotu jako elementy uszkodzone bez 
możliwości ich dalszej naprawy a Klient (Najemca), zgodnie z postanowieniami umowy najmu, jest zobowiązany pokryć koszt ich odtworzenia wg. 
stawek określonych poniżej. 

Klatki schodowe do obiektów kontenerowych lub ich części zabrudzone w trakcie eksploatacji: farbami, zaprawami betonowymi, tynkarskimi, etc. 
będą uznane przez Strony za nienadające się do czyszczenia/naprawy. Podstawą do wyceny kosztu ich przywrócenia do stanu pierwotnego będzie 
odpowiednio koszt jednostkowy odtworzenia dla przypadku braków i uszkodzeń całkowitych. 
 

8.1. Ceny jednostkowe elementów (w przypadku braków, uszkodzeń, zabrudzeń)    

8.1.1. Belka policzkowa F01, F02, F03, F04, F05, F06 1 szt. 2 379,78 zł 
8.1.2. Belka B0, B02 1 szt. 3 603,60 zł 
8.1.3. Podest M2 1 szt. 4 967,82 zł 
8.1.4. Barierka R1, R5 1 szt. 1 607,58 zł 
8.1.5. Barierka R4, R8 1 szt. 1 029,60 zł 
8.1.6. Słup S01, S02, S03, S04  1 szt. 4 350,06 zł 
8.1.7. Krata G01, G02, G03 1 szt. 1 942,20 zł 
8.1.8. Bortnica K03, K04, K06 1 szt. 540,54 zł 
8.1.9. Wspornik A4  1 szt. 360,36 zł 
8.1.10. Łącznik A02, A03 1 szt. 70,20 zł 
8.1.11. Uchwyt do montażu krat  1 szt. 70,20 zł 
8.1.12. Obejma rur Ø 42 1 szt. 23,40 zł 
8.1.13. Stopień do schodni szer. 1200 mm 1 szt. 585,00 zł 
8.1.14. Klatka schodowa kontenerowa 3 poziomowa 1 szt. 54 000,00 zł 
 
9. Podest rozładunkowy „ TUP” 
Ze względu na bezpieczeństwo użytkowania podestów rozładunkowych systemu TUP, Producent podestów (TLC Spółka z o.o.) nie prze widuje 
działań naprawczych uszkodzonych elementów podestów rozładunkowych systemu TUP i nie dopuszcza do ponownego użycia elementów 
systemu, które posiadają nieodwracalne uszkodzenia mechaniczne. Uszkodzenia elementów podestów rozładunkowych systemu TUP w 
transporcie, w trakcie użytkowania, podczas prac montażowych lub demontażowych, wyłączają możliwość ich dalszego wykorzystywania. 
Użytkowanie uszkodzonej części jest kategorycznie zabronione i zwalnia Producenta z jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego ty tułu.  
 
Elementy podestów rozładunkowych systemu TUP uszkodzone w trakcie transportu, w trakcie montażu lub demontażu, w trakcie ich 
użytkowania są traktowane na okoliczność zwrotu jako elementy uszkodzone bez możliwości ich dalszej naprawy a Klient (Najemca ), zgodnie 
z postanowieniami umowy najmu, jest zobowiązany pokryć koszt ich odtworzenia wg. stawek określonych w poniższej tabeli oraz załączniku 
nr 1 do umowy najmu.  
 
Przedmiot najmu lub jego części zabrudzone w trakcie eksploatacji: farbami, zaprawami betonowymi, tynkarskimi, etc. będą uzna ne przez  
Strony  za nienadające się do czyszczenia/naprawy. Podstawą do wyceny kosztu ich przywrócenia do stanu pierwotnego będzie odpowiednio  
koszt  jednostkowy odtworzenia przedmiotu najmu lub jego części jak dla przypadku braków i uszkodzeń całkowitych.  
 

9.1. Ceny jednostkowe elementów (w przypadku braków, uszkodzeń, zabrudzeń)    

9.1.1. Obejma A1 1 szt. 17,30 zł 
9.1.2. Obejma A2 1 szt. 19,00 zł 
9.1.3. Belka spinająca 1 szt. 303,00 zł 
9.1.4. Rygiel słupów 1 szt. 261,70 zł 
9.1.5. Furtka rampy rozładunkowej prawa 1 szt. 709,00 zł 
9.1.6. Furtka rampy rozładunkowej lewa 1 szt. 676,60 zł 
9.1.7. Podest rampy rozładunkowej 1 szt. 3 625,80 zł 
9.1.8. Rama rampy rozładunkowej prawa 1 szt. 6 301,00 zł 
9.1.9. Rama rampy rozładunkowej lewa 1 szt. 6 455,00 zł 
9.1.10. Zamknięcie furtki 1 szt. 36,00 zł 
9.1.11. Zestaw śrub do wariantu TUP  1 szt. 204,00 zł 
9.1.12. Podpora regulowana TUP 1 szt. 1 011,00 zł 
9.1.13. Podpora regulowana TUP E300 1 szt. 880,00 zł 
9.1.14. Podest rozładunkowy  RAL+Zinc TUP-2.2 m 1 szt. 32 881,50 zł 
9.1.15. Podest rozładunkowy  RAL+Zinc TUP-1.5 m 1 szt. 30 408,00 zł 
9.1.16. Podest rozładunkowy  RAL+Zinc TUP-1.25 m 1 szt. 29 262,00 zł 
 


