Załącznik cenowy do Taryfy nr 1/2022
za usługi świadczone przez Bulk Cargo - Port Szczecin Sp. z o.o.

1. Opłata za przyjęcie/zdanie wagonu od/do przewoźnika kolejowego:
PLN 5,00/wagon - Opłata dotyczy przyjęcia i zdania wagonu pod względem
technicznym w wyznaczonych w Regulaminie Pracy Bocznicy Kolejowej punktach
zdawczo odbiorczych.
2. Opłata dodatkowa związana z zimowym utrzymaniem infrastruktury kolejowej:
w okresie od 1 grudnia do 31 marca wszystkie wagony obsługiwane w BC-PS będą
obciążone dodatkową opłatą w wysokości PLN 6,90 / wagon w celu pokrycia
dodatkowych nakładów na utrzymanie infrastruktury kolejowej i obsługi bocznicy.
Opłata naliczana będzie łącznie z opłatą za przyjęcie / zdanie wagonu w cyklach
miesięcznych.
3. Opłaty za ważenie jednostek transportowych:
Samochody:
 Tarowanie z ważeniem

PLN 35,00/zestaw

Wagony:





Tarowanie bez ciągnika BC-PS
Ważenie bez ciągnika BC-PS
Tarowanie z ciągnikiem BC-PS
Ważenie z ciągnikiem BC-PS

PLN 40,00/wagon
PLN 60,00/wagon
PLN 70,00/wagon
PLN 100,00/wagon

4. Cennik materiałów sztauerskich w PLN :
Ze względu na duże wahania cen materiałów sztauerskich, ceny drewna
sztauerskiego każdorazowo do uzgodnienia z działem Głównego Dyspozytora
BCPS (GD BCPS)









Deska nieokorowana
Deska korowana 25
Krawędziaki korowane miękkie
Bale korowane twarde /buk, dąb/
Bale sosnowe
Kliny drewniane
Dystanse drewniane
Taśma Signode
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GD BCPS
GD BCPS
GD BCPS
GD BCPS
GD BCPS
3,00 / szt.
7,00 / szt.
15,40 / kg
Strona 1






Klamerka do taśmy Signode
Taśma tkana poliestrowa
Klamerka do taśmy tkanej
Gwoździe stalowe

3,50 / szt.
5,00 / mb
13,00 / szt.
15,00 / kg

Drewno po fumigacji chemicznej lub termicznej - dodatkowo PLN 400,00/ m³.
Zapotrzebowanie na drewno fumigowane – zgłoszenie minimum 14 dni przed terminem
wykonania usługi.
5. Opłaty za wynajem sprzętu i urządzeń w BC-PS z operatorem:
Za każda rozpoczętą godzinę:
 Żurawie stacjonarne
 Żurawie samojezdne
 Układarka od 2,5 do 12 ton nośności
 Układarka od 12 do 30 ton nośności
 Ładowarka do 2,5 ton nośności
 Ciągnik siodłowy
 Ładowarka powyżej 2,5 tony nośności
 Spycharka

700,00 PLN
580,00 PLN
350,00 PLN
465,00 PLN
350,00 PLN
350,00 PLN
465,00 PLN
575,00 PLN

Czas pracy tych jednostek liczy się od wyjazdu do powrotu w miejsce jej parkowania,
włączając w to przerwy posiłkowe obsługi. Podane stawki obowiązują w dni robocze.
6. Opłaty za roboczogodzinę pracowników BC-PS:
Za każdą rozpoczętą godzinę:
 Sztauer
100,00 PLN
 Operator sprzętu, dźwignicowy,
180,00 PLN
 Brygadzista, gospodarz statku, ekspedytor
230,00 PLN
 Spawacz z wyposażeniem
290,00 PLN
Podane stawki obowiązują w dni robocze.
7. Dodatki za pracę w dni wolne od pracy i święta:
 w sobotę dodatek wynosi 50% stawki bazowej;
 w niedzielę i święta (bez świąt uroczystych) dodatek wynosi 75% stawki bazowej;
 w święta uroczyste dodatek wynosi 150% stawki bazowej.
Dodatek za pracę w dni wolne od pracy i święta nalicza się od godziny 22:00 dnia
poprzedzającego dzień wolny od pracy albo od godziny 14:00 w dniach 24 i 31.XII do
godziny 22:00 w dniu wolnym od pracy lub świątecznym, będącym jednocześnie
początkiem zmiany pierwszego dnia roboczego następującego po dniu wolnym od
pracy.
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8. Opłata dodatkowa za pracę w zmianie nocnej:
 dodatek wynosi 15% stawki bazowej.
Zmiana nocna liczona jest od godziny 22:00 do 06:00. BC-PS nalicza dodatek nocny do
zasadniczych stawek taryfowych, chyba że strony w innych umowach ustaliły inaczej.
9. Opłaty dodatkowe za utrudnioną obsługę ładunku z pomieszczeń
trudnodostępnych:
 dodatek wynosi 35% stawki bazowej.
BC-PS zastrzega sobie możliwość rozliczenia w roboczogodzinach poniesionych
nakładów pracy sprzętu i robotników w sytuacji, gdy utrudnienia zaistniałe podczas
realizacji przyjętego zlecenia nie były możliwe do przewidzenia przed
przystąpieniem do pracy.
10. Dodatki za obsługę statków klas innych niż trymownicza „A” dla ładunków
masowych i typu „box shaped” dla ładunków zjednostkowanych:
 dodatek 30% stawki bazowej przy obsłudze statków klasy trymowniczej „B” dla
ładunków masowych;
 dodatek przy obsłudze statków klasy trymowniczej innej niż „A lub B” dla
ładunków masowych do operatywnego uzgodnienia;
 jeżeli technologia obsługi ładunków zjednostkowanych ze statków innego typu niż
„box shaped” wymaga manipulacji ładunku za pomocą dodatkowych jednostek
sprzętowych w ładowni statku nalicza się dodatek 25% stawki bazowej.
11. Opłata za utylizację papieru posztauerskiego na statkach z ładunkiem celulozy:
Ryczałtowa opłata za utylizację papieru i odpadów papiero-podobnych (materiał
sztauerski) wynosi obligatoryjnie PLN 250,00 / statek - statki do 6000 ton. Opłata dla
statków powyżej 6000 ton - do uzgodnienia.
12. Opłaty za usługi dozorowe:
Opłata za dozór statku wyrażona w PLN pobierana jest w zależności od pojemności (V)
statku za każdą rozpoczętą godzinę postoju statku wyliczoną według wzoru :
V/10*1,54*0,02 .
Opłata za dozór statku pobierana jest w niżej wymienionych przypadkach:
 statki nie zlecone do rozładunku/załadunku w BC-PS;
 statki
wchodzące
do
BC-PS
na
uzgodniony
postój
przed
rozładunkiem/załadunkiem;
 statki pozostające przy nabrzeżu dłużej niż 4 godziny po zakończonym
rozładunku/załadunku.
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13. Opłaty za usługi cumownicze:
Za usługę zacumowania lub odcumowania statku pobiera się opłaty w PLN - w
zależności od pojemności (V) statku – zgodnie z tabelą opłat nr 1 (wyliczone według
wzoru- Jednostki taryfowe * 1,54).
Za usługę cumowniczą wykonywaną w dni wolne od pracy i święta stosuje się dodatek:
 sobota – 80 % stawki z dnia roboczego;
 niedziele i święta – 100 % stawki z dnia roboczego;
 święta uroczyste – 150 % stawki z dnia roboczego.
Za czas oczekiwania zamówionych cumowników , trwający ponad 1 godzinę, za każdą
następną rozpoczętą godzinę- pobiera się dodatek w wysokości 25 % stawki
podstawowej. Za odwołaną usługę cumowniczą, po przybyciu cumowników do statku,
nalicza się dodatek, tak jak za czas oczekiwania powyżej 1 godziny.
Tabela nr 1. opłaty za usługi cumownicze przy nabrzeżach BC-PS
Pojemność statku (V) w m³
od 1 do 2000,0
od 2001,0 do 3000,0
od 3001,0 do 4000,0
od 4001,0 do 5000,0
od 5001,0 do 6000,0
od 6001,0 do 7000,0
od 7001,0 do 8000,0
od 8001,0 do 9000,0
od 9001,0 do 10000,0
od 10001,0 do 11000,0
od 11001,0 do 12000,0
od 12001,0 do 13000,0
od 13001,0 do 14000,0
od 14001,0 do 15000,0
od 15001,0 do 16000,0
od 16001,0 do 17000,0
od 17001,0 do 18000,0
od 18001,0 do 19000,0
od 19001,0 do 20000,0
od 20001,0 do 22000,0
od 22001,0 do 24000,0
od 24001,0 do 26000,0
od 26001,0 do 28000,0
od 28001,0 do 30000,0
od 30001,0 do 32000,0
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Jednostki taryfowe
100
150
175
200
250
275
300
350
375
400
425
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100

Opłata cumownicza w PLN
154
231
269,50
308
385
423,50
462
539
577,50
616
654,50
693
770
847
924
1001
1078
1155
1232
1309
1386
1463
1540
1617
1694
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od 32001,0 do 34000,0
od 34001,0 do 36000,0
od 36001,0 do 38000,0
od 38001,0 do 40000,0
od 40001,0 do 42000,0
od 42001,0 do 44000,0
od 44001,0 do 46000,0
od 46001,0 do 48000,0
od 48001,0 do 50000,0
od 50001,0 do 52000,0
od 52001,0 do 54000,0
od 54001,0 do 56000,0
od 56001,0 do 58000,0
od 58001,0 do 60000,0
od 60001,0 do 62000,0
od 62001,0 do 64000,0
od 64001,0 do 66000,0
od 66001,0 do 68000,0
od 68001,0 do 70000,0
od 70001,0 do 75000,0
od 75001,0 do 80000,0
od 80001,0 do 85000,0
od 85001,0 do 90000,0
od 90001,0 do 95000,0
od 95001,0 do 100000,0
od 100001,0 do 110000,0
od 110001,0 do 120000,0
od 120001,0 do 130000,0
od 130001,0 do 140000,0
od 140001,0 do 150000,0
od 150001,0 do 160000,0
od 160001,0 do 170000,0
od 170001,0 do 180000,0
od 180001,0 do 190000,0
od 190001,0 do 200000,0
od 200001,0 do 250000,0
od 250001,0 do 300000,0
od 300001,0 do 350000,0
od 350001,0 do 400000,0
powyżej 400001,0
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1150
1200
1250
1350
1450
1550
1650
1750
1850
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3750
3900
4050
4200
4350
4500
4650
4800
5000
5200
5400
5600
5800
6000
6200

1771
1848
1925
2079
2233
2387
2541
2695
2849
3080
3234
3388
3542
3696
3850
4004
4312
4466
4620
4774
4928
5082
5236
5390
5544
5775
6006
6237
6468
6699
6930
7161
7392
7700
8008
8316
8624
8932
9240
9548
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