Wykaz usług
świadczonych przez Centrum Logistyczne PL-Logistic Sp. z o.o.
(obowiązuje od dn. 28.08.2018)

L.p.
1.

2.

Nazwa
usługi
Przyjęcie ładunku, z wyjątkiem sprzętu
elektronicznego (wyładunek w sposób
zmechanizowany):
- europaleta1;
- paleta przemysłowa2;
- ładunek ponadgabarytowy3.

Cena (netto)

3,00 EUR / paleta
4,00 EUR / paleta
do uzgodnienia

Wydanie ładunku, z wyjątkiem sprzętu
elektronicznego (w tym załadunek w sposób
zmechanizowany):
- europaleta1;
3,00 EUR / paleta
- paleta przemysłowa2;
4,00 EUR / paleta
3
- ładunek ponadgabarytowy .
do uzgodnienia
Przyjęcie sprzętu elektronicznego (wyładunek w
sposób zmechanizowany):
- europaleta1;

1-5 palet - 45,00 EUR;
każda kolejna paleta - 10,00 EUR/szt.

- paleta przemysłowa2.

1-5 palet - 60,00 EUR;
każda kolejna paleta - 12,00 EUR/szt.

Wydanie sprzętu elektronicznego (w tym
załadunek w sposób zmechanizowany):

3.
4.

5.
6.

- europaleta1;

1-5 palet - 10,00 EUR;
każda kolejna paleta - 10,00 EUR/szt.

- paleta przemysłowa.

1-5 palet - 12,00 EUR;
każda kolejna paleta - 12,00 EUR/szt.
za darmo

Sprawdzenie (ilość palet, oryginalność
opakowania)
Odpowiedzialne przechowywanie ładunku
według miejsc paletowych:
- europaleta1;
- paleta przemysłowa2;
- ładunek ponadgabarytowy3.
Wyrabianie (wydruk) dokumentów
przewozowych
Przyjęcie ładunku wcześniej umieszczonego w
magazynie Wykonawcy4 na rzecz
Zamawiającego5

przez pierwsze 10 dni – za darmo,
dalsze przechowywanie:
0,35 EUR / dobę za paletę
0,45 EUR / dobę za paletę
do uzgodnienia
2,00 EUR / komplet
45,00 EUR / partia

Przekazanie ładunku od Zamawiającego 5 osobie
trzeciej na magazynie Wykonawcy4
Cross-docking:
- ładunek na paletach;
- ładunek ponadgabarytowy3.
Ręczny załadunek lub rozładunek

7.
8.

9.

10,00 EUR / partia

70,00 EUR / partia
do uzgodnienia
do uzgodnienia
(w zależności od rodzaju ładunku, do
uzgodnienia na bieżąco)

10.

Pakowanie (przepakowanie) na palecie
Zamawiającego5 (folia stretch, kątowniki
kartonowe, taśma do bandowania)
Pakowanie jednostek ładunkowych w folię
próżniową
Udostępnianie dodatkowej palety (wymiar:
długość – 120 cm, szerokość – 80 cm)
Usuwanie z ładunku niepotrzebnych naklejek
informacyjnych
Etykietowanie jednostki ładunkowej
Stickerowanie miejsca ładunkowego z
uwzględnieniem przygotowania i wydruku
stickera
Skanowanie numerów seryjnych, numerów
IMEI itp. oraz wysyłka w pliku
ON-HOLD partii ładunkowej
Alokacja ładunków
Odprawa celna ładunków

11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.

4,50 EUR / paleta
do uzgodnienia
6,00 EUR / szt.
do uzgodnienia
do uzgodnienia
2,00 EUR / miejsce

0,10 EUR / numer
50,00 EUR / partia
do uzgodnienia
do uzgodnienia

Uwagi:
1.

Terminy (stosowane w niniejszym Wykazie usług):
1
europaleta – paleta o wymiarach nie więcej niż: długość – 120 cm, szerokość – 80 cm, wysokość – 260 cm,
waga (brutto) 1200 kg;
2
paleta przemysłowa – paleta o wymiarach przekraczających wymiary europalety, ale nie większych niż:
długość – 120 cm, szerokość – 120 cm, wysokość – 260cm, waga (brutto) 1200 kg;
3
ładunek ponadgabarytowy – miejsce ładunkowe, którego jeden ze wskaźników gabarytowych i waga
przekraczają parametry palety przemysłowej;
4
Wykonawca – «PL-Logistic» Sp. z o.o.;
5
Zamawiający – użytkownik usług «PL-Logistic» Sp. z o.o.

2.

Wartość usług Wykonawcy4 nieokreślonych powyżej Strony uzgadniają dodatkowo w trybie przewidzianym w
§4 umowy świadczenia usług logistycznych.

3.

Strony mogą uzgodnić wartość usług indywidualnie z uwzględnieniem zestawu niezbędnych dla
Zamawiającego5 usług, ich zakresu i skomplikowania.

