
Straż Ochrony Portu Gdańsk Sp. z o.o.
Cennik usług – zabezpieczenie przeciwpożarowe, asysty:
L.P. RODZAJ USŁUGI CENA 

1.
Zabezpieczenie  przeciwpożarowe  (asysta  statku  pożarniczego) 
przeładunku  materiałów  niebezpiecznych  oraz  wszelkich  prac 
pożarowo- niebezpiecznych.

134,00 USD/godz.

2.
Asysta  statku  pożarniczego  z  zaporą  wraz  z  nadzorem 
przeciwpożarowy i przeciwrozlewowy w trakcie postoju statku w 
porcie

134,00 USD/godz.

3. Zabezpieczenie przeciwpożarowe ( asysta statku pożarniczego) 
przy przeładunku LPG 120,00 EUR/godz.

4. Asysta strażaka 12,00 USD/godz.

Powyższe stawki mogą być negocjowane. 
Po uzgodnieniu stron -  możliwa zmiana waluty .

Cennik usług - likwidacja rozlewów ropopochodnych
L.P. RODZAJ USŁUGI CENA w EUR

1. Zapora pływająca przeciwrozlewowa kompletna do 220 m.b. 1.050,00
za każde rozpoczęte 24 godziny

2. Specjalistyczna barka- cysterna (zbiornik bez napędu) 1.100,00
za każde rozpoczęte 24 godziny

3. Mechaniczny zbieracz zanieczyszczeń z powierzchni wody 
(olejów itp.)

1.200,00
za każde rozpoczęte 24 godziny

4. Ręczny zbieracz zanieczyszczeń z powierzchni wody 08,00 / godz.
5. Pompa głębinowa 15,00 / godz.
6. Narzędzia hydrauliczne z napędem 14,00 / godz.

7. Dyspergent  do neutralizacji substancji ropopochodnych na 
powierzchni wody 07,00 / litr

8. Utylizacja zanieczyszczeń ropopochodnych    155,00 / m3

9, Asysta przeciwrozlewowa z zaporą w gotowości do użycia 45,00 / godz.
10. Asysta przeciwrozlewowa z rozwinięciem zapory 60,00 / godz.

Jednostki pływające: 
L.P. RODZAJ USŁUGI CENA w EUR/za każdą 

rozpoczętą godzinę
1.                                                                             do 140 KM                        75,00
2. STRAŻAK 6                                          od 181 do 350 KM               130,00
3. STRAŻAK 4                                        od 801 do 1000 KM               340,00
4. STRAŻAK 5                                                          2700 KM               680,00

Cennik obowiązuje od 01 lipca 2013 roku.

Uwagi: 
- Do rozliczeń stosowany będzie średni kurs walut NBP na dzień wystawienia faktury.
- Czas  wykonywania  usługi  rozlicza  się  od  momentu  zadysponowania  (wyruszenia  do  akcji) 

sprzętu do akcji ratowniczej do czasu powrotu z akcji do bazy.
- Mycie  i  czyszczenie  nabrzeży,  kadłubów   statków,  a  także  inne  czynności  rozliczane  są 

w przeliczeniu za m2 w zależności od stopnia ich zabrudzenia, zużycia sprzętu i materiałów oraz 
przepracowanych roboczogodzin. 

- Czas mycia i czyszczenia sprzętu użytego do akcji rozlicza się przyjmując analogiczne kryteria,  
jak w czasie jego użycia w akcji w oparciu o dokumentację wewnętrzną usługodawcy.  


