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L.p. Rodzaj usługi Jednostka Cena w PLN 

1 2 3 4 

A Nadzór, asysta, konsultacje i wynajem oraz obsługa sprzętu, urządzeń 
1 Oficerowie, specjaliści, konsultanci, d-ca zastępu godzina 130,00 
2 Ratownicy godzina 50,00 
3 Operator sprzętu godzina 110,00 
4 Samochód gaśniczy z obsadą do zabezpieczenia przeładunku i 

tranzytu morskiego cieczy klasy 3 wg Kodeksu IMDG oraz 

postoju zbiornikowca z tymi cieczami 

godzina 580,00 

5 Samochód gaśniczy z obsadą godzina 260,00 
6 Samochód ratownictwa chemicznego z obsadą godzina 400,00 
7 Zabezpieczenie statku zaporą przeciwrozlewową doba 1920,00 
8 Ryczałt za zakładanie i zdejmowanie zapory przeciwrozlewowej operacja 2210,00 
9 Wynajem zapory przeciwrozlewowej, za zestaw 20 mb doba 140,00 

10 Łódź robocza w obrębie wód portowych godzina 300,00 
11 Łódź robocza poza portem godzina 450,00 
12 Szkolenie ppoż. wstępne dla pracowników nowo przyjmowanych  godzina 60,00 
13 Zabezpieczenie statku stałą instalacją gaśniczą godzina 780,00 

B Inne usługi specjalistyczne oraz wynajem sprzętu i urządzeń 

1 Wąż za 1 odcinek godzina 30,00 

2 Samochód ciężarowy o nośności do 1t lub samochód osobowy godzina 110,00 

3 Sprzęt do podnoszenia i uszczelniania (komplet, łącznie z 1 

butlą) 

godzina 80,00 

4 Pompa głębinowa z napędem elektrycznym (bez kosztów 

energii) 

godzina 80,00 

5 Pompa szlamowa z napędem spalinowym (bez kosztów paliwa) godzina 80,00 

6 Motopompa (bez kosztów paliwa) godzina 80,00 

7 Pompa do przetłaczania chemikaliów (bez kosztów energii) godzina 80,00 

8 Agregat prądotwórczy (bez kosztów paliwa) godzina 80,00 

9 Narzędzie hydrauliczne LUKAS godzina 80,00 

10 Przyrząd do pomiaru wybuchowości godzina 80,00 

11 Aparat powietrzny (z 1 pełną butlą) godzina 30,00 

12 Jednorazowe napełnienie 1 butli sprężonym powietrzem operacja 30,00 

13 1 butla ze sprężonym powietrzem godzina 30,00 

14 Ubranie gazoszczelne bez aparatu powietrznego i butli godzina 80,00 

15 Pilarka do betonu, stali i drzewa (bez tarczy i bez kosztów 

paliwa) 

godzina 30,00 

16 Ubranie żaroodporne godzina 90,00 



 

 

Objaśnienia: 

1. Wynajem urządzeń i sprzętu może odbywać się wyłącznie z obsadą Portowej Straży 

Pożarnej ZMPG S.A. poza poz. B pkt. 1, 12, 13. 

2. Usługi są wykonywane na podstawie pisemnego zlecenia lub umowy. 

3. Wszystkie stawki cennika są wyrażone w PLN. 

4. Wszystkie stawki cennika są stawkami netto. 

5. Opłaty pobiera się za każde rozpoczęte pół godziny dla stawek określonych w 

godzinach pracy urządzeń, sprzętu i obsady. 

6. Opłaty za wynajem zapory pobiera się za pierwszą rozpoczętą dobę w pełnej wysokości. 

Za kolejne doby opłaty pobiera się za każde rozpoczęte 6 godz. w wysokości 1 4⁄  stawki 

dobowej. 

7. Czas wykonania usługi liczy się od chwili wyjścia urządzenia lub sprzętu, wraz z obsadą 

ze strażnicy PSP ZMPG S.A. do czasu powrotu do strażnicy. 

8. W przypadku zanieczyszczenia wynajętej zapory przeciwrozlewowej do czasu 

wynajmu dolicza się czas czyszczenia i konserwacji zapory, kosz zużytych materiałów 

oraz koszt utylizacji zanieczyszczeń. 

9. W przypadku braku możliwości powstania zapory przeciwrozlewowej z przyczyn 

atmosferycznych, potwierdzonych przez Kapitanat Portu, pobiera się opłatę za 

gotowość zapory według stawki za jej wynajem, bez kosztów obsługi. 

10. Minimalna wartość faktury wynosi 50 PLN. 

11. Usługi nie wymienione w cenniku rozliczane będą według odrębnych porozumień. 

12. Warunki i ceny usług Portowej Straży Pożarnej, realizowane na podstawie stałych 

zleceń, ustalane są według odrębnych porozumień. 

13. Stawki określone w Cenniku nie obejmują zwrotu kosztów za akcje ratowniczo-

gaśnicze, które określone są odrębnymi przepisami prawa. 

14. Stawki za usługi określone w Cenniku nie obejmują kosztów zużycia środków 

gaśniczych i innych materiałów, które będą rozliczane według rzeczywiście 

poniesionych nakładów. 

15. Termin rozpoczęcia usługi Portowej Straży Pożarnej winien być podany przez 

Zleceniodawcę na piśmie z datą i godziną rozpoczęcia usługi. W przypadku rezygnacji 

lub opóźnienia terminu rozpoczęcia zleconej usługi Portowej Straży Pożarnej, zlecenie 

może być anulowane lub przesunięte w czasie najpóźniej na 6 godzin przed 

planowanym terminem rozpoczęcia usługi. W przypadku późniejszego anulowania lub 

zmiany zlecenia za czas wyczekiwania będzie naliczona opłata według stawek ujętych 

w części A pkt. 1-7 Cennika. 

16. W usługach, gdzie występuje praca pomp pożarniczych zainstalowanych na 

samochodzie pożarniczym, cena usługi określona w pozycji A.4 i A.5 Cennika zostanie 

zwiększona o 20%. 


