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I.IZNANIA TYPU WYRoBU

Zaświadcza się, że niżej określonytyp wyrobu

Kraty zgrzewane typu SP,
Kraty wciskane typu R,
Kraty profilowane typu AP.

wyprodukowane Przez

sTAco PoLsKA Spółka z o.o.
ul. Fabryczna 8
32-005 Niepołomice

uznano za spełniające Wymagania

Polskiego Re.jestru Statków S.A"
w zastosowaniach jako:

Kraff pomostowe zgrzewane' wciskane i profilowane, stopnie schodów, segmenty ogrodzeniowe,
schody kręte oraz wyroby zk'rat.
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Ciąg dalszy na odwrocie
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Dane techniczne

Zgo dnie z kartarri katalo gowymi producenta"

Podstawa uznania

1.

Inspekcja rłTtwómi w dniu 2Ż.06.2017 t.

2.

Dokumenty i katalogi przedstawioneptzezfirmę STACO POLSKA Sp. z o"o.

Uwagi

1.

Zaświadcza się,

że vłyŻej wymienione wyroby zostały uznane ptzez PRS

stosowane zgodnie

i

mogą byó

Z pIzeznaczeniem na statkach morskich i śródlądowych, platformach

wiertniczych jak równiez

w

urządzeniach portowych, zakladach chemicznych, hutach,

elektrowniach, elektrociepłowniach, kontenerach zbiornikowych

oraz u

innych

uzytkowników.

2'

Uznanie

jest wazne tylko wówczas, kiedy wyrób jest eksploatowany zgodnie z waruŃami

technicznymi producenta wyrobu.
3"

Zmiany konstrukcji wyrobu

i

materiałów mające wpływ na.jakośó wyrobu powinny być

uzgodnione z PRS"
4.

Uznanie moŻe byó cofnięte w przypadku:

-

niezadowalających wyników eksploatacyjnych;

dokonaniazmianw konstrukcji i materiałachbezuzgodnienia z PRS;
zmiany nazw łvytwórnilproducęnta bez powiadomienia PRS"

nadzorczeznależytąstarannoŚciąidobrąpraktyką,uwzględniającaktualnypoziomwiedzy.

tliemniej jidnax' ani

PRs, ani jego inspektorzy nie ponoszą odpowiedzialności cywilnej z tylułu ewenłualnych szkód mogących powstać w związku lub w

następstie wykonywania tych czynnościlub W wyniku przekazanych zleceniodawcy przez PRs informacji bądźocen, niezależńie od tego, czy owe
szkody były następstwem zaniedbania, blędu lub braku właściwejinformacji. Jednakże, jeżeli zleceniodawca udowodni, że taka szkoda Wynikła z
zaniedbania PRS lub jego inspektoróW, PRs Wypłaci zleceniodawcy odszkodowanie nie przekraczające wysokości oplaty należnej za wykonaną usługę,
pośrednich (utraty
stanowiącą podstawę roszcŻenia zleceniodawcy. PRs W żadnym przypadku nie będzie ponosił odpowiedzialności z Mulu strat
związek z
mających
przez
a
poniesionych
zleceniodawcę,
podjęcia
itp')
działalności
kontriktu,
niemożności
utraty
spodziewańych korzyści, wykonpvaniem zlecenia przez PRS.
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