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TYPE APPROVAL CERT|F|CATE
śwmorcTwo UZNANIA TyptJ vwRaBU

This is to certify that the undernoted product type
Zaświadcza się, że niżej określony Ęp vvyrobu

Rescue Buoy
Bojka ratownicza

SPil

manufactured by
wyprodukowany przez

Marseplast Sp.z o.o.
ul.Podłęska 17

32-005 Niepołomice
Poland

is approved as complying with the requirements of the
uznano za spełniający wymagania

standard WTO/005 - Rescue Buoy SP II
normy WTO/005 - Bojka ratownicza SP II

Expiry date
Data ważności ż017-07-I3

Ceńificate No.
Nr świadectwa

lssued atJWydano w

TCl20I5l640450lI4

Gdańsk, 20l4-01-1Ą

Polski Rejestr Statków S.A.
al. Gen. Józefa Hallera 126
80-416 Gdańsk, Poland

PRs/ol 2006_08_01 Ver. 2,0

161. +(48) 58 346 17 00
Pąx +(48) 58 346 03 92

Continued overleatlCiąg dalszy na odwrocie

e-mail: mailbox@prs pl

vrnłw: http:i/vwvw. prs. pl/
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Technical datal D ane tech niczne

Buoyancy:
Wyporność:
Height
Wysokość:
Width:
Szerokość:
Thickness:
Grubość:
Mass:
Masa:

115N+5N
115Nź5N
805 mm *5 mm
BO5mmź5mm
345mm+5mm
345mmź5mnt
I49mm+3mm
]49mmź3mm
1,60 kg + 0,1 kg
I,60 kg ź 0,1 kg

External body material: polyethylene
Materiał powłoki: polieĘlen

Basis of approval/Podstawa uznani a

1 . The technical documentation approved on 26'h June, ż0I4.
Dokumentacja techniczna zatwierdzona dnia 26 czerwca 20]4,

ż. Thę positive results of type tests carried out at PRS S.A. Testing Laboratory - Report
No. CWl01/PGII4 of 14th lluly,2014.
PozyĘłvne wyniki prób Ępu przeprowadzonychw Laboratorium Badcnuczym PRS S,A.

- Sprcnuozdanie nr CW0]/PG/14 z dnia 14 lipca 2014.

3. The inspection of production process and quality control system canied out on 25ń Junę,2014.
Inspekcja procesu produkcyjnego i zakładowej kontrolijakości w dniu 25 czerwca 20]1.

Notes/Uwagl
1 The approval is valid only when the product is used in accordance with the manufactureis conditions.

Uznanie jest ważne tylko wówczas, kiedy wyrób jest eksploatowany zgodnie z warunkami podanymi paez Wtworcę.
2 Changes of product design and materials which influence product quality are to be agreed with PRS.

Zmiany konstrukcji i materiałów części, które mająwpłyvv na jakość wyrobu, powinny być uzgodnione z PRS.
3 Type Approval Ceńificate will be cancelled in the case of dissatisfactory service results, modifications made in the product structure

or materials without PRS' consent, not advising PRS of the manufacturer's name change.
Świadectwo uznania typu wyrobu zostanie unieważnione w przypadku niezadowalających wyników eksploatacyjnych, dokonania
zmian w konstrukcji wyrobu lub materiałach bez uzgodnienia z PRS, zmiany nazwy wytwórni/producenta bez powiadomienia PRS,

4 For marine equipment specified in Annex A.1 to the directive 96/98/Ec (with amendments) this ceńificate does not substitute relevant
ceńificates of conformity with this directive and the marine equipment provided with this ceńificate only is not allowed to be placed
on board convention ships flying the European Union Member State flag.
Dla wyposażenia morskiego okreśIonego w Aneksie A.1 do Dyrektywy 96/98/WE (z późniejszymi zmianami) niniejsze świadectwo nie
zastępuje odpowiednich świadectw zgodności z tą dyrektywą i wyposażenie morskie zaopatrzone tylko w niniejsze świadectwo nie
może byc umieszczane na statkach konwencyjnych noszących banderę państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

ln carrying out survey activities Polski Rejestr Statków S.A, (PRS) makes effońs to ensure that they are conducted With conscientiousness and the
principles of good practice, with due regard paid to the state-ofłhe-ań technology. However, neither PRs nor its Surveyors shall bear any civil liability
for damage, loss or expense Which may arise in consequence or as the outcome of conducting these activities, or the result of information or advice given
to the customer by PRS, inespective of Whether or not such Were the result of neglect, error or lack of proper informatlon. Neveńheless, should
the customer prove that Such damage, loss or expense was due to negligence on the pań of the Society or its Surveyors, PRS will pay compensation
to the customer for his loss up to but not exceeding the amount due for services provided, forming the basis of the customer's c|aim. ln no cases wi|l PRS
be responsible for indirect losses (loss of prospective profits, loss of contract, inabi|ity to undeńake activities, etc.) sustained by the customer
and associated With the executing of a commission by PRs.
Polski Rejestr statkóW s,A. (PRs) wykonuje Czynności nadzorcze z należytą starannością i dobrą praktyką uwzględniając aktualny poziom Wiedzy.

Niemniej jednak, anl PR§ ani jego inspektoży nie ponoszą odpowiedzialności cywilnej z tytułu ewentualnych szkód mogących powstać w związku lub
W następstwie Wykonywania tych Czynności lub w wyniku przekazanych zleceniadawcy przez PRS informacji bądź ocen, niezależnie od tego, czy owe
szkody były następstwem zaniedbania, błędu lub braku właściwej informacji. Jednakże, jeżeli zleceniodawca udowodni, że taka szkoda Wynikła

z Zaniedbania PRs lub jego inspektoróW, PRs Wypłaci zleceniodawcy odszkodowanie nie pżekraczająCe WysokośCi opłaty należnej za wykonanąusługę,
stanowiącą podstawę roszczenia zleceniodawcy. PRS w żadnym przypadku nie będzie ponosił odpowiedzialności z tytułu strat pośrednich (utraty

spodziewanych korzyści, utraty kontraktu, niemożnośCi podjęCia działalności itp.) poniesionych przez zleceniodawcę, a mających związek
z wykonwaniem zlecenia przez PRs,

2l2


