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ORZECZENIE TECHNICZNE O ZDATNOSCI DO PŁYWANIA

Nr 32/WRO/10

Nazwa statku HT-P 400 ANACONDA

Armator P.I.W. HOYERTECH S.A.

Stocznia P.I.W. HOYERTECH S.A.

Rodzaj statku Poduszkowiec

Długość [m] 3,91 m Szerokość [m] l,92m

Zanurzenie [m] 0,18 Pojemność brutto --

Nr Rejestru 628443

Port macierzysty

Rok budowy 2010

Symbol/Nr budowy HT-P-400/29

Wysokość boczna [m] l ,68m

Nośność [t] 3 osoby

Przegląd: |Xl na wodzie

|̂| w stanie wynurzonym

Miejsce Miłoszyce

Miejsce Miłoszyce

Data 2010-11-10

Data 2010-11-10

STAN RZECZOWY (kadłub, urządzenia maszynowe i elektryczne)

1. Kadłub z laminatu - wypełnienie pianką poliuretanową. Tabliczka znamionowa przynitowana, pod
siedziskiem sternika, oznakowanie producenta PL-HOTECH 29 M 1001. Stan techniczny - dobry.
2. Urządzenia maszynowe- napęd aerodynamiczny; śmigło 01000mm, 9 łopat, stałe; silnik benzynowy,
Yerner 133YM brak tabliczki znamionowej, moc 59kW; obroty max 5000 l/min. Stan techniczny - dobry.
3. Układy sterowania, kontrolno-pomiarowe i bezpieczeństwa - sprawne w działaniu.
4. Wyposażenie: 2 wiosła; wiadro i czerpak nietonący; 2 cumy; kotwica 5kg i lina kotwiczno/holownicza
poliamidowa 30m 010mm.

Na podstawie przeglądu stwierdza się, że statek, jego urządzenia i wyposażenie, z wyjątkiem wyposażenia ratunkowe-
go, nawigacyjnego, sygnałowego i radiowego, znajdują się w dobrym stanie technicznym i statek nadaje się do:

pływania w rejonie "2" jako jednostka patrolowa/ ratownicza

Orzeczenie jest ważne do 2013.11.11 Terminy przeglądów (n

Terminy innych przeglądów -

stanie wynurzonym) 2013.11.11/2013.11.11

Wrocław, 2010-11-12
Miejscowość, data
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pieczęć

f*L-G. Marchewka
'Podpis

Orzeczenie traci ważność w następujących wypadkach: po każdej awarii do czasu doprowadzenia statku do stanu, potwierdzonego
przez inspektora PRS, odpowiadającego wymaganiom stawianym dla uzyskania Orzeczenia; po wprowadzeniu bez uzgodnienia z PRS
zmian w konstrukcji statku lub w jego wyposażeniu; po obciążeniu statku powyżej wyznaczonej nośności; w razie niewypełnienia
stawianych przez PRS warunków, ograniczeń i zaleceń.
PRS wykonuje czynności nadzorcze z należytą starannością i dobrą praktyką, uwzględniając aktualny poziom wiedzy. Niemniej jednak,
ani PRS, ani jego inspektorzy nie ponoszą odpowiedzialności cywilnej z tytułu ewentualnych szkód mogących powstać w związku lub w
następstwie wykonywania tych czynności lub w wyniku przekazanych zleceniodawcy 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 przekraczające
wysokości opłaty należnej za wykonaną usługę, 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 wykonywaniem zlecenia przez PRS.
Polski Rejestr Statków (PRS) oznacza Polski Rejestr Statków S. A.
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