Tom "TM" 1

WYKAZ ŚWIADECTW UZNANIA

TOM TM/Z
Zakłady i laboratoria

GDAŃSK, marzec 2014

2

Tom "TM"

Część: A
WYKAZ GRUP KLASYFIKACJI PRODUCENTÓW
Laboratoria badania paliw, olejów i smarów ....................................................................... 9
Laboratoria i zakłady pomiarowe i diagnostyczne urządzeń maszynowych................... 10
Zakład konserwacji i napraw narzędzi pomiarowych........................................................ 12
Zakłady konserwacji i napraw sprzętu pożarniczego......................................................... 13
Zakłady konserwacji i napraw stałych instalacji gaśniczych............................................. 17
Zakłady remontowo-serwisowe urządzeń i instalacji maszynowych ................................ 21

Tom "TM" 3

Część: B
SKOROWIDZ ALFABETYCZNY PRODUCENTÓW
"3K Serv" Sp. z o.o.

ul. Kurzyńskiego 19
80-306 Gdańsk
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strony - 21

AKWEN SERVICE S.C.
C.E Możejewski,

ul. Adm. J. Unrunga 111
81-0153 Gdynia
Polska
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Autoryzowany Serwis Przeciwpożarowy.
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Baltic Spares Sernice Sp. z o.o.

ul. Astronomów 8
80-299 Gdańsk
Polska

strony - 22

BARKAS
Wiesław Gibuła & Halina Gibuła
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CIRG Poland
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ul. 1-go Maja 34
71-627 Szczecin
Polska
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F.U. REDA SERVICE
A. Jezierski, A. Mrzygłód, M. Śladkowski

ul. Narzędziowa 33
70-807 Szczecin
Polska
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H. Cegielski – SERVICE Sp. z o.o.

ul. 28 Czerwca 1956 r. Nr 223/229
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ul. Kamrowskiego 16
81-603 Szczecin
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ul. Żubrów 1
71-617 Szczecin
Polska

strony - 9

Izba Pomiarów Szczecińskiej Stoczni
Remontowej "GRYFIA" S.A.

ul. Ludowa 13
71-700 Szczecin
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JSC “GARANT SAFETY”

Pramones g. 8A
LT-94102, Klaipeda
Lithuania

strony - 13; 17

KIL Sp. z o.o.

ul. Nad Stobnicą 21A, Mierzyn
72-006 Szczecin
Polska

strony - 24

Kołobrzeska Stocznia Remontowa "DOK"
Zbigniew Haliński

ul. Stoczniowa 14b
78-100 Kołobrzeg
Polska

strony - 25

Komplex POPŻ BHP s.c.
Wiesław Kleśta

ul. Łokietka 22
70-255 Szczecin
Polska

strony - 14, 17

Laboratorium Pomiarowe Szczecińskiej
Stoczni Remontowej "GRYFIA" S.A.
strony - 11

ul. Ludowa 13
71-700 Szczecin
Polska
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MARCO SERVICE Sp. z o.o.

ul. Władysława IV 1
70-651 Szczecin
Polska

strony - 25

MARINE SERVICE JAROSZEWICZ S.C.

ul. Bielańska 23
70-703 Szczecin
Polska

strony - 29

MASTER Sp. z o.o.

ul. Włądysława IV
70-651 Szczecin
Polska

strony - 26

Morska Stocznia Remontowa S.A.

ul. Ludzi Morza 16
72-602 Świnoujscie
Polska

strony - 26

MS ENGINEPARK S.C.

ul. T. Firlika 19
71-637 Szczecin
Polska

strony - 28

MOTOR – NAUTA Sp. z o.o.

ul. Waszyngtona 1
81-342 Gdynia
Polska

strony - 27

NAVITECH Sp. z o.o.

ul. Heyki 27
70-631 Szczecin
Polska

strony - 28

Net Marine – Marine Power Service
Sp. z o.o.

ul. Kotwiczna 13
70-673 Szczecin
Polska

strony - 29

Przedsiębiorstwo Usługowe
„POŻ-PLISZKA” Sp. z o.o.

ul. Szczecińska 45
80-392 Gdańsk
Polska

strony - 15; 19

POLTRAMP Sp. z o.o.

ul. Hryniewieckiego 1
70-606 Szczecin
Polska

strony - 14, 18

POLTRAMP YARD Sp. z o.o.
strony - 29

ul. Elizy Orzeszkowej 3/106
70-600 Świnoujście
Polska
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Portowa Straż Pożarna FLORIAN Sp. z o.o.
Stacja serwisowa z siedziba przy
ul. mjr. Sucharskiego 71
80-601 Gdańsk

ul. Na Zaspę 57
80-546 Gdańsk
Polska

strony - 14; 18

PPUH NAUTA TURBO Sp. z o.o.

ul. Waszyngtona 1
80-342 Gdynia
Polska

strony - 30

PPUH NAUTEX Sp. z o.o.

ul. Waszyngtona 1
80-342 Gdynia
Polska

strony - 30

Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne
"SUPON" S.A.

ul. Spacerowa 1
83-010 Straszyn
Polska

strony - 15; 19

Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne
Sprzętu Pożarniczego i Ochronnego
„SUPHON BIS”

ul. Kossaka 38
84-300 Lębork
Polska

strony - 15

Przedsiębiorstwo „KWANT” Sp. z o.o.

Al. Rzeczypospolitej 26
80-369 -Gdańsk
Polska

strony - 31

Przedsiębiorstwo Połowów i Usług
Rybackich „SZKUNER”

ul. Portowa 22
84-120 Władysławowo
Polska
Tel: (48 58) 674-16-53

strony - 31

Przedsiębiorstwo Technik
Regeneracyjnych
„BALTIC ENGINEERING” Sp. z o.o.

ul. Cienista 14
80-046 Gdańsk
Polska

strony - 32

Przesiębiorstwo Uslugowe „STAWAL”
Waldemar Grabowski, Stanisław Ćwik

ul. Bałtycka 17
78-100 Kołobrzeg
Polska

strony - 32

PTS Sp. z o.o.
strony - 35

ul. Gdańska 36
70-952 Szczecin
Polska
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REMSHIP Ozygała, Bogucki Sp. j.

ul. Bytomska 15A
70-603 Szczecin
Polska

strony - 33

REST-ZAS Stocznia remontowa Sp. z o.o.

ul. Fiszera 14
80-231 Gdańsk
Polska

strony - 33

ROCKFIN Sp. z o. o.

Nowy Tuchom 10
80-209 Chwaszczyno
Polska

strony - 34

SEA-VIBER
Eugeniusz Rogalewski

ul. Warneńska 14D/7
80-287 Gdańsk
Polska

strony - 12

SPINEL Hydraulika - Pneumantyka
E .i J. Kantow, A. i M. Poloczek

Przewory, ul. Wiejska 8
46-050 Tarnów Opolski
Polska

strony - 38

Stocznia Marynarki Wojennej S.A
(w upadłości likwidacyjnej)

ul. Śmidowicza 48
81-127 Gdynia
Polska

strony - 34

Stocznia Marynarki Wojennej S.A
(w upadłości likwidacyjnej)

Laboratorium Metrologiczne

ul. Śmidowicza 48
81-127 Gdynia
Polska

strony - 12

Stocznia Remontowa NAUTA S.A.

ul. J. Waszyngtona 1
81-342 Gdynia
Polska

strony - 35

Stocznia Rybacka SPAWMET
Spółka z o.o.

ul. Sienna 33
80-705 Gdańsk
Polska

strony - 35

UNIREM BIS S.C.
P.Olejnik, S. Wielewicki
strony - 36
8

ul. Bronowicka 27
71-0127 Szczecin
Polska
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Wydziałowe Laboratorium Badawcze
Instytut Technicznej Eksploatacji Siłowni
Okrętowych Akademii Morskiej
w Szczecinie

ul. Wały Chrobrego 1/2
70-500 Szczecin
Polska

strony - 9

Zakład Konstrukcji i Ekspertyz
TECHMARIN Sp. z o.o.

ul. Kasiborska 4a
72-600 Świnoujście
Polska

strony - 36

Zakład Mechaniki Okrętowej s.c
Jacek Bagiński, Mariusz Chmiel

ul. Stoczniowa 14b
78-100 Kołobrzeg
Polska

strony - 37

Zakład Usług Metrologicznych
„MAGRA” S.C..

ul Wżska 6 25
71-415 Szczecin
Polska

strony - 12

Zakład Usług Pożarniczych „ŻAREK” S.C.

ul Barlickiego 25
72-602 Świnoujście
Polska

strony - 16; 19

Zakład Usług Remontowych
”PERFEKT SERVICE” Sp. z o.o.

Władysława IV 1
70-651 Szczecin
Polska

strony - 37

Zakład Usługowo-Techniczny „SUPOŻ”

ul. Małopolska 14
81-555 Gdynia
Polska

strony - 16; 20

Zakład Usługowo-Techniczny
„ZGODA-SERVICE” Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 32
83-000 Pruszcz Gdański
Polska

strony - 38

ZNiK S.C. Fire Fighting Service
W. Zalewski & A. Dąbek
strony - 16; 20

ul. Ojca Beyzyma 7/5
70-391 Szczecin
Polska

Tom "TM" 9

Część: C
Wykaz Świadectw
Laboratoria badania paliw, olejów i smarów
Instytut Zootechniki, Państwowy
Instytut Badawczy,
Krajowe Laboratorium Pasz,
Pracownia Akademii Morskiej
w Szczecinie

ul. Żubrów 1
71-617 Szczecin
Polska



Data wystawienia: 2012-01-17
Data ważności : 2015-01-16

TM/1176/710001/12

Zakres:
Laboratoriom zostało uznane w zakresie poboru próbek i wykonywania następujących badań:
1. oczyszczonych wód zaolejonych z okrętowych urządzeń filtracyjnych .
2. fizycznych i chemicznych produktów ropopochodnych .
3. własności chemicznych, biologicznych i i biochemicznych oczyszczonych ścieków sanitarnych.

Wydziałowe Laboratorium
Badawcze
Instytut Technicznej Eksploatacji
Siłowni Okrętowych Akademii
Morskiej w Szczecinie

ul. Wały Chrobrego 1/2
70-500 Szczecin
Polska



TM/1170/710001/11

Data wystawienia: 2011-12-05
Data ważności : 2014-12-04

Zakres:
Laboratoriom zostało uznane w zakresie poboru próbek i wykonywania następujących badań:
1. oczyszczonych wód zaolejonych z okrętowych urządzeń filtracyjnych .
2. produktów ropopochodnych w celu określenia zawartości siarki.
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Laboratoria i zakłady pomiarowe i diagnostyczne urządzeń
maszynowych

DIAGNOSTYKA MASZYN
mgr inż. Sadurski

ul. Saperów 6/1
80-431 Gdańsk
Polska


Data wystawienia: 2013-09-16
Data ważności : 2016-09-16

TM/1250/842502/13

Zakres:
Uznano za kompetentny do wykonywania na statkach następujących usług na statkach z klasą
PRS:
− Pomiarów drgań maszyn i urządzeń wirujących,
− Pomiary laserowe-osiowanie wałów, pomiary współ-centryczności siedzisk łożysk, w silnikach
okrętowych i turbinach;
− Wyważanie dynamiczne wirników i łożysk własnych;
− Oceny diagnostycznej stanu technicznego urządzeń maszynowych ;
− Pomiary laserowe płaskości i osiowości w urządzeniach maszynowych i armaturze rurociągów

INFO MARINE Sp. z o.o.

ul. Kamrowskiego 16
81-603 Gdynia
Polska


TM/1219/842502/12

Data wystawienia: 2012-11-16
Data ważności : 2015-11-15

Zakres:
Uznano za kompetentny do wykonywania na statkach następujących prac:
− pomiarów drgań maszyn i urządzeń wirujących,
− pomiarów poziomu hałasu w pomieszczeniach maszynowych i mieszkalnych,
− pomiarów temperatury wyposażenia maszynowego za pomocą kamery termowizyjnej,
− Oceny diagnostycznej stanu technicznego urządzeń maszynowych.
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Izba Pomiarów
Szczecińskiej Stoczni Remontowej
"GRYFIA" S.A.

ul. Ludowa 13
71-700 Szczecin
Polska


Data wystawienia: 2011-07-21
Data ważności : 2014-07-20

TM/1153/842502/11

Zakres:
Uznano za kompetentną do wykonywania na statkach następujących prac:
− pomiarów części: silników głównych, silników pomocniczych, turbosprężarek oraz innych
mechanizmów,
− pomiarów sprężynowania wału korbowego,
− diagnostyki silników spalinowych.

Laboratorium Pomiarowe
Szczecińskiej Stoczni Remontowej
"GRYFIA" S.A.

ul. Ludowa 13
71-700 Szczecin
Polska


TM/1154/842502/11

Data wystawienia: 2011-07-21
Data ważności : 2014-07-20

Zakres:
Uznano za kompetentne do wykonywania następujących prac:
− na statkach pomiarów konstrukcji (kadłub, zrębnice, pokrywy lukowe itp.) z wykorzystaniem
przyrządów geodezyjnych,
− na statkach osiowania metodą optyczną (układy sterowe, linie wałów, gniazda łożysk ramowych
silników itp.) z wykorzystaniem autokolimatora,
− na statkach pomiaru współosiowości maszyn z wykorzystaniem urządzenia laserowego
OPTALING PLUS,
− napraw i wzorcowania narzędzi pomiarowych do pomiaru długości i kąta.
Wyniki wzorcowania narzędzi pomiarowych przedkładane przez laboratorium na własnych
świadectwach będą honorowane przez PRS.
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SEA-VIBER
Eugeniusz Rogalewski

ul. Warneńska 14D/7
80-287 Gdańsk
Polska


Data wystawienia: 2011-11-04
Data ważności : 2014-11-03

TM/1169/842502/11

Zakres:
Wykonywanie na statkach oraz stacjach prób pomiarów drgań skrętnych linii wałów układów
napędowych.

Zakład konserwacji i napraw narzędzi pomiarowych
Stocznia Marynarki Wojennej S.A
(w upadłości likwidacyjnej)

Laboratorium Metrologiczne

ul. Śmidowicza 48 6
81-127 Gdynia
Polska


Data wystawienia: 2012-05-23
Data ważności : 2014-10-30

TM/1186/842502/12

Zakres:
Laboratorium uznano za kompetentne do wykonywania napraw, wzorcowania i sprawdzania
przyrządów pomiarowych do pomiaru długości i kąta termometrów, manometrów oraz kluczy
dynamometrycznych.

Zakład Usług Metrologicznych
„MAGRA” S.C.

ul. Wąska 6
71-415 Szczecin
Polska


TM/1171/842502/11

Data wystawienia: 2011-12-16
Data ważności : 2014-12-15

Zakres:
Zakład uznano za kompetentny do wykonywania napraw i wzorcowania:
– manometrów,
– narzędzi pomiarowych do pomiaru długości i kąta,
– termometrów cieczowych i elektronicznych, czujników termoelektrycznych i rezystancyjnych,
– narzędzi dynamometrycznych do 1 kNm.

Tom "TM" 13

Zakłady konserwacji i napraw sprzętu pożarowego
Autoryzowany Serwis Przeciwpożarowy ul. Broniewieckiego 6B

"SZYK" P.H.U.
Janusz Szczepanek

73-110 Stargard Szczeciński
Polska


Data wystawienia: 2012-05-22
Data ważności : 2015-05-21

TM/1185/930049/12

Zakres:
Wykonywanie na statkach okresowych przeglądów, napraw i atestacji gaśnic przenośnych
i przewoźnych.

FIRESTIN - SERVICE
ZAKŁAD USŁUGOWY
SYSTEMY I SPRZĘT P. POŻ.

ul. 1-go Maja 34
71-627 Szczecin
Polska


Data wystawienia: 2011-04-08
Data ważności : 2014-04-07

TM/1146/930049/11

Zakres:
Wykonywanie na statkach okresowych przeglądów, napraw i atestacji następującego sprzętu:
stosowanego w ochronie przeciwpożarowej:
− gaśnic przenośnych i przewoźnych;
− przenośnych zestawów pianowych;

JSC “Garant Safety”

Pramones g. 8A
LT-94102, Klaipeda
Lithuania


TM/1207/930049/12

Data wystawienia: 2012-10-03
Data ważności : 2015-10-02

Zakres:
Wykonywanie okresowych przeglądów, napraw i atestacji następującego sprzętu stosowanego w
ochronie przeciwpożarowej:
− gaśnic przenośnych i przewoźnych;
− przenośnych zestawów pianowych;
− aparatów oddechowych i awaryjnych ucieczkowych aparatów oddechowych;
− ubrań ochronnych,
− węży pożarniczych.
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Komplex POPŻ BHP s.c.
Wiesław Kleśta

ul. Łokietka 22
70-255 Szczecin
Polska


Data wystawienia: 2013-04-26
Data ważności : 2016-04-25

TM/1232/930049/13

Zakres:
Wykonywanie okresowych przeglądów, napraw i atestacji następującego sprzętu stosowanego w
ochronie przeciwpożarowej:
− gaśnic przenośnych i przewoźnych;
− przenośnych zestawów pianowych;
− węży pożarniczych.

„POLTRAMP” Sp. z o.o.

ul. Hryniewieckiego 1
70-606 Szczecin
Polska


Data wystawienia: 2013-07-02
Data ważności : 2016-07-01

TM/1239/930049/13

Zakres:
Wykonywanie okresowych przeglądów, napraw i atestacji następującego sprzętu pożarniczego
stosowanego na statkach:
− gaśnic przenośnych i przewoźnych;
− przenośnych zestawów pianowych,
− aparatów oddechowych.

Portowa Straż Pożarna
"FLORIAN" Sp. z o.o.
Stacja Serwisowa z siedzibą

ul. Na Zaspę 57
80-546 Gdańsk
ul. mjr H. Sucharskiego 71
80-601 Gdańsk
Polska


TM/1167/930049/11

Data wystawienia: 2011-10-11
Data ważności : 2014-10-10

Zakres:
Wykonywanie na statkach: okresowych przeglądów, napraw i atestacji następującego sprzętu
stosowanego w ochronie przeciwpożarowej:
− gaśnic przenośnych i przewoźnych;
− przenośnych zestawów pianowych;
− aparatów oddechowych i awaryjnych ucieczkowych aparatów oddechowych.
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ul. Szczecińska 45
80-392 Gdańsk
Polska

Przedsiębiorstwo Usługowe
”POŻ-PLISZKA”



Data wystawienia: 2013-11-15
Data ważności : 2016-11-14

TM/1260/930049/13

Zakres:
Wykonywanie na statkach okresowych przeglądów, napraw i atestacji następującego sprzętu
pożarniczego:
− gaśnic przenośnych i przewoźnych,
− przenośnych zestawów pianowych,
− aparatów oddechowych.

ul. Spacerowa 1
83-010 Straszyn
Polska

Przedsiębiorstwo HandlowoTechniczne "SUPON" S.A.



Data wystawienia: 2014-01-20
Data ważności : 2017-01-19

TM/1268/930049/14

Zakres:
Wykonywanie na statkach okresowych przeglądów, napraw i atestacji następującego sprzętu
stosowanego w ochronie przeciwpożarowej:
− gaśnic przenośnych i przewoźnych;
− przenośnych zestawów pianowych;
− aparatów oddechowych i awaryjnych ucieczkowych aparatów oddechowych,
oraz do napełniania butli pneumatycznych tratw ratunkowych.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne

„SUPHON BIS”

ul. Kossaka 38
84-300 Lębork
Polska



TM/1229/930049/13

Data wystawienia: 2013-08-28
Data ważności : 2016-03-10

Zakres:
Wykonywanie na statkach okresowych przeglądów, napraw i atestacji następującego sprzętu:
− gaśnic przenośnych i przewoźnych;
− butli tratw ratunkowych,
a także przeglądów instalacji wodnohydrantowych, łącznie z przeprowadzeniem prób ciśnieniowych
węży pożarniczych.
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Zakład Usług Pożarniczych
”ŻAREK” S.C.

ul Barlickiego 25
72-602 Świnoujście
Polska


Data wystawienia: 2013-10-24
Data ważności : 2016-10-23

TM/1257/930049/13

Zakres:
Wykonywanie na statkach okresowych przeglądów, napraw i atestacji następującego sprzętu
pożarniczego:
− gaśnic przenośnych i przewoźnych,
− przenośnych zestawów pianowych,
− aparatów oddechowych.

Zakład Usługowo-Techniczny
„SUPOŻ”

ul. Małopolska 14
81-555 Gdynia
Polska


Data wystawienia: 2012-09-05
Data ważności : 2015-09-04

TM/1203/930049/12

Zakres:
Wykonywanie na statkach okresowych przeglądów, napraw i atestacji następującego sprzętu
stosowanego w ochronie przeciwpożrowej:
− gaśnic przenośnych i przewoźnych;
− przenośnych zestawów pianowych;

ZNiK S.C. Fire Fighting Service
W. Zalewski & A. Dąbek

ul. Ojca Beyzyma 7/5
70-391 Szczecin
Polska


TM/1210/930049/12

Data wystawienia: 2012-10-18
Data ważności : 2015-10-17

Zakres:
Wykonywanie na statkach okresowych przeglądów, napraw i atestacji następującego sprzętu
stosowanego w ochronie przeciwpożarowej:
− gaśnic przenośnych i przewoźnych;
− przenośnych zestawów pianowych;
− aparatów oddechowych i awaryjnych ucieczkowych aparatów oddechowych;
− węży pożarniczych.
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Zakłady konserwacji i napraw stałych instalacji gaśniczych
FIRESTIN - SERVICE
Zakład Usługowy
Systemy i Sprzęt P. Poż.

ul. 1-go Maja 34
71-627 Szczecin
Polska


Data wystawienia: 2011-04-08
Data ważności : 2014-04-07

TM/1147/930052/11

Zakres:
Wykonywanie na statkach okresowych przeglądów, konserwacji i napraw następujących stałych
instalacji gaśniczych:
− wysokociśnieniowych instalacji na dwutlenek węgla (CO2), wraz z pomiarem ilości czynnika
gaśniczego.

JSC “Garant Safety”

Pramones g. 8A
LT-94102, Klaipeda
Lithuania


Data wystawienia: 2012-10-03
Data ważności : 2015-10-02

TM/1208/930052/12

Zakres:
Przeprowadzanie na statkach okresowych przeglądów, konserwacji i napraw następujących stałych
instalacji gaśniczych:
− instalacji na dwutlenek węgla (CO2),
− instalacji halonowych;
− instalacji pianowych.

Komplex POPŻ BHP s.c.
Wiesław Kleśta

ul. Łokietka 22
70-255 Szczecin
Polska


TM/1233/930052/13

Data wystawienia: 2013-04-26
Data ważności : 2016-04-25

Zakres:
Wykonywanie na statkach okresowych przeglądów, konserwacji i napraw następujących stałych
instalacji gaśniczych:
− na dwutlenek węgla (CO2);
− wodnohydrantowych, łącznie z wykonywaniem prób ciśnieniowych węzy pożarniczych;.
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„POLTRAMP” Sp. z o.o.

ul. Hryniewieckiego 1
70-606 Szczecin
Polska


Data wystawienia: 2013-07-02
Data ważności : 2016-07-01

TM/1240/930052/13

Zakres:
Wykonywanie na statkach okresowych przeglądów, konserwacji i napraw następujących stałych
instalacji gaśniczych:
− na dwutlenek węgla CO2, łącznie z systemami wykrywania dymu w ładowniach;
− halonowych oraz instalacji z gazowymi czynnikami gaśniczymi, traktowanymi jako zamienniki
halonu;
− pianowych i proszkowych;
− wodnohydrantowych, tryskaczowych, zraszających wodnych i na mgłę wodną;.

Portowa Straż Pożarna
"FLORIAN" Sp. z o.o.

ul. Na Zaspę 57
80-546 Gdańsk

Stacja Serwisowa z siedzibą przy

ul. mjr. Sucharskiego 71
80-601 Gdańsk
Polska



TM/1166/930052/11

Data wystawienia: 2011-10-11
Data ważności : 2014-10-10

Zakres:
Wykonywanie na statkach okresowych przeglądów, konserwacji i napraw następujących stałych
instalacji gaśniczych:
− na dwutlenek węgla (CO2) łącznie z pomiarem ilości CO2 w butlach;
− wodnohydrantowych, łącznie z przeprowadzaniem prób ciśnieniowych węży pożarniczych
− pianowych, łącznie ze sprawdzeniem jakości środka pianotwórczego;
− proszkowych, łącznie ze sprawdzeniem jakości proszku gaśniczego.
oraz przeprowadzania prób hydraulicznych ciśnieniowych zbiorników/butli.
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Przedsiębiorstwo Usługowe
”POŻ-PLISZKA” Sp. z o.o.

ul. Szczecińska 45
80-392 Gdańsk
Polska


Data wystawienia: 2013-11-15
Data ważności : 2016-11-14

TM/1261/930052/13

Zakres:
Wykonywanie na statkach okresowych przeglądów, konserwacji i napraw następujących stałych
instalacji gaśniczych:
− instalacji na dwutlenek węgla CO2,
− instalacji halonowych oraz instalacji z gazowymi czynnikami gaśniczymi, traktowanymi jako
zamienniki halonu,
− instalacji wodnohydrantowych i zraszających wodnych
− instalacji pianowych , wraz ze sprawdzeniem jakości środka pianotwórczego.

Przedsiębiorstwo HandlowoTechniczne "SUPON" S.A.

ul. Spacerowa 1
83-010 Straszyn
Polska


Data wystawienia: 2014-01-20
Data ważności : 2017-01-19

TM/1269/930052/14

Zakres:
Wykonywanie na statkach okresowych przeglądów, konserwacji i napraw następujących stałych
instalacji gaśniczych:
− instalacji na dwutlenek węgla CO2,
− instalacji halonowych oraz innych instalacji na gaz obojętny,
− instalacji wodnohydrantowych i zraszających wodnych
− instalacji pianowych, wraz zbadaniem jakości środków pianotwórczych,
− instalacji proszkowych.
oraz przeprowadzania prób ciśnieniowych zbiorników / butli./ węzy pożarniczych.

Zakład Usług Pożarniczych
”ŻAREK” S.C.

ul Barlickiego 25
72-602 Świnoujście
Polska


TM/1258/930052/13

Data wystawienia: 2013-10-24
Data ważności : 2016-10-23

Zakres:
Przeprowadzanie na statkach okresowych przeglądów, konserwacji i napraw następujących stałych
instalacji gaśniczych:
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−
−
−
−

instalacji na dwutlenek węgla CO2,
instalacji halonowych i proszkowych,
instalacji wodnohydrantowych, tryskaczowych i zraszających wodnych i na mgłę wodną,
instalacji pianowych.

Zakład Usługowo-Techniczny
”SUPOŻ”

ul. Małopolska 14
81-555 Gdynia
Polska


Data wystawienia: 2012-09-05
Data ważności : 2015-09-04

TM/1204/930052/12

Zakres:
Wykonywanie na statkach okresowych przeglądów, konserwacji i napraw następujących stałych
instalacji gaśniczych:
− instalacji na dwutlenek węgla (CO2);
− instalacji wodnohydrantowych, łącznie z przeprowadzaniem prób ciśnieniowych węży
pożarniczych.

ZNiK S.C. Fire Fighting Service
W. Zalewski & A. Dąbek

ul. Ojca Beyzyma 7/5
70-391 Szczecin
Polska


TM/1211/930052/12

Data wystawienia: 2012-10-18
Data ważności : 2015-10-17

Zakres:
Wykonywanie na statkach okresowych przeglądów, konserwacji i napraw następujących stałych
instalacji gaśniczych:
− instalacji na dwutlenek węgla (CO2);
− instalacji halonowych;
− instalacji wodnohydrantowych, łącznie z przeprowadzaniem prób ciśnieniowych węży
pożarniczych.
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Zakłady remontowo-serwisowe urządzeń
i instalacji maszynowych
"3K Serv" Sp. z o.o.

ul. Kurzyńskiego 19
80-306 Gdańsk
Polska


Data wystawienia: 2013-06-28
Data ważności : 2015-02-27

TM/1238/842502/13

Zakres:
Wykonywanie na statkach następujących prac:
1. Pomiarów stopnia zużycia elementów oraz parametrów regulacyjnych okrętowych silników
wysokoprężnych i n/w mechanizmów.
2. Remontów:
a) głównych i pomocniczych okrętowych silników wysokoprężnych ,
b) mechanizmów pomocniczych:
− pomp wodnych, pomp olejowych, pomp paliwowych;
− wirówek oleju, wirówek paliwa;
− turbosprężarek, z ograniczeniem podanym w Załączniku Nr 1(pkt.4);
− sprężarek powietrza;
c) wymienników ciepła.
3. Remontów instalacji rurociągów maszynowych i ogólnookrętowych,
4. Posadowień maszyn i urządzeń okrętowych na podkładkach wylewanych z tworzywa
kompozytowego Loctite 7202 (Loktite Fixmaster Marine Chocking)-Green- produkcji firmy
Henkel Corporation.

„AKWEN SERVICE” S.C.
C.E. Możejewski

ul. Adm. J. Unrunga 111
81-153 Gdynia
Polska


TM/1213/842502/12

Data wystawienia: 2012-10-29
Data ważności : 2015-10-28

Zakres:
Wykonywania na statkach następujących prac:
1. Pomiarów stopnia zużycia elementów oraz parametrów regulacyjnych okrętowych silników
wysokoprężnych i mechanizmów pomocniczych.
2. Przeprowadzania remontów:
a) głównych i pomocniczych silników okrętowych;
b) mechanizmów pomocniczych:
− pomp wodnych, pomp olejowych, pomp paliwowych,
− wirówek oleju i paliwa,
− turbosprężarek z ograniczeniem podanym w Załączniku nr 1(pkt. 4),
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− sprężarek powietrza,
− wciągarek kotwicznych, cumowniczych i holowniczych z napędem elektrycznym i

hydraulicznym,
c) wymienników ciepła.

Baltic Spares Service Sp. z o. o.

ul. Astronomów 8
80-299 Gdańsk
Polska


Data wystawienia: 2012-06-29
Data ważności : 2015-06-28

TM/1200/842502/12

Zakres:
Wykonywanie na statkach następujących prac:
1. Pomiarów stopnia zużycia elementów oraz parametrów regulacyjnych okrętowych silników
wysokoprężnych i m/w mechanizmów.
2. Remontów:
a) głównych i pomocniczych okrętowych silników wysokoprężnych;
b) mechanizmów pomocniczych:
− pomp wodnych, pomp olejowych, pomp paliwowych,
− wirówek oleju i wirówek paliwa,
− turbosprężarek z ograniczeniem podanym w załączniku (pkt.4);
− sprężarek powietrza, ,
c) wymienników ciepła.

CIRG Polska

ul. Kasiborska 12
72-600 Świnoujście
Polska


TM/1191/842502/12

Data wystawienia: 2012-06-14
Data ważności : 2015-06-13

Zakres:
Wykonywanie na statkach stępujących prac:
1. Remontów układów napędu i sterowania hydraulicznego.
2. Zakuwania hydraulicznych przewodów elastycznych o nominalnych średnicach otworów od 6 do
32 mm, przeznaczonych do maksymalnego ciśnienia roboczego 420 bar (6000 psi).
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„DAMPOL” Marek Lecki

Budy Głogowskie 520
36-060 Głogów Małopolski
Polska


Data wystawienia: 2012-02-23
Data ważności : 2015-02-22

TM/1177/842502/12

Zakres:
Wykonywania remontów i przeglądów wiskotycznych i sprężynowych tłumików drgań skrętnych
wałów korbowych silników spalinowych.

„ETMAL” Sp. z o.o.

ul. Hutnicza 51
81-061 Gdynia
Polska


Data wystawienia: 2012-03-30
Data ważności : 2015-03-29

TM/1180/842502/12

Zakres:
Wykonywanie przeglądów i remontów następujących urządzeń i instalacji:
1. Układów hydraulicznych i pneumatycznych,
2. Hydraulicznych urządzeń napędowych:
a) maszyn sterowych,
b) wciągarek kotwicznych,
c) wciągarek cumowniczych,
d) wciągarek holowniczych,
e) pokładowych urządzeń dźwignicowych,
f) urządzeń zamykania i otwierania otworów w kadłubie, nadbudówkach i pokładówkach,
g) urządzeń połowowych.
3. Armatury instalacji paliwowej i zęzowo-balastowej.

F.U. „REDA SERVICE”

ul. Narzędziowa 33

A. Jezierski, A. Mrzygłód, M. Śladkowski 70-807 Szczecin

Polska


TM/1190/842502/12

Data wystawienia: 2012-06-14
Data ważności : 2015-06-13

Zakres:
Wykonywanie na statkach następujących prac:
1. Czyszczenie chemiczne i mechaniczne kotłów głównych i pomocniczych oraz remont ich
armatury.
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2. Czyszczenie chemiczne i mechaniczne oraz remont zbiorników ciśnieniowych i wymienników
ciepła.
3. Prowadzenie remontów:
− armatury dennej i burtowej;
− pomp wodnych, pomp olejowych, pomp paliwowych;
− wciągarek kotwicznych i cumowniczych.

H. Cegielski – SERVICE Sp,.z o.o.

ul. 28 Czerwca 1956 r. Nr 223/229
61-485 Poznań
Polska


Data wystawienia: 2012-05-31
Data ważności : 2015-05-30

TM/1187/842502/12

Zakres:
Wykonywanie na statkach następujących prac:
1. Pomiarów stopnia zużycia elementów oraz parametrów regulacyjnych okrętowych silników
wysokoprężnych i n/w mechanizmów:
2. Remontów:
a) głównych i pomocniczych okrętowych silników wysokoprężnych;
b) : mechanizmów pomocniczych
− pomp wodnych, pomp olejowych, pomp paliwowych
− turbosprężarek z ograniczeniem podanym w Załączniku (pkt. 4),
− sprężarek powietrza,
c) wymienników ciepła:

„KIL” Sp. z o.o.

ul. Nad Stobnicą 21A, Mierzyn
72-006 Szczecin
Polska


TM/1222/842502/12

Data wystawienia: 2012-12-28
Data ważności : 2015-12-17

Zakres:
Wykonywanie na statkach następujących prac:
1. Remontów hydraulicznych urządzeń napędowych:
a) wciągarek kotwicznych, cumowniczych i holowniczych;
b) maszyn sterowych;
c) pokładowych urządzeń dźwignicowych;
d) urządzeń do zamykania i otwierania otworów w kadłubie, nadbudówkach i pokładówkach.
2. Remontów:
a) pomp wodnych, pomp olejowych, pomp paliwowych;
b) wciągarek kotwicznych, cumowniczych i holowniczych;
c) pokładowych urządzeń dźwignicowych;
d) kotłów, zbiorników ciśnieniowych i wymienników ciepła;
e) urządzeń sterowych.
3. Pomiarów stopnia zużycia elementów w/w mechanizmów.
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Kołobrzeska Stocznia Remontowa
„DOK” Zbigniew Haliński

ul. Stoczniowa 14b
78-100 Kołobrzeg
Polska


Data wystawienia: 2011-09-30
Data ważności : 2014-09-29

TM/1163/842502/07

Zakres:
Wykonywanie na statkach następujących prac:
1. Pomiarów stopnia zużycia elementów oraz parametrów regulacyjnych okrętowych silników
wysokoprężnych (o mocy do 700 kW) i n/w mechanizmów.
2. Przeprowadzania remontów:
a) głównych i pomocniczych okrętowych silników wysokoprężnych (o mocy do 700 kW),
b) współpracujących z w/w silnikami:
− przekładni napędowych z ograniczeniem do wymiany części,
− linii wałów,
c) mechanizmów pomocniczych:
− pomp wodnych, pomp olejowych, pomp paliwowych,
− turbosprężarek z ograniczeniem podanym w Załączniku Nr 1 (pkt. 4),
− sprężarek powietrza,
d) mechanizmów pokładowych:
− wciągarek kotwicznych, cumowniczych i holowniczych z napędem elektrycznym
i hydraulicznym,
e) wymienników ciepła,
3. Napraw śrub okrętowych współpracujących z w/w silnikami z ograniczeniem podanym
w Załączniku Nr 1 (pkt. 5).

MARCO SERVICE Sp. z o.o.

ul. Władysława IV 1
70-651 Szczecin
Polska


TM/1249/842502/13

Data wystawienia: 2013-09-12
Data ważności : 2016-09-11

Zakres:
Wykonywanie na statkach następujących prac:
1. Pomiarów stopnia zużycia elementów oraz parametrów regulacyjnych okrętowych silników
wysokoprężnych i mechanizmów pomocniczych.
2. Remontów:
a)
głównych i pomocniczych okrętowych silników wysokoprężnych;
b)
mechanizmów pomocniczych:
− pomp wodnych, pomp olejowych, pomp paliwowych,
− wirówek oleju i paliwa,
− turbosprężarek;
− sprężarek powietrza, sprężarek chłodniczych,
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− wyciągarek kotwicznych, cumowniczych i holowniczych z napędem elektrycznym

i hydraulicznym,
− pokładowych urządzeń dźwignicowych,

c)

kotłów, zbiorników ciśnieniowych i wymienników ciepła.

„MASTER” Sp. z o.o.
Spółka Komandytowa

ul. Władysława IV 1
701-651 Szczecin
Polska


Data wystawienia: 2013-04-15
Data ważności : 2016-04-14

TM/1231/842502/13

Zakres:
Wykonywanie na statkach następujących prac:
1. Pomiarów stopnia zużycia elementów oraz parametrów regulacyjnych okrętowych silników
wysokoprężnych i mechanizmów pomocniczych.
2. Przeprowadzania remontów:
a) głównych i pomocniczych silników okrętowych,
b) mechanizmów pomocniczych:
− pomp wodnych, pomp olejowych, pomp paliwowych,
− turbosprężarek z ograniczeniem podanym w Załączniku (pkt. 4),
− sprężarek powietrza;
c) mechanizmów pokładowych:
− wciągarek kotwicznych, cumowniczych i holowniczych z napędem elektrycznym
i hydraulicznym, z ograniczeniem podanym w Załączniku (pkt. 3),
d) pokładowych urządzeń dźwignicowych,
e) siłowników hydraulicznych z ograniczeniem podanym w załączniku (pkt. 5)
f) urządzeń hydraulicznych oraz rurociągów I armatury wchodzących w skład instalacji
hydraulicznych:
− pokładowych urządzeń dźwignicowych,
− wciągarek kotwicznych, cumowniczych i holowniczych,
− pokryw lukowych z ograniczeniem podanym w załączniku (pkt. 6)
g) układów hydraulicznych maszyn sterowych z ograniczeniem podanym w załączniku (pkt. 7)

Morska Stocznia Remontowa S.A.

ul. Ludzi Morza 16
72-602 Świnoujście
Polska


TM/1194/842502/12

Data wystawienia: 2012-06-22
Data ważności
2015-06-21

Zakres:
Wykonywanie na statkach następujących prac:
1. Pomiarów stopnia zużycia elementów oraz parametrów regulacyjnych okrętowych silników
wysokoprężnych i n/w mechanizmów.
2. Pomiarów i ustawienia współosiowości mechanizmów i ich napedów.
3. Remontów:
a) głównych i pomocniczych okrętowych silników wysokoprężnych ,
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b) współpracujących z w/w silikami:
− przekładni redukcyjnych i pomocniczych
− linii wałów,
c) mechanizmów pomocniczych:
− pomp wodnych, pomp olejowych, pomp paliwowych;
− wirówek oleju, wirówek paliwa;
− turbosprężarek, z ograniczeniem podanym w Załączniku (pkt.4);
− sprężarek powietrza;
d) wymienników ciepła.
e) urządzeń sterowych z ograniczeniem podanym w Załączniku (pkt.5);
4. Remontów instalacji rurociągów maszynowych i ogólnookrętowych, z ograniczeniem podanym
w Załączniku (pkt.3).

„MOTOR – NAUTA” Sp. z o.o.

ul. Waszyngtona 1
81-342 Gdynia
Polska


TM/1217/842502/12

Data wystawienia: 2012-11-08
Data ważności : 2015-11-07

Zakres:
wykonywania na statkach następujących prac:
1. Pomiarów stopnia zużycia elementów oraz parametrów regulacyjnych okrętowych silników
wysokoprężnych i mechanizmów pomocniczych.
2. Instalowania, uruchamiania i remontów:
a) głównych i pomocniczych wysokoprężnych silników okrętowych,
b) przekładni napędu głównego i pomocniczego z ograniczeniem do wymiany części,
c) mechanizmów pomocniczych:
− pomp wodnych, pomp olejowych, pomp paliwowych,
− wirówek oleju i paliwa,
− turbosprężarek z ograniczeniem podanym w Załączniku Nr 1 (pkt. 4),
− sprężarek powietrza,
− wciągarek kotwicznych, cumowniczych i holowniczych z napędem elektrycznym
i hydraulicznym,
d) odolejaczy,
e) oczyszczalni ścieków.
3. Instalowania i remontów:
a) wymienników ciepła,
b) armatury burtowej i dennej,
c) zaworów wyrównawczych nadciśnieniowo-podciśnieniowych.
4. Naprawy, kalibracji, testowania pomp wtryskowych i wtryskiwaczy oraz mechanicznych
regulatorów obrotów okrętowych silników wysokoprężnych.
5. Remonty instalacji rurociągów maszynowych i ogólnookrętowych.
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MS ENGINEPARK S.C.

ul. T. Firlika 19
71-637 Szczecin
Polska


Data wystawienia: 2013-11-13
Data ważności : 2015-05-09

TM/1259/842502/13

Zakres:
wykonywanie na statkach następujących prac:
1. Pomiarów stopnia zużycia elementów oraz pomiarów regulacyjnych okrętowych silników
wysokoprężnych n/w mechanizmów.
2. Remontów:
a) głównych i pomocniczych silników okrętowych wysokoprężnych,
b) mechanizmów pomocniczych:
− pomp wodnych, pomp olejowych, pomp paliwowych,
− turbosprężarek z ograniczeniem podanym w Załączniku Nr 1 (pkt. 4)
− sprężarek powietrza,
c) mechanizmów pokładowych:
− wciągarek kotwicznych, cumowniczych i holowniczych z napędem elektrycznym,
z ograniczeniem podanym w Załączniku Nr 1 (pkt. 3),
d) wymienników ciepła.

„NAVITECH” Sp. z o.o.

ul. Heyki 27
70-631 Szczecin
Polska


TM/1214/842502/12

Data wystawienia: 2012-11-05
Data ważności 2015-11-04

Zakres:
Wykonywanie na statkach następujących prac:
1. Pomiarów stopnia zużycia elementów oraz parametrów regulacyjnych okrętowych silników
wysokoprężnych i n/w mechanizmów.
2. Remontów:
a) głównych i pomocniczych okrętowych silników wysokoprężnych;
b) mechanizmów pomocniczych:
− pomp wodnych, pomp olejowych, pomp paliwowych i pomp hydraulicznych;
− wirówek oleju i wirówek paliwa;
− turbosprężarek z ograniczeniem podanym w Załączniku Nr 1;
− sprężarek powietrza;
c) mechanizmów pokładowych:
− wciągarek kotwicznych, cumowniczych i holowniczych z napędem elektrycznym
i hydraulicznym, z ograniczeniem podanym w Załączniku Nr 1.
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Net Marine – Marine Power Service
Sp. z o.o.

ul. Kotwiczna 13
70-673 Szczecin
Polska



Data wystawienia: 2013-12-21
Data ważności : 2015-10-25

TM/1265/842502/13
Zakres:

Wykonywania na statkach następujących prac:
1. Pomiarów stopnia zużycia elementów oraz parametrów regulacyjnych okrętowych silników
wysokoprężnych ( o mocy do 5000kW) i n/w mechanizmów.
2. Remontów:
a) głównych i pomocniczych silników okrętowych silników wysokoprężnych (o mocy do
5000kW);
b) mechanizmów pomocniczych:
− pomp wodnych, pomp olejowych, pomp paliwowych,
− wirówek oleju i paliwa,
− turbosprężarek z ograniczeniem podanym w Załączniku (pkt. 4),
− sprężarek powietrza,
− wciągarek kotwicznych, cumowniczych i holowniczych z ograniczeniem podanym w
Załączniku (pkt. 3),
c) wymienników ciepła.

“POLTRAMP YARD” Sp. z o.o.

ul. Elizy Orzeszkowej 3/106
70-600 Świnoujście
Polska


TM/1223/842502/13

Data wystawienia: 2012-12-28
Data ważności : 2015-12-27

Zakres:
Wykonywanie na statkach następujących prac:
1. Pomiarów stopnia zużycia elementów oraz parametrów regulacyjnych okrętowych silników
wysokoprężnych i n/w mechanizmów.
2. Remontów:
a) głównych i pomocniczych okrętowych silników wysokoprężnych,
b) mechanizmów pomocniczych:
− pomp wodnych, pomp olejowych, pomp paliwowych,
− wirówek oleju, wirówek paliwa,
− turbosprężarek z ograniczeniem podanym w załączniku (pkt.4),
− sprężarek powietrza.
c) mechanizmów pokładowych:
− wciągarek kotwicznych, cumowniczych i holowniczych z napędem elektrycznym
i hydraulicznym, z ograniczeniem podanym w Załączniku Nr 1.
d) kotłów, zbiorników ciśnieniowych i wymienników ciepła.
3. Remontów instalacji rurociągów maszynowych i ogólnookrętowych, z ograniczeniem podanym
w Załączniku (pkt.5)
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PPUH „NAUTA TURBO” Sp. z o.o.

ul. Waszyngtona 1
80-342 Gdynia
Polska



Data wystawienia: 2012-11-08
Data ważności : 2015-11-07

TM/1216/842502/12

Zakres:
Wykonywanie na statkach następujących prac:
1. Pomiarów stopnia zużycia elementów oraz parametrów regulacyjnych okrętowych silników
wysokoprężnych i n/w mechanizmów.
2. Przeprowadzania remontów:
a) głównych i pomocniczych silników okrętowych,
b) mechanizmów pomocniczych:
− turbosprężarek,
− sprężarek powietrza,
− pomp wodnych, pomp olejowych, pomp paliwowych.

PPUH „NAUTEX” Sp. z o.o.

ul. Waszyngtona 1
80-342 Gdynia
Poland


TM/1264/842502/13

Data wystawienia: 2013-12-11
Data ważności : 2016-12-10

Zakres:
Wykonywanie na statkach następujących prac:
1. Pomiarów stopnia zużycia elementów oraz parametrów regulacyjnych okrętowych silników
wysokoprężnych średnioobrotowych i mechanizmów pomocniczych.
2. Instalowania, uruchomienia i remontów:
a) głównych i pomocniczych okrętowych silników wysokoprężnych średnioobrotowych;,
b) przekładni napędu głównego i pomocniczego z ograniczeniem do wymiany części;
c) mechanizmów pomocniczych:
− pomp wodnych, pomp olejowych, pomp paliwowych i pomp hydraulicznych,
− wirówek oleju i wirówek paliwa,
− turbosprężarek z ograniczeniem podanym w Załączniku (pkt. 4)
− sprężarek powietrza;
d) mechanizmów pokładowych.
− wciągarek kotwicznych, cumowniczych i holowniczych z napędem elektrycznym
i hydraulicznym,
− maszyn sterowych z ograniczeniem do wymiany części,
3. Instalowania i remontów wymienników ciepła,
4. Remontów instalacji rurociągów maszynowych i ogólnookrętowych z ograniczeniem podanym w
Załączniku Nr 1 (pkt. 5).
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Przedsiębiorstwo “KWANT”

Al. Rzeczypospolitej 26
80-369 Gdańsk
Polska


Data wystawienia: 2014-01-13
Data ważności : 2017-01-12

TM/1267/842502/14
Zakres:

Wykonywania na statkach następujących prac:
1. Pomiarów stopnia zużycia elementów oraz parametrów regulacyjnych okrętowych silników
wysokoprężnych i mechanizmów pomocniczych.
2. Przeprowadzania remontów:
a) głównych i pomocniczych silników okrętowych
b) mechanizmów pomocniczych:
− pomp wodnych, pomp olejowych, pomp paliwowych,
− wirówek oleju i paliwa,
− turbosprężarek z ograniczeniem podanym w Załączniku (pkt. 4),
− sprężarek powietrza,
− wciągarek kotwicznych, cumowniczych i holowniczychnapędem elektrycznym i
hydraulicznym z ograniczeniem podanym w Załączniku (pkt. 3),
c) wymienników ciepła.

Przedsiębiorstwo Połowów i Usług
Rybackich „SZKUNER”

ul. Portowa 22
84-120 Władysławowo
Polska


TM/1162/842502/11

Data wystawienia: 2011-09-29
Data ważności : 2014-09-28

Zakres:
Wykonywanie na małych statkach morskich:
Remontów urządzeń i instalacji:
a) głównych i pomocniczych okrętowych silników wysokoprężnych,
b) przekładni głównych i pomocniczych,
c) linii wałów,
d) turbosprężarek z ograniczeniem podanym w Załączniku (pkt. 4),
e) instalacji rurociągów maszynowych i ogólnookrętowych z ograniczeniem podanym w
Załączniku (pkt. 5),
f) pomp wodnych, pomp olejowych i pomp paliwowych,
g) wymienników ciepła,
h) wciągarek kotwicznych, trałowych i sieciowych,
i) urządzeń sterowych,
j) śrub napędowych ze stopów miedzi.

32 Tom "TM"

Przedsiębiorstwo Technik
Regeneracyjnych
”BALTIC ENGINEERING”
Sp. z o.o.

ul. Cienista 14
80-046 Gdańsk
Polska



Data wystawienia: 2011-12-20
Data ważności : 2014-12-28

TM/1172/842502/11

Zakres:
Wykonywanie na statkach następujących prac:
1. Pomiarów stopnia zużycia elementów oraz parametrów regulacyjnych okrętowych silników
wysokoprężnych n/w mechanizmów.
2. Pomiarów, analiz i ustawiania współosiowości mechanizmów i ich napędów.
3. Remontów:
a) głównych i pomocniczych okrętowych silników wysokoprężnych,
b) mechanizmów pomocniczych:
− przekładni zębatych,
− pomp wodnych, pomp olejowych, pomp paliwowych,
− wirówek oleju, wirówek paliwa,
− turbosprężarek z ograniczeniem podanym w załączniku Nr 1
− sprężarek powietrza, sprężarek chłodniczych,
c) mechanizmów pokładowych:
− wciągarek kotwicznych, cumowniczych i holowniczych z napędem elektrycznym,
z ograniczeniem podanym w Załączniku Nr 1 (pkt. 3),
d) kotłów, zbiorników ciśnieniowych i wymienników ciepła.

Przedsiębiorstwo Usługowe
„STAWAL”
Waldemar Grabowski, Stanisław Ćwik

ul. Bałtycka 17
78-100 Kołobrzeg
Polska


TM/1165/842502/11

Data wystawienia: 2011-09-30
Data ważności : 2014-09-29

Zakres:
Wykonywanie na statkach następujących prac:
1. Pomiarów stopnia zużycia elementów oraz parametrów regulacyjnych okrętowych silników
wysokoprężnych (o mocy do 500 kW) i n/w mechanizmów.
2. Przeprowadzania remontów:
a) głównych i pomocniczych okrętowych silników wysokoprężnych (o mocy do 500 kW),
b) współpracujących z w/w silnikami, z ograniczeniem do wymiany części:
− przekładni redukcyjnych,
− przekładni pomocniczych,
− linii wałów,
c) mechanizmów pomocniczych:
− pomp wodnych, pomp olejowych,
− turbosprężarek z ograniczeniem podanym w Załączniku (pkt. 4),
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− sprężarek powietrza,
d) mechanizmów pokładowych:
− maszyn sterowych z ograniczeniem do wymiany części,
e) trzonów sterowych z ograniczeniem do wymiany części,

REMSHIP Ozygała, Bogucki Sp. j.

ul. Bytomska 15A
70-603 Szczecin
Polska


Data wystawienia: 2012-11-23
Data ważności : 2015-11-29

TM/1220/842502/12

Zakres:
Wykonywanie na statkach następujących prac:
1. Pomiarów stopnia zużycia elementów oraz parametrów regulacyjnych okrętowych silników
wysokoprężnych i mechanizmów pomocniczych.
2. Przeprowadzania remontów:
a) głównych i pomocniczych silników okrętowych,
b) mechanizmów pomocniczych:
− pomp wodnych, pomp olejowych, pomp paliwowych,
− wirówek oleju i paliwa,
− turbosprężarek z ograniczeniem podanym w Załączniku (pkt. 4),
− sprężarek powietrza,
− wciągarek kotwicznych i cumowniczych,
c) wymienników ciepła.

„REST-ZAS”
Stocznia Remontowa Sp. z o.o.

ul. Fiszera 14
80-231 Gdańsk
Polska


TM/1173/842502/11

Data wystawienia: 2011-12-28
Data ważności : 2014-12-27

Zakres:
Wykonywanie remontów kotłów parowych i zbiorników ciśnieniowych.
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„ROCKFIN” Sp. z o. o.

Nowy Tuchom 10
80-209 Chwaszczyno
Polska


Data wystawienia: 2013-10-18
Data ważności : 2016-10-19

TM/1255/842502/13

Zakres:
1. Wykonywanie remontów urządzeń hydraulicznych:
e) silników hydraulicznych;
f) pomp fydraulicznych;
g) cylindrów hydraulicznych;
h) elementów strerowania hydraulicznego.
2. Próby ww. urządzeń hydraulicznych na stacji prób.


Data wystawienia: 2012-06-29
Data ważności : 2015-06-28

TM/1199/842502/12

Zakres:
Wykonywanie następujących prac:
− filtracji,
− płukania,
− diagnostyki,
układów napędu i sterowania hydraulicznego oraz systemów olejowych.

Stocznia Marynarki Wojennej S.A
(w upadłości likwidacyjnej)

ul. Śmidowicza 48 6
81-127 Gdynia
Polska


TM/1209/842502/12

Data wystawienia: 2012-10-12
Data ważności : 2015-10-11

Zakres:
Wykonywanie na statkach następujących prac:
1. Pomiarów stopnia zużycia elementów oraz parametrów regulacyjnych okrętowych silników
wysokoprężnych i n/w mechanizmów.
2. Próby okrętowych silników wysokoprężnych na hamowni.
3. Pomiary i ustawienie współosiowości mechanizmów i ich napedów.
4. Remonty:
a) głównych i pomocniczych okrętowych silników wysokoprężnych,
b) współpracujących z w/w silnikami:
− przekładni redukcyjnych i pomocniczych,
− linii wałów,
c) mechanizmów pomocniczych:
− pomp wodnych, pomp olejowych, pomp paliwowych,
− wirówek oleju, wirówek paliwa,
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− sprężarek powietrza,
d) wymienników ciepła,
e) mechanizmów pokładowych:
− wciągarek kotwicznych, cumowniczych i holowniczych z ograniczeniem podanym
z Załączniku (pkt. 4),
− urządzeń sterowych z ograniczeniem podanym z Załączniku (pkt. 4),
5. Remontów instalacji rurociągów maszynowych i ogólnookrętowych z ograniczeniem podanym
w Załączniku Nr 1 (pkt. 3).
6. Remonty aparatury okrętowej.
7. Remonty freonowych systemów chłodniczych.

Stocznia Remontowa
„NAUTA” S.A.

ul. Waszyngtona 1
81-342 Gdynia
Polska


Data wystawienia: 2012-11-08
Data ważności : 2015-11-07

TM/1218/842502/12

Zakres:
Wykonywanie na statkach następujących prac:
1. Pomiarów stopnia zużycia elementów oraz parametrów regulacyjnych okrętowych silników
wysokoprężnych i mechanizmów pomocniczych.
2. Przeprowadzania remontów i napraw:
a) głównych i pomocniczych silników okrętowych,
b) mechanizmów pomocniczych - pomp wodnych, pomp olejowych, pomp paliwowych.

Stocznia Rybacka
„SPAWMET” Spółka z o.o.

ul. Sienna 33
80-705 Gdańsk
Polska


TM/1182/842502/12

Data wystawienia: 2012-05-09
Data ważności : 2015-05-08

Zakres:
Wykonywanie na statkach remontów następujących urządzeń i wyposażenia:
a) głównych i pomocniczych okrętowych silników wysokoprężnych (o mocy do 750 kW),
b) współpracujących z w/w silnikami:
− przekładni redukcyjnych i pomocniczych,
− linii wałów,
c) mechanizmów pomocniczych:
− pomp wodnych, pomp olejowych,
− turbosprężarek z ograniczeniem podanym z Załączniku Nr 1 (pkt. 4),
− sprężarek powietrza,
d) mechanizmów pokładowych:
− wciągarek kotwicznych i trałowych z napędem elektrycznym i hydraulicznym, z ograniczeniem
podanym z Załączniku Nr 1 (pkt. 3),
e) trzonów sterowych z ograniczeniem do wymiany części.
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UNIREM BIS S.C.
P.Olejnik, S. Wielewicki,

ul. Bronowicka 27
71-012 Szczecin
Polska


Data wystawienia: 2013-03-26
Data ważności : 2016-03-25

TM/1230/842502/13

Zakres:
Wykonywanie na statkach następujących prac:
1. Pomiarów stopnia zużycia elementów oraz parametrów regulacyjnych okrętowych silników
wysokoprężnych i mechanizmów pomocniczych.
2. Przeprowadzania remontów:
a) głównych i pomocniczych silników okrętowych,
b) mechanizmów pomocniczych:
− pomp wodnych, pomp olejowych, pomp paliwowych,
− turbosprężarek z ograniczeniem podanym w Załączniku (pkt 4),
− sprężarek powietrza,
c) chłodnic.

Zakład Konstrukcji i Ekspertyz
TECHMARIN Sp. z o.o.

ul. Kasiborska 4a
72-600 Świnoujście
Polska


TM/1254/842502/13

Data wystawienia: 2013-09-11
Data ważności : 2016-09-10

Zakres:
Wykonywanie na statkach następujących prac:
1. Pomiarów stopnia zużycia elementów oraz parametrów regulacyjnych okrętowych silników
wysokoprężnych i n/w mechanizmów.
2. Remontów:
a) głównych i pomocniczych okrętowych silników wysokoprężnych,
b) przekładni redukcyjno-nawrotnych z ograniczeniem do wymiany części,
c) linii wałów,
d) mechanizmów pomocniczych:
− pomp wodnych, pomp olejowych, pomp paliwowych,
− wirówek oleju, wirówek paliwa,
− turbosprężarek z ograniczeniem podanym w Załączniku Nr 1 (pkt. 4),
− sprężarek powietrza,
e) mechanizmów pokładowych:
− wciągarek kotwicznych, cumowniczych z napędem elektrycznym i hydraulicznym i,
z ograniczeniem podanym w Załączniku (pkt. 3),
f) wymienników ciepła,
3. Remontów instalacji rurociągów maszynowych i ogólnookrętowych z ograniczeniem podanym
w Załączniku (pkt. 5),
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Zakład Mechaniki Okrętowej s.c.
Jacek Bagiński, Mariusz Chmiel

ul. Stoczniowa 14b
78-100 Kołobrzeg
Polska


Data wystawienia: 2011-09-30
Data ważności : 2014-09-29

TM/1164/842502/11

Zakres:
Wykonywanie na statkach następujących prac:
1. Pomiarów stopnia zużycia elementów oraz parametrów regulacyjnych okrętowych silników
wysokoprężnych i n/w mechanizmów.
2. Przeprowadzania remontów:
a) głównych i pomocniczych okrętowych silników wysokoprężnych,
b) współpracujących z w/w silnikami:
− przekładni napędowych z ograniczeniem do wymiany części,
− linii wałów,
c) mechanizmów pomocniczych:
− pomp wodnych, pomp olejowych, pomp paliwowych,
− turbosprężarek z ograniczeniem podanym w Załączniku Nr 1 (pkt. 4),
− sprężarek powietrza,
d) mechanizmów pokładowych:
− wciągarek kotwicznych, cumowniczych i holowniczych z napędem hydraulicznym,
e) wymienników ciepła,
3. Napraw okrętowych śrub o skoku nastawnym z ograniczeniem podanym w Załączniku Nr 1
(pkt. 5).

Zakład Usług Remontowych
„PERFEKT SERVICE” Sp. z o.o.

ul. Władysława IV 1
70-651 Szczecin
Polska


TM/1215/842502/12

Data wystawienia: 2012-11-05
Data ważności : 2015-11-04

Zakres:
Uznano za kompetentny do wykonywania na statkach następujących prac:
1. Pomiarów stopnia zużycia elementów oraz parametrów regulacyjnych n/w mechanizmów.
2. Remontów:
a) mechanizmów pomocniczych:
− pomp wodnych, pomp olejowych, pomp paliwowych i pomp hydraulicznych,
− sprężarek powietrza,
b) mechanizmów pokładowych:
− wciągarek kotwicznych, cumowniczych z napędem elektrycznym i hydraulicznym i,
z ograniczeniem podanym w Załączniku (pkt. 3),
c) kotłów, zbiorników ciśnieniowych i wymienników ciepła.
3. Remontów instalacji rurociągów maszynowych i ogólnookrętowych.
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Zakład Usługowo-Techniczny
„ZGODA SERVICE” Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 32
83-000 Pruszcz Gdański
Polska


TM/1256/842502/13

Data wystawienia: 2013-10-22
Data ważności : 2016-10-21

Zakres:
Wykonywanie na statkach następujących prac:
1. Pomiarów stopnia zużycia elementów oraz parametrów regulacyjnych okrętowych silników
wysokoprężnych i mechanizmów pomocniczych.
2. Instalowania i remontów:
a) głównych i pomocniczych okrętowych silników wysokoprężnych włącznie, z obróbką czopów
wałów korbowych w zakresie tolerancji wymiaru nominalnego i tolerancji podwymiarów
remontowych,
b) przekładni redukcyjno-nawrotnych z ograniczeniem do wymiany części,
c) łożysk linii wałów,
d) mechanizmów pomocniczych:
− pomp wodnych, pomp olejowych, pomp paliwowych,
− wirówek oleju, wirówek paliwa,
− turbosprężarek z ograniczeniem podanym w Załączniku Nr 1 (pkt. 4),
− sprężarek powietrza,
3. Instalowania i remontów wymienników ciepła.

