
Załącznik Nr 2 

do KLAUZULI BEZPIECZEŃSTWA dotyczącej jednostek pływających znajdujących się na terenie stoczni MARCO SERVICE Sp. z o.o. przy ul. Księdza Kujota 20, edycja: 2022-06-06 
DEKLARACJA STOSOWANIA WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA  

PODCZAS POSTOJU JEDNOSTKI PŁYWAJĄCEJ W STOCZNI MARCO SERVICE SP. Z O.O. 

Nazwa statku / obiektu pływającego: 

 

Zamawiający: 

 

Data przyjęcia obiektu: 

 

Kapitan statku / kierownik jednostki pływającej / przedstawiciel Zamawiającego: 

Nazwisko, imię: 

Przedstawiciel Marco Service Sp. z o.o.:  

Stebnicki Karol, Dyrektor ds. Produkcji 

Obsadzenie przez zamawiającego załogą podczas pobytu w stoczni MARCO SERVICE:    tak    nie  

 

Dodatkowe ustalenia wynikające z nieobsadzenia jednostki pływającej załogą: 

nie dotyczy / nie identyfikuje się / klucze do zamkniętych na jednostce pływającej pomieszczeń przekazane zostały Budowniczemu, 

za szkody powstałe na jednostce pływającej z innej przyczyny niż niewywiązanie się przez MARCO SERVICE Sp. z o.o. ze zobowiązań 
odpowiada zamawiający, 

 

 

Obowiązujące obie strony deklaracji dokumenty, które stanowią podstawę wymagań odnoszących się do bezpieczeństwa podczas 
pobytu obiektu pływającego w stoczni MARCO SERVICE Sp. z o.o.: 

KLAUZULA BEZPIECZEŃSTWA dotycząca jednostek pływających znajdujących się na terenie stoczni MARCO SERVICE Sp. z o.o. przy 
ul. Księdza Kujota 20 – wydanie MARCO SERVICE Sp. z o.o., z dnia 2022-06-06. 

TABELA reagowania na sytuację awaryjną – wydanie MARCO SERVICE Sp. z o.o. z dnia 2019-11-29. 

PLAN EWAKUACJI STOCZNI z dnia 2020-03-30 

 

Uwagi oraz uzupełnienia i odstępstwa od wymagań określonych w ww. dokumencie/dokumentach: 

Brak uwag, dodatkowych uzupełnień  i odstępstw; dokumenty są dostępne na stronie: 
https://www.marcoservice.com.pl/qse.html#page-menu  

 

Dane kontaktowe osób kierownictwa MARCO SERVICE Sp. z o.o.: 

1) STEBNICKI Karol, Z-ca Dyrektora ds. Produkcji, tel. 609 582 509 
2) ŻUK Franciszek, Kierownik Stoczni, tel. 609 582 110 
3) POPIAŁKIEWICZ Hubert, Specjalista ds. BHP, tel. 609 608 501 

Dane kontaktowe przedstawicieli Zamawiającego: 

1) NAZWISKO Imię, stanowisko, telefon: 
2) NAZWISKO Imię, stanowisko, telefon: 

Deklaruję zapoznanie i stosowanie się do wyszczególnionych w niniejszej deklaracji wymagań bezpieczeństwa.  
Oświadczam, że załoga, pasażerowie oraz odwiedzający obiekt goście zostaną zapoznani oraz zobligowani do stosowania się do 
wymagań bezpieczeństwa ujętych w niniejszej deklaracji. 
 
data, podpis kapitana statku / kierownika obiektu pływającego / przedstawiciela Zamawiającego: …………………..……………………….………… 
Deklaruję stosowanie się MARCO SERVICE Sp. z o.o. do wszystkich wyszczególnionych w niniejszej deklaracji  wymagań 
bezpieczeństwa. 
 

                                            data, podpis przedstawiciela MARCO SERVICE Sp. z o.o. ……………………………………………………… 
Wprowadzone zmiany, uzupełnienia do wcześniejszych ustaleń:  
(wszelkie dodatkowe ustalenia winne być udokumentowane, datowane i podpisane przez uprawnione osoby) 
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