
Załącznik nr 1  
 

 
Opis przedmiotu umowy 

 
 

1. Przedmiotem umowy są przeglądy okresowe i atestacja pasów ratunkowych                  
z jednostek pływających i przydzielonych indywidualnie oraz przeglądy okresowe i testy 
szczelności kombinezonów ratunkowych w okresie od daty podpisania umowy do 
31.12.2022 r.  
 

2. Wykaz sprzętu do atestacji: 
 

a) pasy ratunkowe - 2021 
L.p. Nazwa IIość szt. 
1. KADEMATIC ALTERNA SNIP 150N   19 
2. LALIZAS LAMDA 150N   10 
3. MULLION STREAM 150 26 
4. EVAL SIMI 150N 2 
5. PRO SAVER Special 5 
6. PEGASO MARINE 150N   4 
7. AWN SECURITY 8 
8. AQUARIUS 150N 7 

        
b) kombinezony ratunkowe - 2021 

L.p. Nazwa IIość szt. 
1.  SAFFIN RSF – II          14 

 
c) pasy ratunkowe - 2022 

L.p. Nazwa IIość szt. 
1. KADEMATIC ALTERNA SNIP 150N   21 
2. LALIZAS LAMDA 150N   10 
3. MULLION STREAM 150 26 
4. EVAL SIMI 150N 6 
5. PRO SAVER Special 5 
6. PEGASO MARINE 150N   6 
7. AWN SECURITY 8 
8. AQUARIUS 150N 7 

 
d)  kombinezony ratunkowe - 2022 

L.p. Nazwa IIość szt. 
1.  SAFFIN RSF – II          14 

 
 

3. Wykonawca po każdej atestacji zobowiazany jest wystawić potwierdzenie atestacji        
(certyfikat) i oznakować atestowany sprzęt. Termin wykonania usługi - 3 dni robocze, 
licząc od dnia roboczego następującego po dniu dostawy sprzętu do atestacji – po 
wcześniejszym uzgodnieniu terminu dostawy drogą elektroniczną. Pasy i kombinezony 
do atestacji będą dostarczane do Wykonawcy przez Zamawiającego. Miejsce dostawy  
i odbioru pasów i kombinezonów po atestacji: siedziba Wykonawcy lub inny adres 
wskazany przez Wykonawcę na terenie Szczecina, w godzinach od 8:00 do 14:00, od 
poniedziałku do piątku. Jeżeli Wykonawca określi miejsce dostawy i odbioru poza 
Szczecinem, odbiór do atestacji i dostawę po atestacji realizuje Wykonawca na swój 
koszt. Zamawiający umożliwia odbiór do atestacji i dostawę pasów i kombinezonów po 
atestacji bezpośrednio z Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu, ul. Fińska 
5 – przez Wykonawcę i na jego koszt, w godzinach od 7:00 do 15:00, od poniedziałku 
do piątku. 
 



4. Zamawiający zastrzega sobie – możliwość dokonania zmian w Harmonogramie 
atestacji w przypadku negatywnego wyniku atestacji pasu lub kombinezonu                    
i konieczności ich wymiany. 
 

5. Zamawiający zastrzega sobie – bez odszkodowania dla Wykonawcy – prawo 
odstąpienia od usługi przeglądu i atestacji pasów ratunkowych w ilości do 5 szt. na rok  
i kombinezonów w ilości do 5 szt. na rok. 
 

6. Zamawiający zastrzega sobie – prawo do dodatkowej usługi przeglądu i atestacji 
pasów ratunkowych w ilości do 5 szt. rocznie oraz przegladu i atestacji kombinezonów 
ratunkowych w ilości do 5 szt. rocznie. 
 

7. Przeglądy dotyczą sprzętu nie objętego konwencją SOLAS, które Wykonawca wykona 
zgodnie z instrukcja serwisową producenta. 
 
 
 

    
  


