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śwnpncrwo KWALIFIKACJI Nr 0V20

Konriqa Kwalifikacina Zakładów Wykonujących Stalowe Konstrukcje Mostowe w oPalciu
o Plotokół Komisji Nt 01/20 z dnia2020-02-18, rekomenduje:

MosToSTAL POMORZE S,A.
ul. Marynarki Polskiej 59

80-557 Gdańsk
WKS: ul. Marynarki Polskiej 59i 80-557 Gdańsk

do wytwarzania sLatowych konshułqi mostowych zgodńe z obowiązującyrni przepisani

Prawa, a także stosownie do zapisów zawartych W Polskich Normach, w zakreśi{':

- konstll*cji kolejowych, drogou,ych, kolejowo-drogowych, kladek dla pieszych,
_ konśh,u|q, o ro,,Pietos, i PrZęseIi bcl ogTaruc,/en,
, konstlułcji pod względem ukłaclów staĘcznych: wo]ioPodpalte, ciągle, Iamowe, plytołVe,

łukowe,
konstnrkcji pod względem rodzaju dźwigarów: konshukcje pelnościenne, konshukcje

- konstlukcji że stali: konshukcinej Zwykłej, podwyższonej i specja]nej wyhzymałości,
- konstlukcji Pod Względem glubośći blach; wg kwalilikowanych plocedur spawa]rricżych,

- konstrtłcji pod względern rodzaiu Połączeń: spawaną na śruby pasowane, na śruby

sprężające,
- pod względem metod §pawania: ręcznie i półautoma§,czńe w osłonach gazóv,, ochrolmyćh

oraz automatycznie łukiem krytym,
- elementóW wypo§ażenia mostóW jak: poręcze, §chody, iĘ.

Kontrola jakości wykonywanych spoin musi być plzePlowadzana pIZeZ uprawfuone

jednos&i.

Niniejsze Świadecfi^.o Kwalifikacji ważne jest do dnia 2023.03.06.
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Komisja Kwalifikacina Zakladów Wykonujących Stalowe Kon§trukcje Mosrowe 1Ą' nParctu
o plotokół Komisji Nt 01/20 z dnla 2020-02-18, Iekomenduje:

MosToSTAL PoMoRZE S.A.
ul. Marynarki Polskiej 59

80-557 Gdańsk

do remonfu i montażu stalowych konstrukqi mosLowych zgodaie z obowiązującymi

PlzePisami Prawa, a takźe stosownie do żapisów zawartych v,, Polskich Normach, rł, zakresie:

konstfukcji kolejowych, drogowych, kolejowo-drogowyclr kładel dla pieszych,
konsLrulql o ro.,piłLo\i Frzes.l: bpz oglani.7pn,

- konstrukqi Pod u.Zględem układów statyczrrych: wolnopodpalte, ciągłe, ral]1otĄ.e, Płytowe,
lukowe,

- konshukcji pod rł,zględem rodzaju dźwigarów: konstrukqe Pełnościermą konsrrukqe
klatowe,

- konshukcji ze stali: kon§trukcinej zwykłej, podu.yższonej i specjaliej wybzymałości,
- konstrukcji pod względem grubości blach: wg kwalifikowalych ploceclur spawalrriczych,
konshukqi pod względern rodzaju Połączeń: sPawane, nitowane, spa ,anGnitorĄ,ane, na
śruby Pasowane, na śruby §Plęźające,

- pod względern metod spawaniaj ręcznie i pólautomatycznie \^, osłonach gażów ochronnych
oraz automa tycznie łukiem krytyrn,

- eiementów iĄ]rPo§ażenia mostów jak: polęcze, schody, iĘ.

Kontfola iakości wykonywanych spoin musi być przeprowadzana pIZeZ uPrawńone
jednostki.

Niniejsze Świadectwo Kwalifikacji ważnejest do dnia 2023.03.06.
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