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KOMISJA KWALIFIKACYJNA ZAKŁADÓW WYKONU'ĄCYCH
STALOWE KONSTRUKCJE MOSTOWE
ul. In§§+utowa 1
03_302 WARszAWA

śwtłppcrwo KI{ALIFIKAc}I Nr 03/W20

Komisia Kwalifikacyjna Zakladów Wykonując},ch Stalowe Konstrukcje Mostolt,e w opalciu
o plotokól Komisii Nr 03/20 z dnia 2020-05-22, rekomenduje:

KSH Steel Sp. z o.o.

ll. Gtunwaldzka 27C
63-'100 śtem

do wykon}'wania remonfu i montażu stalowych konśtrukcji mosto\Ąrych zgodŃe z
obowiązującymi przepisami Prawa, a tałże stosownie do Zapisów Zawartych w Polskich
NoTmach. w Zaklesie:

konstrukcji kolejow),ch, drogowych, kolejowo-drogowych, kładek dla pieszycĘ
lonttruk.ji o rolPi.iosri przc.el: h-z ograniczen
konstrukcji Pod względem układów statycznycil: wolnoPo.iparte, ciągłe, ramowe, łukowe,

- konshr*cji pod względem lo(lzaju dźwigalów: konstrukcje pełnośćienne, konstrukcje

- konstflJkcji ze stali| kon§trukcinej zwyklej, podwyższonej i speqa]nej wytrzymalości,
- konstn:łcji pod względem grubości blach: 3 - 100 mm;
- konstnrkcji pod względem rodzaju polączeńi spalĄ,ane, na śruby pasowane, na śIuby

splęźające,
- Porl Względem metod sPawania: Ięcznie, pół- i automat}'cznie w osłonach gazow

ochlonnych i Pod toPnikiem,
- elementóW wyPosaźenia mostólĄ, iak| łożyska, poręcze, schody, iĘ,

Kontrola jakości wykonywalych spoin musi być Plzeprowadzana przez ul,rawŃone
jcdnostki.

Nińejsze Świadectwo Kwalifikacji ważne iest cto ctnia 2023.06,05,

DyIektor IBDiM

l,\\,
Prtrf, dr hab. inż. Leszek

\. , -...-. _-;iłp., "
Rafa]skj - .-ż ]BDiM
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03-302 WARSZAWA

śwlłpncrwo KwALIFIKAc}I Nr 03/20

Komisja Kwalifikaclna Zakładów Wykonujących Stalowe Konstrukqe Mostowe w opalciu
o plotokól Komisii Nr 03 / 20 z dńa 2020-05-2Z lekomenduje:

KSH Steel Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 27C
63-'100 Srem

WKS: ul. Crunw aldzka 27C, 63-100 Śrem

do rłytwarzania stalowych konstrukcji mostowych zgodrie ż obowiąZuiącymi przePisani
plalva, a także §tosownie do Zapisó\^/ Zawaltych W Polskich Nolmach, w zaklesic:

- konstrukcji kolejowych, drogowych, kolejowo-drogowyĄ kładek dla pieszych,
- Lonstrul cji o rUZpietoś.i Pr7ęśel: bez ogTajlil:7en:
- kon§trukqi Pod Względem układów statyczirych wolrropodparte, ciągłe, ramowe, łukowe,
konstrr:łcji pod względem lodzaju dź\^.igaIów: konstrukcje pehlościerrne, konstrukcje
klatot e,

- konstlukqi ze stali: konstrukcyjnej zwykłei, podwyższonej i speqa]iej Wyhzymalości,
- konstrukcii Pod Względem grubości blach: 3 - 100 mm;
- konstrukcji pod względem rodzaju połączeń| spawane, na śrrrby pasowane, na śruby
splężaiące,

- Pod wz8lędemmetod spawania: ręcznie, pół- i automatycznie w osłonach gazow
ochrormych i pod topnikiem,

- elementów \^,yposżenia mostów jak: lożyska, Polęcze, schody, Ę.

Konhola iakości wykony,wanych spoin musi być przeprowadzana plzez uPrawnione
jednostJ<i.

Niniejsze Świadectwo K\^,alifikacji ważne jest do dnia 2023.06.05.

Dyrgkfor IBDiM
I

ptzewotlruczacv komisii

C'" a&/
Prof. dr hab. fuż. Leszek Rafalski DI hab. inż. Pioh olaszek, plof. IBDiM


