Warszarł'a 2017 05'23

KoMIsJA KLlr'ALIIIKACYJNA ZAKŁADÓW \Ą^YKoNUJĄcYCH
sTALo\Ą'E KoNsTRUKCJE MosToW'E
ul. Instytutowa 1
03-302

WARSZAWA

Śwnoncrwo KWALIFIKAC}I

Nr 15[7

Komisja Kwalifikacyjna Zakładów Wykonujących stalowe Konstlukcje Mosto$'e'

działająca na Poclstawie Decyzji NI 247 Ministla TlansPoltu i Gospodalki Morskiej z dnia 8
lipca 1991r', \Ą. opalciu o Piotokól Konisji N t 15 /17 z dnta2077-a5-:L9, kł!'alifiku]eI

Przedsigbiorstwo Wielobranżowe

BANIMEX SP. z

o.o.

Wytwórnia Konstrukcji Stalowych
ul. EnergetYczna 10
42'504

Będzin

do wykon}'wania sialowych konstrukcji mosto\ĄJ'ch zgodnie z obowiązującymi rł' Polsce
normami, w zakresie:
- mostów kolejowvch, kolejowo - drogowych, drogowyclr i kładek dla piesz1'ch oraz
elemenŁów wyPosażenia mostó1Ą''
- U ro7Pięto.(i prleśeJ:be., ogrdrri.7en'
- w ukladach statycznvch: wolnopodparte, ciągle, Iamowe, płytowe, łukowe,
- o konstlukcji dŹ\Ą.igalów: klatownicowe, pełnościenne,
' o lodzajach mateliałó\Ą'| sial konstrukĆina zw]'kłej i pod\Ąf/żsŻonej wytlzvmałoś'j
oraz stal speqahejjakości o glubości blach lł'g norm i SST,
' o połączeniach: spawan1rch wykonyrł'anych lęczńe, póli automatycznie w osłonach
gazóu. oĆhlonnych i pod topnikiem oiaz na śrubypasowane i splężające,
- kontlola iakości wylonywanych sPoin speqa]i}'ch musi być przeprowadzar-n przez
uprawnione jednostki.

Niń{sze

Kwalifikaqi ważne jest do rjnia 2020.05'23.
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KoMIsJA KWALIFIKACY'NA ZAKŁADÓW WaYKoNUJĄCYcH
STALoWE KoNSTRUKCIE MosToIĄ'E
ul. Instytutowa 1
03-302

WARSZAWA

Śwnoncrwo KwALIFIKAC1I

Nr 15/Mfl7

Komisja Kwalifikacvina Zakładó\Ą- Wykonujących Stalowe Konstrukcjc Mostowe,

dzialająca na podstawie Decyzji NI 247 Ministra TransPoltu i Gospodalki Nlorskiej z dnia
lipca i991r., w oparciu o protokól Konrisji Nr 15 /17 z dl:lla 2017-05-19, krł'a]ifikuje:

8

Przedsiębiorsfwo Wielobranżowe
BANIMEX SP' z o.o.
Wytwórnia Konstrukcji Stalowych
ul. EnergeĘczna 10
42'504
do lemonfu

i

Będzin

montażu stalowych konstrukcji mostowvch zgodnie z obo\^'iązu]ącymj

W

Polsce normami, w zakresie:
_ mostów kolejou'vch, kolejo\Ą'o - drogowych, drogowycl, i kładek ct1a pieszvch oraz
elementów wyposażenia mostów,
- o lozPiętości przęsel|bez oganiczeń,
_ w układach statyĆznych: wo]ioPodpalte, ciągłe,Iamowe, płytowe, łukowe,
- o konstrukcji C1źwigalów: kratownicowe, pełnościenne,
_ o lodzajach mateliałów: stal konstrukcina zwykłej i podrł'yższonej wYhz-ymałości
olaz stal specja]iej jakości o grubości blach wg norm i SST,
_ o połączeniach: spawanych rł'ykonywanych lęcznie, pół i automatycznie w oŚłona'h
gazów ochronnych i poc1 topnikiem olaz na śrub-yPasolvane i sprężające,
lontro1a jakości 'rt'vkon}'wanych sPoin specjalnych musi być przeprowadzana przez
uprawnione jednostki.

Nńiejsze Świadectwo Ku'alifikaqi

IĄ'ażne jest do

dnia 2020.05.23'
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