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l. Dokumentacja techniczna naprawy
Urzędem

l. l.

Dokumentacja techniczna (instrukcja techniczna) naprawy wymaga uzgodnienia z
Technicznego (oddziałem UDT lub CLDT ).

Dozoru

l.2.

Zmiana w uzgodnionej dokumentacji technicznej (instrukcji technicznej) naprawy wymaga ponownego
uzgodnienia z Urzędem Dozoru Technicznego ( oddziałem UDT lub CLDT ).
2. Naprawa

2. l.

Każda

naprawa musi być uzgodniona z Urzędem Dozoru Technicznego.

2.2.

Naprawa musi

spełniać

wymagania

określone

w:

I)

warunkach technicznych dozoru technicznego: DT-UT-7/95 oraz Polskie Normy wymienione w
instrukcjach technologicznych i kontroli jakości zakładu

2)

instrukcjach technologicznych Instrukcja 2/ITZ/ AMW /2018
Technologia naprawy i modernizacji urządzeń

3)

instrukcjach dla kontroli jakości Instrukcja 1/IKJ/AMW/20 I 8e1i
podczas naprawy i modernizacji urządze1i

Kontrolajakości

2.3.

Osoby odpowiedzialne za naprawy oraz osoby naprawiające urządzenia powinny
kwalifikacje i uprawnienia wymagane przepisami o dozorze technicznym.

3. Kontrola

3. l.

posiadać

jakości

Kontrola jakości :
I)

dokonuje odbioru jakościowego dostaw materiałów i elementów przeznaczonych do
napraw oraz sprawuje nadzór nad ich identyfikacją i przechowywaniem do
czasu ich wykorzystania w naprawianych urządzeniach,

2)

sprawuje nadzór nad

3)

wykonuje badania

4)

wykonuje

prawidłowością

międzyoperacyjne

procesu naprawiania

i kontrolne w zakresie podanym w instrukcji dla kontroli jakości ,

końcowe

jakości i/ łub

urządzeń,

badania techniczne naprawionych urządzeń zgodnie z instrukcją dla kontroli
procedurami oraz przepisami o dozorze technicznym ,

I I 2

5)

zapewnia właściwe przygotowanie naprawionych urządzeil do bada il sprawdzających zgodność
wykonania z dokumentacją techniczną i warunkami technicznymi dozoru technicznego,

6)

oznacza urządzenia swoją cechą w miejscach
procedurach systemu zarządzania jakością.

3.2.

Dla naprawionych

3.3 .

Na dowód

prawidłowości

dokumentację ,

3.4.

urządzeil

w zakresie

określonych

kontrola jakości wystawia

łub

dokumentację powykonawczą.

wykonania i zbadania naprawionych mządzet1 kontrola jakości wystawia
w instrukcji dla kontroli jakości .

określonym

Osoby odpowiedzialne za kontrolę jakości naprawianych urządzet1 muszą posiadać kwalifikacje wymagane
przepisami o dozorze technicznym .

4. Postanowienia

4.1.

w instrukcji dla kontroli jakości

końcowe

Zakład

jest zobowiązany zawiadomić Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Bydgoszczy Biuro w Płocku
zmianie danych zawa1tych we wniosku o uprawnienie zakładu oraz w
załącznikach do tego wniosku będących podstawą określenia zakresu i warunków
niniejszego uprawnienia.

o

każdej

4.2. Zmiana zakresu lub warunków uprawnienia może nastąpić wyłącznie na podstawie decyzji
Urzędu Dozoru Technicznego Oddział w Bydgoszczy Biuro w Płocku.
4.3 .

Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Bydgoszczy Biuro w Płocku przeprowadza
warunków niniejszego uprawnienia.

4.4.

Urząd Dozoru Technicznego
stwierdzenia:

I)
2)

Oddział

nieprzestrzegania warunków

kontrolę

przestrzegania

w Bydgoszczy Biuro w Płocku zawiesi uprawnienie w przypadku

określonych

niewłaściwej jakości , mającej wpływ

w niniejszym uprawnieniu,

na bezpieczet1stwo eksploatacji, naprawianych

urządzet1.

4.5.

Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Bydgoszczy Biuro w Płocku cofnie uprawnienie w przypadku
w wyznaczonym terminie uchybie11 stanowiących podstawę zawieszenia uprawnienia .

Z up. Prezesa UDT

2 /2

nieusunięcia

URZĄD

DOZORU TECHNICZNEGO

Oddział

terenowy w Bydgoszczy Biuro w

Numer Rej estru

Zakładu

Załącznik

nr 2

do Decyzji Nr UD-18-17-N/ l-l 9

Płocku

17

ZAKRES UPRAWNIENIA

AMA-WID SERVICE S.C.
MARCIN DWORAK, ANDRZEJ RYNIAK
JULIUSZA SLOW ACKIEGO 5, 09-400 MASZEWO DUŻE
1. Przedmiot uprawnienia

Uprawnienie dotyczy naprawy: dźwigników , wózków jezdniowych, podestów ruchomych,
suwnic , żurawi stacjonarnych, żurawi samojezdnych, żurawi przenośnych , żurawi
przewoźnych .

2. Technologia i materiały
Szczegółowy

podane

są

zakres uprawnienia - procesy technologiczne naprawy i stosowane
w odpowiednich arkuszach niniejszego załącznika:

materiały

1) Arkusz S - technologia - spajanie metali
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I. Nazwa

2.

zakładu:
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dane

dotyczące

prac spawalniczych zawarte

są

Duże

w zatwierdzonych kartach WPS I kartach

operacyjnych
3.

Dane

dotyczące

procesu spajania, zakresu wymiarowego

Tablica S
Lp.

Rodzaj
materia lu

I

Stale

Metoda spawania wg PN-EN !SO
4063:2011
135 - spawanie

metod ą

MAG

Grupa
materialowa wg
ISO/TR
15608:2017

Rodzaje spo in

Rodzaje
wyrobów

I

BW,FW

P,T

Zakresy wymiarowe lączonych elementów (zakresy grubo ści blach, oraz zakresy grubości i średnicy zewnętrznej
rur) zawarte są w uzgodnionych kartach operacyjnych spawania WPS (Instrukcjach Technologicznych
Spawania)
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