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Certyfikat zgodno ci

ZAK ADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI (ZKP)
0090-CPR-1090-1.0042.TÜVTH.2019.01

Zgodnie z Rozporz dzeniem (EU) Nr 305/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 09 marca 2011
(Rozporz dzenie w sprawie wyrobów budowlanych - CPR)

Niniejszy certyfikat obowi zuje dla nast puj cych wyrobów budowlanych:

Wyrób budowlany: No ne elementy stalowe spawane do klasy EXC 3 zgodnie z EN
1090-2

Zastosowanie: Dla konstrukcji no nych we wszystkich typach budowli

Oznakowanie CE: ZA 3.4 zgodnie z EN 1090-1:2012, za cznik ZA

Zakres produkcji: Ci cie, otworowanie, spawanie, monta oraz ochrona antykorozyjna

Producent:
(Producent lub pe nomocnik)

KPRM Infrastruktura Sp. z o.o.
ul. Chopina 96,
43-600 Jaworzno, Polen

Zak ad produkcyjny:
(Zak ady produkcyjne producenta)

KPRM Infrastruktura Sp. z o.o.
ul. Chopina 96,
43-600 Jaworzno, Polen

Potwierdzenie: Niniejszy certyfikat potwierdza, e zastosowano wszystkie przepisy
dotycz ce oceny i weryfikacji sta o ci procesów opisane w za czniku
ZA normy zharmonizowanej

EN 1090-1:2012

zgodnie z systemem 2+ oraz, e Zak adowa Kontrola Produkcji
spe nia wszystkie okre lone w niej wymagania.

Pocz tek okresu wa no ci:
(data wystawienia)

26.06.2019

Nast pny audyt nadzorczy: 25.06.2020

Okres wa no ci: Niniejszy certyfikat zachowuje swoj wa no , dopóki nie zmieni si
okre lone w zharmonizowanej normie metody bada i/lub
wymagania zak adowej kontroli produkcji do oceny deklarowanych
w a ciwo ci u ytkowych oraz nie ulegn istotnej zmianie produkt i
warunki produkcyjne w zak adzie.

Uwagi: Patrz na odwrocie
Powi zany certyfikat spawalniczy:
1090-2.0042.TÜVTH.2019.01

Miejscowo , data Erfurt / 26.06.2019

Dipl.-Ing. M. Ludwig
Kierownik / Z-ca Kierownika

Jednostki Certyfikuj cej
(nazwisko, podpis, piecz tka)
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1. Certyfikaty s wa ne na czas nieokre lony, je eli spe nione s nast puj ce warunki:
a) tre odpowiednich norm nie uleg a zmianie.
b) warunki dotycz ce oblicze konstrukcyjnych, je li s uwzgl dnione w certyfikacji oraz warunki produkcji w

zak adzie lub zak adowa kontrola produkcji nie zmieni y si znacz co.
c) istnieje obowi zuj ca umowa z jednostk nadzoruj c i jednostk certyfikuj c .
d) producent corocznie przesy a jednostce certyfikuj cej pisemn deklaracj , e nie wyst pi aden z przypadków

wymienionych w rozdziale B.4.1 normy DIN EN 1090-1.
S to:
- wprowadzenie, odnowienie lub modyfikacja istotnych obiektów zak adowych;
- zmiana odpowiedzialnej osoby ds. nadzoru spawalniczego;
- wprowadzenie nowych procedur spawalniczych, modyfikacja materia ów wyj ciowych i raportów dotycz cych
kwalifikacji procesów spawalniczych;
Na podstawie tej deklaracji jednostka certyfikuj ca dostarcza producentowi potwierdzenie utrzymania certyfikatu.
e) przestrzegane s okresy nadzoru okre lone w tabeli B.3 normy DIN EN 1090-1.
f) sprawozdania z nadzoru potwierdzaj , e warunki utrzymania wa no ci certyfikatu s spe nione. Raporty s

dost pne dla jednostki certyfikuj cej.

2. Niezaplanowany nadzór u producenta powinien zosta ewentualnie zorganizowany przez jednostk
certyfikuj c , je eli spe niony jest jeden z nast puj cych warunków:

a) wyst pi jeden z przypadków wymienionych w rozdziale B.4.1.
b) w czenie nowego lub zmodyfikowanego procesu produkcyjnego, je li ma to wp yw na jedn z ocenianych

w a ciwo ci.
c) zmiana na wy sz ni podano w certyfikacie klas wykonania (EXC).

3. Pierwszy sta y nadzór u producenta odb dzie si po up ywie roku. Je li nie b d wymagane adne zasadnicze
rodki zaradcze, cz stotliwo kolejnych nadzorów opiera si b dzie na przepisach normy DIN EN 1090-1,

tabela B.3.

4. Producent jest zobowi zany udost pni jednostce certyfikuj cej aktualny raport z nadzoru niezw ocznie po
jego otrzymaniu, o ile raport ten nie zostanie bezpo rednio przekazany jednostce certyfikuj cej przez
jednostk nadzoruj c . Na podstawie raportu z nadzoru jednostka certyfikacji dostarczy producentowi
potwierdzenie utrzymania certyfikatu, wystawi zmodyfikowany certyfikat lub odwo a certyfikat.

5. Korzystanie z certyfikatów mo e odbywa si wy cznie z wymienionym w punkcie 4.) wa nym
potwierdzeniem jednostki certyfikuj cej. Je li dost pny jest certyfikat spawalniczy, mo na go u ywa
wy cznie z certyfikatem zak adowej kontroli produkcji.

6. Jednostka certyfikuj ca jest zobowi zana do uniewa nienia certyfikatów, je eli warunki, które doprowadzi y do
ich przyznania, nie s ju spe niane. W takim przypadku jednostka certyfikuj ca ma obowi zek za da od
producenta zwrotu orygina u certyfikatu.

7. W celach reklamowych i innych certyfikat mo e by powielany lub publikowany wy cznie w ca o ci. Tekst
ulotek reklamowych nie mo e by sprzeczny z tre ci certyfikatów.

8. Je li istniej uzasadnione w tpliwo ci co do kwalifikacji producenta, jednostka certyfikuj ca zastrzega sobie
prawo do zainicjowania i przeprowadzenia niezapowiedzianych inspekcji w siedzibie producenta na jego koszt.

Uwagi:

./.


