Budujemy dla przyszłości!
We build for the future!
Tadeusz Rybak, Prezes Zarządu Mostostal Puławy S.A.

Grupa Kapitałowa Mostostal Puławy S.A. od blisko 50 lat znajduje się w elitarnym gronie uznanych firm
specjalizujących się w produkcji i montażu konstrukcji stalowych oraz realizacji inwestycji budowlanych.
Zgodnie z polityką naszej firmy – każdemu Klientowi oferujemy najwyższą jakość naszych produktów
i usług, poprzez kierowanie do ich realizacji wyłącznie wysoko wyspecjalizowanych i doświadczonych
pracowników zarówno nadzoru, jak i bezpośrednio produkcyjnych, oraz najnowocześniejszego sprzętu.
Solidna praca począwszy od lat 60-tych ubiegłego stulecia we wszystkich obszarach działalności naszego
przedsiębiorstwa, umożliwiła po blisko półwieczu uzyskanie statusu jednego z liderów sektora budowlanego w Polsce oraz docenianego i pożądanego partnera biznesowego dla klientów w całej Europie.
The Capital Group Mostostal Puławy S.A. for almost 50 years has been among an elite group of
recognized companies specialised in production and erection of steel structures and implementation
of construction projects. In accordance with the policy of our company – we offer the highest
quality of our products and services to each Client by employing exclusively highly specialised and
experienced supervisors and workers, as well as the most modern equipment to perform them. Solid
work started in the 60s of the last century in all the areas of activity of our enterprise, after nearly half
a century enabled us to have the status of one of the leaders in the construction sector in Poland,
being an appreciated and desired business partner for the Clients across Europe.

Wytwórnia melaminy, Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
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We build for the future



Most Siekierkowski przez rz. Wisłę w Warszawie

Grupa Kapitałowa Mostostal Puławy S.A. oferuje szeroki wachlarz usług w najważniejszych gospodarczo obszarach rynku:
energetyce i ochronie środowiska, infrastrukturze komunikacyjnej, budownictwie kubaturowym, budownictwie przemysłowym. Liczne, otrzymywane przez Mostostal Puławy S.A. nagrody i wyróżnienia w konkursach organizowanych dla
najbardziej liczących się polskich przedsiębiorstw, tylko potwierdzają pozycję i wiarygodność marki naszego przedsiębiorstwa – Ambasadora Polskiej Gospodarki.
The Capital Group Mostostal Puławy S.A. offers a wide range of services in the market areas being crucial from the
economic point of view: power industry and environmental protection, transport infrastructure, building construction,
industrial construction. Numerous awards and prizes obtained by Mostostal Puławy S.A. in competitions organized for
the most renowned Polish companies, only confirm the position and credibility of the brand of our enterprise – the
Ambassador of Polish Economy.

Grupa Kapitałowa Mostostal Puławy S.A. jest nierozerwalnym elementem regionu puławskiego. Wraz z Puławami i ich
wielkim przemysłem chemicznym wzrastaliśmy, aż do postaci obecnej. Przez te lata wspólnej, ciężkiej pracy, udowodniliśmy, że zaufanie i lojalność to idealne spoiwa, pozwalające na budowanie trwałych organizmów gospodarczych, toteż,
Grupa Kapitałowa Mostostal Puławy S.A. patrzy w przyszłość z wiarą w kolejne sukcesy i dalszy rozwój firmy.
The Capital Group Mostostal Puławy S.A. is an inseparable element of the Puławy region. Along with the Puławy
region and its great chemical industry we have grown up to our present form. Over the years we have proven
that trust and loyalty is a perfect binder, enabling to build stable economic organisms, and therefore the Capital
Group Mostostal Puławy S.A. looks to the future with faith in the next successes and further development
of the company.

Wielofunkcyjna hala sportowa w Łodzi

Montaż 3 elektrofiltrów w Zakładach celulozy w Stendal, Niemcy
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OFERTA I REALIZACJE

OFFER AND PROJECTS

Infrastruktura komunikacyjna
Transport infrastructure

• Mosty
Bridges
• Wiadukty
Viaducts
• Estakady
Overbridges
• Stacje benzynowe
Petrol stations
• Przejścia graniczne
Border crossings
• Terminale
Terminals
• Specjalistyczne obiekty wojskowe
Specialized military facilities

Most w Przemyślu według projektu PROMOST Consulting

Most im. Jana Pawła II przez rz. Wisłę w Puławach

oferta i realizacje

OFFER AND PROJECTS



Most w Kocku – budowa drogi ekspresowej nr 19.
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OFFER AND PROJECTS

Budowa kotła odzysknicowego w papierni Kappa Kraftliner AB Pitea w Szwecji

Energetyka i ochrona środowiska
Power industry and environmental protection
Spółka dynamicznie rozwija działalność eksportową, która od wielu lat stanowi ważny segment jej działalności.
Doświadczenia związane z eksportem usług montażowych sięgają lat 70-tych ubiegłego wieku.
The company rapidly expands its export business, which for many years has constituted an important
segment of its activity. The experience related to exporting erection services dates back to the 70s of
the last century.
Obecnie nasza firma z powodzeniem działa w sektorze budowlanym w wielu krajach europejskich specjalizując się
w montażu różnego typu kotłów, wykonawstwie i montażu instalacji oczyszczania spalin oraz konstrukcji budynków.
At present our company operates successfully in the construction sector, in many European countries,
specializing in erection of various types of boilers, manufacture and erection of flue gas cleaning
systems, and construction of buildings.
Jakość i terminowość naszych usług została dostrzeżona i doceniona przez wiodące firmy z branży takie jak
Foster Wheeler, Metso Power, Andritz, Alstom, Austrian Energy&Environment i wiele innych.
Quality and timeliness of our services has been noticed and appreciated by leading companies in the
industry, such as Foster Wheeler, Metso Power, Andritz, Alstom, Austrian Energy&Environment, and
many others.
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OFFER AND PROJECTS



Przemysł energetyczny
Power industry
• Elektrownie konwencjonalne
Conventional power plants
• Bioelektrownie
Bioenergy plants
• Elektrownie gazowe
Gas power plants
• Elektrownie wiatrowe
Windfarms
• Instalacje termicznej utylizacji odpadów
Thermal waste treatment plants
• Biogazownie
Biogas plants

Oczyszczanie powietrza
Air treatment
• Instalacje odsiarczania
Desulphurisation systems
• Instalacje odazotowania
Denitrification systems
• Instalacje odpylania spalin
Flue gas dedusting systems

Oczyszczanie wody
Water treatment
• Instalacje oczyszczania ścieków
Wastewater treatment systems
• Instalacje spalania osadów
Sewage sludge combustion plants

Montaż kotła BFB typu Hybex w elektrociepłowni w Örnsköldsvik / Szwecja



oferta i realizacje

OFFER AND PROJECTS

Budownictwo kubaturowe
Building construction

Obiekty sportowo-rekreacyjne:
Sports-and-recreation facilities:
• Hale widowiskowo-sportowe
Entertainment-and-sports arenas
• Stadiony
Stadiums
• Obiekty rekreacyjne
Recreational facilities
• Kryte pływalnie
Covered swimming pools

Obiekty infrastruktury miejskiej:
Urban infrastructure facilities:
• Budynki handlowo-usługowe
Commercial and service buildings
• Multikina
Cinema complexes
• Parkingi wielopoziomowe
Multi-storey car parks
• Hale wystawienniczo-targowe
Exhibition halls

Wielofunkcyjna hala sportowa w Łodzi

oferta i realizacje

OFFER AND PROJECTS



Kryty tor kolarski w Pruszkowie

Hala sportowa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
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Budownictwo przemysłowe
Industrial construction

• Przemysł chemiczny
Chemical industry
• Przemysł petrochemiczny
Petrochemical industry
• Przemysł spożywczy
Food industry
• Przemysł papierniczy
Paper industry
• Przemysł cementowy
Cement industry
• Hale produkcyjne
Production halls
• Obiekty magazynowe
Storage facilities

Montaż instalacji separacji powietrza – Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

oferta i realizacje

OFFER AND PROJECTS
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Wytwórnia Melaminy III w Zakładach Azotowych „Puławy” S.A.

Montaż aparatów i urządzeń w Wytwórni Kwasu Tereftalowego (PTA) dla PKN Orlen we Włocławku
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oferta i realizacje

OFFER AND PROJECTS

Budowa i remonty aparatów oraz urządzeń dla przemysłu
Construction and repairs of industrial apparatuses
and equipment

Spawanie metodą TIG podłączeń rur do komory wylotowej parownika wysokociśnieniowego kotła energetycznego – typ SG-8.
Gatunki materiałów użyte do budowy kotła 15NiCuMoNb5-6-4, 13CrMo4-5, 10CrMo9-10, 16Mo3, P265GH, 3Cr12. Masa kotła około 125 ton

Firma wykonuje:
The company manufactures:
• Zbiorniki ciśnieniowe i bezciśnieniowe
Pressurised and non-pressurised vessels
• Kotły parowe i wodne
Steam and water boilers
• Wymienniki ciepła różnego typu
Heat exchangers of various types
• Chłodnice ociekowe i płaszczowe
Atmospheric and panel coolers
• Reaktory
Reactors

oferta i realizacje

OFFER AND PROJECTS
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• Wężownice do kotłów
Coils for boilers
• Aparaty kolumnowe
Column apparatuses
• Obudowy filtrów
Filter housings
• Mieszalniki
Mixers
• Parowniki
Evaporators
• Separatory
Separators

Obróbka skrawaniem na obrabiarce CNC elementu pomocniczego-matrycy, służącego do wyoblania stożków

Walczak niskociśnieniowy podczas przygotowań do próby ciśnieniowej. Gatunek materiału P265GH, masa 3,8 tony
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POTENCJAŁ I JAKOŚĆ USŁUG

POTENTIAL AND SERVICE QUALITY

Wytwórnia konstrukcji Stalowych (WKS)
oraz Zakład Prefabrykacji
The Steel Construction Plant
and the Prefabricated Elements Plant
Do wytwarzania konstrukcji stalowych używa się podstawowe stale węglowe oraz o podwyższonej wytrzymałości. Wytwórnia wytwarza w skali roku ok. 7000 ton konstrukcji.
Mostostal Puławy S.A. posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę spawalniczą, legitymującą się uprawnieniami
UDT, SLV, TÜV.
Ordinary carbon steels and high quality steels are used to make steel structures. The plant makes
about 7000 tons of structures yearly.
Mostostal Puławy S.A. employees highly qualified welding staff who hold UDT, SLV, TÜV certificates.
Świadczone usługi spawalnicze:
Welding services provided:
• Spawanie łukowe elektrodami otulonymi (111)
Metal-arc welding with covered electrode (111)
• Spawanie łukowe w osłonie gazów metodą MIG (131)/MAG (135) oraz TIG (141)
Metal-arc inert gas welding MIG (131)/Metal-arc active gas welding MAG (135)
and Tungsten inert gas arc welding TIG (141)
• Spawanie łukowe drutami proszkowymi w osłonie gazów aktywnych (136)
Flux-cored wire metal-arc welding with active gas shield (136)
• Spawanie łukiem krytym (121)
Submerged arc welding (121)
• Spawanie gazowe (311)
Gas welding (311)
• Zgrzewanie oporowe
Resistance welding
• Spajanie tworzyw sztucznych
Welding of plastics

Usługi spawalnicze

POTENCJAŁ I JAKOŚĆ USŁUG
POTENTIAL AND SERVICE QUALITY
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Zakład swą działalność opiera na następujących
wydziałach:
The operations of the plant are based
on the following departments:
• przygotowawczym
preparation
• montażowo - spawalniczym
assembly and welding
• zabezpieczeń antykorozyjnych
corrosion protection

Dominujące procesy technologiczne to:
Predominant technological processes:
• obróbka plastyczna oraz cięcie na zimno i gazowo
blach i profili,
plastic working, as well as cold and gas cutting
of metal sheets and sections
• montaż warsztatowy konstrukcji budowlanych
workshop assembly of construction structures
• spawanie konstrukcji,
welding of structures
• zabezpieczenie antykorozyjne, w tym: czyszczenie
i malowanie farbami ochronnymi.
corrosion protection, including: cleaning
and treatment with protective paints

Wyżarzanie odprężające złącza spawanego króćca z płaszczem Absorbera 151 K2

Kontrola jakości wyrobów
Kontrolę jakości prowadzi się w poszczególnych fazach procesu produkcyjnego, jak i gotowego wyrobu. Wytwórnia jest wyposażona w laboratorium z możliwością prowadzenia badań nieniszczących spoin, w tym: rentgenowskich, magnetycznych
i ultradźwiękowych.
Product quality control
Quality control is carried out at different stages of the manufacturing process and on the finished product, as well. The plant
is equipped with a laboratory capable of conducting non-destructive testing of welds, including: X-ray, magnetic particles
and ultrasonic examinations.
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POTENCJAŁ I JAKOŚĆ USŁUG
POTENTIAL AND SERVICE QUALITY

Wyposażenie w maszyny i urządzenia
Machines and equipment

Wytwórnia jest wyposażona w podstawowe maszyny i urządzenia produkcyjne oraz pomocnicze dla zabezpieczenia stosownych procesów technologicznych.
The plant is equipped with basic production and auxiliary machines and equipment to secure
appropriate technological processes.

Hydrauliczne nożyce gilotynowe do cięcia blach do gr. 20 mm,
Durma SB3020

Komora śrutownicza typu Blastlux PC-BL 2165

Komora śrutownicza typu Blastlux PC-BL 2165

POTENCJAŁ I JAKOŚĆ USŁUG
POTENTIAL AND SERVICE QUALITY
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Słupowysięgnik spawalniczy ESAB CaB 460c do spawania łukiem krytym pod topnikiem, wyposażony w dwie głowice spawalnicze A6

Podstawowe maszyny produkcyjne to:
• urządzenia do czyszczenia materiałów stalowych, blach i profili oraz gotowych wyrobów, podczyszczarka wirnikowa Ratiojet
RS-R 2650, komora śrutownicza typu Blastlux PC-BL 2165
• hydrauliczne nożyce gilotynowe do cięcia blach do gr. 20 mm, Durma SB3020
• hydrauliczne nożyce do cięcia profili kształtowych, Geka Hydracrop 110SD
• piły do cięcia profili Behringer HBP 410-923GA
• prasy do prostowania Pacific BD250
• prasa krawędziowa do gięcia blach Durma AD-S 30320,
• walce do zwijania blach i kształtowników, Akyapak AHS 30/16
• system wiercący CNC Voortman V600, wiertarki mocowane elektromagnetycznie Zalco PRO50,
• półautomaty i automaty do cięcia tlenem, Koike IK-12 MAX3, Eckert Jantar2
• maszyny i urządzenia do spawania elektrodami, drutami w osłonie gazów ochronnych i pod topnikiem, spawarki Kempi ProMig 530, słupowysięgnik spawalniczy ESAB CaB 460c do spawania łukiem krytym pod topnikiem, wyposażony w dwie głowice spawalnicze A6.
Basic production machines are:
• Equipment for cleaning steel materials, steel plates and sections, as well as finished products, airless shot-blasting
machine Ratiojet RS-R 2650, a shot-blasting chamber Blastlux PC-BL 2165
• Hydraulic guillotine shears for cutting sheet metal up to 20 mm, Durm SB3020
• Hydraulic shears for cutting shaped sections, Geka Hydracrop 110SD
• Saws for cutting sections, Behringer HBP 410-923GA
• Straightening presses, Pacific BD250
• Press brake for bending metal sheets, Durma AD-S 30320,
• Bending machine for bending metal sheets and sections, Akyapak AHS 30/16
• Drilling system, CNC Voortman V600, electromagnetic drilling machines, Zalco PRO50
• Semi-automatic and automatic machines for oxygen cutting, Koike IK-12 MAX3, Eckert Jantar2
• Machines and equipment for welding with electrodes, wires in shielding gas and under flux, welding machines Kempi
ProMig 530, welding column boom ESAB CaB 460c for submerged arc welding, equipped with two A6 welding heads.
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Biuro Projektowe
Design Office

Biuro Projektowe oferuje opracowanie dokumentacji projektowej na każdym etapie realizacji. Biuro Projektowe
wykonuje kompletne:
• Koncepcje programowo – przestrzenne
• Projekty budowlane (hale przemysłowe, magazynowe, warsztaty mechaniczne, budynki socjalno – biurowe)
• Projekty wykonawcze (hale przemysłowe, magazynowe, warsztaty mechaniczne, budynki socjalno – biurowe, obiekty mostowe, drogi)
• Projekty warsztatowe konstrukcji stalowych
• Projekty organizacji montażu (instalacje technologicznych, obiektów energetycznych, obiektów mostowych)
Projektanci Biura Projektowego używają najnowszych technik komputerowych wraz z profesjonalnym oprogramowaniem:
• BOCAD – oprogramowanie do wykonywania dokumentacji warsztatowej
• Microstation Power Draft – oprogramowanie do wykonywania dokumentacji rysunkowej
• RM-WIN 2D i 3D – oprogramowanie do wykonywania obliczeń
The Design Office offers preparation of design documentation at any stage of a project execution.
The Design Office prepares comprehensive:
• Programme and spatial concepts
• Construction designs (industrial halls, warehouses, mechanical workshops, social-and-office
buildings)
• Detailed designs (industrial halls, warehouses, mechanical workshops, social-and-office buildings,
bridges, roads)
• Workshop designs of steel structures
• Erection organization designs (technological systems, power engineering facilities, bridges)
Designers of the Design Office use the latest computer technology along with professional
software:
• BOCAD – software for preparation of workshop documentation
• Microstation Power Draft – software for preparation of technical drawings
• RM-WIN 2D and 3D – software for calculations

POTENCJAŁ I JAKOŚĆ USŁUG
POTENTIAL AND SERVICE QUALITY

18

Usługi dźwigowe
Stock of Lifting Equipment

Mostostal Puławy S.A. świadczy specjalistyczne usługi dźwigowe. Udźwig sprzętu dźwigowego w zakresie od
10t do 100t. Firma dysponuje najnowocześniejszym sprzętem, renomowanych producentów:
• Żurawie samochodowe – udźwig od 10 do 100t
• Żurawie terenowe – udźwig od 45t
• Żurawie wieżowe – udźwig do 120Tm
• Podnośniki koszowe – wysokość robocza do 40m
• Podnośniki teleskopowe
Mostostal Puławy S.A. provides specialised lifting services. Lifting capacity of
the lifting equipment ranges from 10 to
100 tonnes. The company owns the most
modern equipment from reputable manufacturers:
• Mobile cranes - lifting capacity from
10 to 100 tonnes
• Rough terrain cranes – lifting capacity
from 45 tonnes
• Tower cranes - lifting capacity to 120 Tm
• Man lifts – working height up to 40m
• Telescopic lifts

Stadion Narodowy, Warszawa
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Biuro Zintegrowanych Systemów Zarządzania Jakością
Office of Integrated Quality Management Systems

Mostostal Puławy S.A. zna i realizuje postanowienia Zintegrowanej Polityki Jakości , jest ona publicznie zdefiniowana i dostępna, zakomunikowana została wszystkim osobom pracującym dla lub w imieniu Grupy Mostostal
Warszawa S.A. W ramach zintegrowanego systemu zarządzania Mostostal Puławy S.A. wdrożył System Zarządzania Jakością EN ISO 9001:2008, System Zarządzania Środowiskowego EN ISO 14001:2004 oraz System Zapewnienia Jakości AQAP 2110:2009. W 2011r. w Grupie Mostostal Warszawa wznowiono proces wdrażania Systemu
Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg normy PN-N-18001 i standardu OHSAS 18001. Firma Mostostal
Puławy S.A. wdraża także system Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodny z normą SCC 2008/5.1.
Mostostal Puławy S.A. knows and follows the provisions of the Integrated Quality Policy, it is publicly
defined and available, it has been communicated to all the individuals working for or on behalf of the
Mostostal Warszawa S.A. Group. The company has implemented the Quality Management System ISO
9001:2008, the Environmental Management System ISO 14001:2004, the Quality Assurance System
AQAP 2110:2009. In 2011 the process of implementation of the Occupational Health and Safety Management System – according to the standard PN-N-18001 and OHSAS 18001 was renewed in the
Mostostal Warszawa Group. Also, the company Mostostal Puławy is implementing the Occupational
Health and Safety Management System consistent with the standard SCC 2008/5.1.

POTENCJAŁ I JAKOŚĆ USŁUG
POTENTIAL AND SERVICE QUALITY
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Mostostal Puławy S.A. posiada uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego do wytwarzania, montażu, modernizacji i naprawy:
• kotłow parowych i kotłow wodnych,
• rurociągow parowych,
• rurociągow przesyłowych do cieczy i rurociągow przesyłowych do gazow,
• rurociągow technologicznych do cieczy i rurociągow technologicznych do gazow,
• zbiornikow bezciśnieniowych i zbiornikow ciśnieniowych, do materiałow ciekłych zapalnych,
• zbiornikow przenośnych,
• stałych zbiornikow ciśnieniowych,
• zbiornikow bezciśnieniowych i zbiornikow ciśnieniowych do materiałow trujących lub żrących oraz elementow ciśnieniowych.
Mostostal Puławy S.A. is authorised UDT (Office of Technical Inspection) to manufacture, install, modernise and repair:
• steam and water boilers,
• steam pipelines,
• industrial pipelines for liquids and gas supply pipelines,
• technological pipelines for liquids and technological pipelines for gases,
• non-pressurised vessels and pressurised vessels for flammable liquids,
• portable tanks,
• stationary pressurised vessels,
• non-pressurised vessels and pressurised vessels for toxic or corrosive materials and pressurised parts.

Certyfikaty Zintegrowanego Systemu Zarządzania:
• Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością EN ISO 9001:2008
• Certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego EN ISO 14001:2004
• Certyfikat Systemu Zapewnienia Jakości AQAP 2110:2009
• Certyfikat Systemu Zapewnienia Jakości ISO 9001:2008
Inne Certyfikaty, świadectwa i uprawniewnia:
• Certyfikat Producenta Konstrukcji Stalowych wydany przez Polską Izbę Konstrukcji Stalowych
• Certyfikat TUV Rheinland Group - 97/23/EG, Moduł G, spełnienie wymagań dyrektywy
• Certyfikat TUV Rheinland Group wg EN ISO 3834-2 i D 2000 Merkblatt, spełnienie wymagań normy
• Uprawnienia UDT
• Uprawnienia TDT – do wytwarzania, montażu, modernizacji i napraw urządzeń technicznych, podległych pod
Transportowy Dozór Techniczny
• Świadectwo kwalifikacyjne kl.E do wykonywania konstrukcji stalowych zgodnie z DIN 18800-7 wydane przez GSI SLV
• Świadectwo Kwalifikacyjne Nr 303/467/VII/2010 Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
• Świadectwa Kwalifikacyjne Ministerstwa Infrastruktury:
° Świadectwa kwalifikacyjnego Nr 36/09 do wykonania stalowych konstrukcji mostowych
° Świadectwa kwalifikacyjnego Nr 36/M/09 do remontu i montażu stalowych konstrukcji mostowych
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NAGRODY I PRZYNALEŻNOŚĆ
DO ORGANIZACJI

AWARDS AND MEMBERSHIP
IN ORGANIZATIONS

Firma jest wielokrotnie nagradzana i zauważana w różnych obszarach działania. Należy m.in. do Polskiej Izby
Konstrukcji Stalowych, Business Centre Club, Lubelskiego Klubu Biznesu i Regionalnej Izby Gospodarczej.
Firma bierze udział w tematycznych spotkaniach, szkoleniach i międzynarodowych forach branżowych.
The company is an award-winning entity, and is recognized in various spheres of activity. It belongs
to the Polish Chamber of Steelworks, the Business Center Club, the Lublin Business Club and the Regional Chamber of Commerce. The company takes part in thematic meetings, training sessions and
international trade forums.

Medal Europejski, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, BCC

nagrody i przynależność
do organizacji

AWARDS AND MEMBERSHIP
IN ORGANIZATIONS
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Nagrody i wyróżnienia:
• Gazele Biznesu 2010
• Perła Polskiej Gospodarki 2009
• Diament Forbesa 2010
• Medal Europejski 2010
• Ambasador Polskiej Gospodarki 2010
• Firma na Medal 2009
• Gazele Biznesu 2009
• Perła Polskiej Gospodarki 2009
• Konstrukcja Stalowa – Realizacja Roku 2008
• Wybitny Eksporter Roku 2008
• Mecenas Sportu – Lubelszczyzna 2007
• Statuetka Kryształowy Globus 2005
• Specjalna Nagroda Gospodarcza 2005
• Pracodawca Roku 2002
• Budowa Roku 2001

Medal Budowniczy Polskiego Sportu, Polski Klub Infrastruktury Sportowej
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nagrody i przynależność
do organizacji

AWARDS AND MEMBERSHIP
IN ORGANIZATIONS

MECENAS KULTURY I SPORTU

PATRON OF CULTURE AND SPORTS

Mostostal Puławy S.A. to nie tylko wiodąca firma budowlana, osiągająca dobre wyniki finansowe i nowocześnie
zarządzana – to również firma, która dba o rozwój regionu, jest czuła na potrzeby społeczne oraz troszczy się
o środowisko naturalne. Nasza firma jest uznanym mecenasem kultury, sztuki, nauki i sportu.
Spółka uczestniczy w finansowaniu licznych imprez kulturalnych odbywających się na terenie województwa
lubelskiego, ale nie tylko. Uczestniczymy w istotnych dla regionu wydarzeniach naukowych i społecznych.
W 2005 roku firma współfinansowała promocję Lubelszczyzny w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Wspieramy ważne dla społeczności lokalnej instytucje i programy rozwoju. Nasza firma współpracuje m.in. z instytucjami edukacyjnymi, szkołami średnimi, wyższymi, samorządami terytorialnymi, szpitalami, hospicjami,
Polskim Komitetem Pomocy Społecznej oraz Puławskim Ośrodkiem Kultury „Dom Chemika”.
Mostostal Puławy S.A. is not only a leading construction company achieving good financial results,
and being managed in a modern way – it is also a company that cares about the regional development
and is sensitive to the social needs, moreover it cares about the environment. Our company is
a well-known patron of culture, art, science and sports.
The Company co-finances numerous cultural events taking place in the area of the Lublin Province,
and beyond it. It participates in scientific and social events being important to the region. In 2005 the
company co-financed promotion of the Lublin Region in the European Parliament in Brussels.
We support institutions and developmental programs being important to the local community. Our
company cooperates, for instance, with educational institutions, secondary schools, universities,
local self-governments, hospitals, hospices, the Polish Committee of Social Welfare and the Puławy
Cultural Centre “Dom Chemika”.

Koncert Małgorzaty Walewskiej

mecenas kultury i sportu

PATRON OF CULTURE AND SPORTS
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Od 1997 roku wspieramy lokalną sekcję kolarską KS „Pogoń Mostostal Puławy”. Klub jest znany i widoczny zarówno w regionie
jak i w kraju, a zawodnicy klubu odnoszą liczne sukcesy w zawodach regionalnych i ogólnopolskich.
W 2010 roku Mostostal Puławy S.A. został jednym ze sponsorów zawodowej grupy kolarskiej Aktio Group Mostostal Puławy.
Ważne inicjatywy z dziedziny sportu są zawsze przez naszą firmę zauważane i wspierane.
Since 1997 we have supported the local cycling team“ Pogoń Mostostal Puławy”. The club is well known
and noticeable both in the region and in Poland, and the cyclists may be proud of numerous successes
in regional and national competitions. In 2010. Mostostal Puławy S.A. was one of the sponsors of the
professional cycling team Aktio Group Mostostal Puławy. Important initiatives in the field of sports are
always noticed and supported by our company.
Osiągnięcia Aktio Group Mostostal Puławy w roku 2010:
• zwycięstwo w Wyścigu „Memoriał Stanisława Królaka”
• zwycięstwo w Wyścigu o „Złoty Pierścień Krakowa”

Osiągnięcia KS „Pogoń Mostostal Puławy” w roku 2010:
• złoty medal w Mistrzostwach Polski Juniorów w jeździe
dwójkami

• 2 miejsce w Wyścigu „Memoriał Andrzeja Trochanowskiego”

• srebrny medal Górskich Mistrzostw Polski Juniorów

• 7 miejsce w Mistrzostwach Polski Seniorów ze startu

• brązowy medal w Mistrzostwach Polski Górskich Juniorów

wspólnego
• zwycięstwo etapowe w Wyścigu „Szlakiem Bursztynowym”
• zwycięstwo etapowe w Wyścigu „Solidarności i Olimpijczyków”
• zwycięstwo etapowe w Wyścigu Bałtyk-Karkonosze Tour

• brązowy medal w Mistrzostwach Polski ze startu wspólnego w kat. Orlik
• brązowy medal Mistrzostw Polski Juniorów ze startu
wspólnego
• 15 miejsce w Mistrzostwach Europy Juniorów
• I i III miejsce w Pucharze Polski w kat. Orlik (u-23)
• II i III miejsce w Pucharze Polski kat. Junior
• I i III miejsce w rankingu PZKol w kat. Junior
• II miejsce w rankingu PZKol w kat. Orlik (u-23)

Mostostal Puławy S.A. jest znanym i cenionym mecenasem sportu
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mecenas kultury i sportu

PATRON OF CULTURE AND SPORTS

SPÓŁKI ZALEŻNE

SUBSIDIARIES

Mostostal Puławy S.A. jako grupa kapitałowa działa od 2005 r. Rozwój grupy oparty jest na spójnej strategii
i współpracy.
Mostostal Puławy S.A. as a capital group has operated since 2005. Development of the group is based
on a coherent strategy and cooperation.

ENERGEZAP Sp. z o.o.
ENERGEZAP Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Remontów Energetycznych ENERGEZAP Sp. z o.o. świadczy usługi montażowe i remontowe w zakresie prac mechanicznych głównych urządzeń elektrociepłowni Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.,
m.in.: kotłów i turbin parowych oraz pomocniczych urządzeń i instalacji kotłowni, maszynowni, nawęglania,
preparowania wody i sieci energetycznych. Wykonuje również prefabrykacje i montaże elementów konstrukcji
stalowych i instalacji rurociągowych oraz instalacji z rur i płyt PCV. Posiada uprawnienia w zakresie wytwarzania, montażu, modernizacji i napraw urządzeń i rurociągów ciśnieniowych nadanych przez UDT. Wykonuje
instalacje zgodnie z Dyrektywą ciśnieniową 97/23/WE.
Dysponuje halą warsztatową o powierzchni 2500 m2, doskonale wyposażoną narzędziownią, gniazdem obróbki
skrawaniem, urządzeniami do spawania elektrycznego i gazowego oraz obróbki cieplnej połączeń spawanych.
Przedsiębiorstwo Remontów Energetycznych ENERGEZAP Sp. z o.o. [power repair company] provides
installation and repair services in scope of mechanical work of the main equipment of the heat and power plant of Zakłady Azotowe “Puławy” S.A., such as: boilers and steam turbines as well as auxiliary equipment and systems of the boiler room, engine room, coal handling department, water
preparation department and power grids.
It also performs prefabrications and assemblies of components of steel structures
and pipeline systems and systems made of
PVC pipes and boards. It holds appropriate
licences to manufacture, install, modernise
and repair pressurised equipment and pipelines granted by the Office of Technical
Inspection. The installations are performed
in conformity with the Directive 97/23/EC.
It has a 2500 m2 workshop hall, an excellently equipped tool shop, a machining
centre, equipment for electrical and gas
welding as well as for heat treatment of
welded joints.
ENERGEZAP Sp. z o.o., ul. Ignacego Mościckiego 14,
24-110 Puławy, tel. 081 473 13 03, fax 081 473 13 00,
www.energezap.pl
e-mail: energezap@energezap.pl
Wysokoprężna armatura przygotowana do montażu na instalacji
parowej i wodnej kotła OP-215

spółki zależne

SUBSIDIARIES
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MEZAP Sp. z o.o.

Absorber 153 K2, gatunek materiału P355GH, masa 111 ton, wykonany dla Z.A. Puławy S.A

MEZAP Sp. z o.o.
Początki firmy sięgają roku 1963, kiedy spółka zaczęła swoją działalność jako Zakład Mechaniczny funkcjonujący w strukturach
Zakładów Azotowych „Puławy”. W roku 1993 roku powstało nowe, samodzielne przedsiębiorstwo pod nazwą MEZAP Sp. z o.o.
Podstawowym zakresem działalności spółki jest budowa i remont aparatów i urządzeń ciśnieniowych stosowanych w przemyśle
chemicznym, petrochemicznym, energetycznym, spożywczym i papierniczym. Wykonawstwo wymienników ciepła, reaktorów,
kotłów i zbiorników ciśnieniowych wykonywanych ze wszystkich gatunków stali (węglowych, stopowych, duplex) oraz aluminium, niklu, tytanu i ich stopów to główny profil produkcji spółki. W/w urządzenia wykonujemy w oparciu o przepisy UDT, TÜV,
EN- 13445, EN-12952 oraz Dyrektywę PED 97/23/WE. Firma posiada również specjalistyczną grupę dźwignicową i wagową.
The origins of the company date back to 1963 when the company started its operations as a Mechanical Division within
the structures of Zakłady Azotowe “Puławy”. In 1993, a new, independent company under the name of MEZAP Sp. z o.o.
was established.
The main scope of the company’s business is construction and repair of pressure apparatuses and instruments used in
chemical, petrochemical, power, food and paper industries. Fabrication of heat exchangers, reactors, boilers and pressure
vessels made of all qualities of steel (carbon,
alloy, duplex) and aluminium, nickel, titanium
and their alloys is the main production profile of
the company. The above mentioned equipment
is made on the basis of the regulations of UDT,
TÜV, EN- 13445, EN-12952 and the PED Directive
97/23/EC. The company has also a specialised
cranes and scales overhead..
MEZAP Sp. z o.o., ul. Ignacego Mościckiego 10,
24-110 Puławy, tel. (081) 473 15 30, fax (081) 473 15 31
www.mezap.pl e-mail: info@mezap.pl
Kocioł Utylizator, gatunki materiału P265GH, 1.4306, 2.4816, masa 39 ton,
wykonany dla Z.A. w Tarnowie-Mościcach S.A.
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spółki zależne

SUBSIDIARIES

LISTA WYBRANYCH REALIZACJI 2005-2010
LIST OF SELECTED PROJECTS 2005-2010

OBIEKT / ZAMAWIAJĄCY

ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT

TERMIN REALIZACJI

Ochrona środowiska i energetyka
(instalacje odsiarczania i odpylania spalin, spalarnie odpadów, oczyszczalnie ścieków)

lista wybranych realizacji

LIST OF SELECTED PROJECTS 2005-2010

Air Liquide Polska Sp. z o.o.

Budowa Wytwórni Gazów Technicznych w Zakładach Azotowych „Puławy” S.A.

Austrian Energy & Environment - DURO
DAKOVIČ Termoenergetska Postrojenja
D.O.O.

Montaż kotła i części ciśnieniowych w Spalarnii Odpadów
EGE Oslo w Norwegii

2010

Austrian Energy & Environment - DURO
DAKOVIČ Termoenergetska Postrojenja
D.O.O.

Montaż dwóch kotłów w Spalarnii Odpadów Roosendaal
w Holandii

2009 - 2010

Austrian Energy & Environment - DURO
DAKOVIČ Termoenergetska Postrojenja
D.O.O.

Montaż trzech kotłów w Spalarnii Odpadów Riverside w Południowo Wschodnim Londynie

2009 - 2010

Metso Power Oy

Montaż kotła BFB i części ciśnieniowych w Papiernii Smurfit
w Biganos w Zachodniej Francji.

2009 - 2010

Foster Wheeler Energia Oy

Assembly of a CFB type boiler in Norrköping in Sweden

2009 - 2010

Energomontaż - Północ S.A.

Wykonanie i dostawa kompletnej konstrukcji stalowej podpór i przęseł wraz z dostawą elementów złącznych i zabezp.
antyk. dla nowoprojektowanej Instalacji Odsiarczania Spalin
w Elektrowni Kozienice S.A.

2009

Balcke-Durr Rothemuehle Polska Sp. z o.o.

Wymiana elektrofiltra kotła OP-215 Nr 2 w elektrociepłowni
Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.

2008 - 2009

Foster Wheeler Energia Oy

Montaż kotła CFB 460MWt i ciężarze ok. 4800 t w Elektrociepłowni Jyväskylä w Finlandii

2008 - 2009

Austrian Energy & Environment Inova
Köln

Montażu kotła o ciężarze 1515t w spalarnii odpadów
w Mannheim w Niemczech

2008 - 2009

Austrian Energy & Environment - DURO
DAKOVIČ Termoenergetska Postrojenja
D.O.O.

Montaż kotła i elementów ciśnieniowych w spalarnii śmieci
w Zistersdorf w Austrii

Metso Power

Montaż części ciśnieniowej kotła BFB 90 MWth – 788t w Elektrociepłownii Kalmar w Szwecji

2008 - 2009

Alstom Power Sweden

Wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji stalowej, filtra
workowego i kanałów spalin o łącznym ciężarze 768,5 ton dla
instalacji oczyszczania spalin w m. Kristiansand w Norwegii

2008 - 2009

Keppel Seghers Belgium

Montaż kotła AZN 4 ok. 1650 t w spalarni odpadów MOERDIJK w Holandii

2007 - 2008

Austrian Energy Graz

Montaż konstrukcji stalowej i urządzeń spalarni biomasy
w MOERDIJK w Holandii

2007 - 2008

Austrian Energy & Environment - DURO
DAKOVIČ Termoenergetska Postrojenja
D.O.O.

Montaż części ciśnieniowej kotła w spalarni odpadów
w miejscowości Bamberg w Niemczech

2006-2007

Austrian Energy & Environment INOVA

Montaż części ciśnieniowej kotła w spalarni odpadów
w Premnitz w Niemczech

2008
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2009 - 2010

2008

Austrian Energy & Environment - DURO
DAKOVIČ Termoenergetska Postrojenja
D.O.O.

Montaż części ciśnieniowej kotła w spalarni odpadów
w Billingham, Cleveland w Anglii

Austrian Energy & Environment - DURO
DAKOVIČ Termoenergetska Postrojenja
D.O.O.

Montaż 2 kotłów w spalarni odpadów w Pithiviers we Francji

2007 - 2008

Austrian Energy Gratz

Wykonanie konstrukcji wsporczej kotła dla spalarni śmieci
w Wittenberg w Niemczech

2007 - 2008

Carbon Black Polska Sp. z o.o.

Wykonanie i montaż filtra workowego, konstrukcji stalowej
oraz rurociągów dla nowego systemu filtracji dla linii produkcji sadz technicznych nr 1

2007 - 2008

Elstal AB

Montaż części ciśnieniowej kotła wraz z orurowaniem
w Elektrociepłowni OVIK Energy Ab

2007 - 2008

Foster Wheeler Energia Oy

Montaż kotła w Elektrociepłowni Lornion Voima Oy w Tornio
w Finlandii

2006 - 2007

Elstal AB

Montaż kotła w papierni Kappa Kraftliner w Pitea w Szwecji

2006

Wymiana 4 elektrofiltrów kotłów OP-215 Nr 1, 3, 4, 5 w elekBalcke-Durr Rothemuehle Polska Sp. z o.o.
trociepłowni Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.

2006

2008

Austrian Energy & Environment - DURO
DAKOVIČ Termoenergetska Postrojenja
D.O.O.

Budowa nowej spalarnii odpadów RABA Erfurt w Niemczech
- Montaż części ciśnieniowej kotła rusztowego z poziomym
ciągiem konwekcyjnym , z wszystkimi rurociągami hydraulicznymi i powietrznymi, łącznie z badaniami i próbami
ciśnieniowymi

Austrian Energy & Environment - DURO
DAKOVIČ Termoenergetska Postrojenja
D.O.O.

Budowa nowej spalarnii odpadów EVZA Stabfurt w
Niemczech - montaż części ciśnieniowej dla 2-ch kotłów
rusztowych z poziomym ciągiem konwekcyjnym , z wszystkimi rurociągami hydraulicznymi i powietrznymi, łącznie z
badaniami i próbami ciśnieniowymi

2006 - 2007

Vatenfall Heat Poland S.A.

Modernizacja trzech elektrofiltrów Nr 10, 14 i 15 kotłów blokowych OP-430 w Elekrociepłowni Siekierki w Warszawie

2006 - 2007

Von Roll Inova AG/CH

Wykonanie dokumentacji warsztatowej, wykonanie, dostawa
i montaż konstrukcji wsporczej kotła oraz montaż samego kotła w spalarni odpadów w Heimdal k. Trondheim /
Norwegia

2005 - 2006

OUTOTEC

Montaż kompletnej instalacji oczyszczania gazów składającej
się z 3 elektrofiltrów, filtra workowego, kanałów i urządzeń
w kopalni rudy żelaza LKAB w Malberget koło Gällivare
w Szwecji

2006

TEZET Sp. z o.o.

Rozbudowa terminala przeładunku gazów płynnych
w Brzeźnie koło Chełma.

2005 - 2006

KVAERNER

Budowa kotła odzysknicowego Stora Enso Skoghall
w Szwecji

2004 - 2005

LOTOS Asfalt Oddział Czechowice-Dziedzice

Modernizacja instalacji grzewczej i ekspedycji asfaltów

2005

Poltegor –projekt Sp. z o.o. Wrocław

„Instalacja Odsiarczania Spalin bloków 200MW (IOS II)
w Elektrowni „Kozienice” S.A.”

2005

AUSTRIAN ENERGY & ENVIRONMENT AG

Budowa nowej spalarni odpadów TRIDEL Lausanne w Szwajcarii - wykonanie i dostawa i montaż konstrukcji stalowej,
montaż elementu ciśnieniowego dla dwóch sztuk kotła
rusztowego z poziomym ciągiem konwekcyjnym , z wszystkimi rurociągami hydraulicznymi i powietrznymi, łącznie
z badaniami i próbami ciśnieniowymi

2004 - 2005

Vatenfall Heat Poland S.A.

Demontaż kotłów PTWM 180 Nr 12 i 13 w EC Siekierki,
Warszawa

2004 - 2005

Voest Alpine Impianti

Modernizacja instalacji odpylania gazów stalowni RIVA
Brandenburg - dostawa i montaż instalacji odpylania spalin
2 pieców łukowych

2004 - 2005

2006
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lista wybranych realizacji

LIST OF SELECTED PROJECTS 2005-2010

Branża chemiczna i petrochemiczna

Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

Wykonanie robót branży budowlanej, instalacyjnej i technologiczno – montażowej, wraz z dostawą armatury, osprzętu
i materiałów montażowych w ramach zadania inwestycyjnego Nr 562 pn. „Przebudowa instalacji usuwania CO2 z gazu do
syntezy amoniaku – wymiana absorberów 150 K2 na dwóch
liniach” - linia III

2010

Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

Wykonanie robót branży budowlanej, instalacyjnej i technologiczno – montażowej, wraz z dostawą armatury, osprzętu
i materiałów montażowych w ramach zadania inwestycyjnego Nr 562 pn. „Przebudowa instalacji usuwania CO2 z gazu do
syntezy amoniaku – wymiana absorberów 150 K2 na dwóch
liniach” - linia I

2009

Anwil S.A.

Montaż aparatów i urządzeń na instalacji oczyszczonego
teraftalanu dimetylu w Anwil Włocławek

2009

PCC ROKITA S.A.

Wykonanie konstrukcji stalowej wraz z zabezp. antyk., transportem i montażem dla Wytwórni Etoksylatów w Płocku

2008

Zakłady Chemiczne Zachem S.A.

Rozbudowa Kompleksu TDI do 75 tt/rok

2007 - 2009

OY Galvatek AB

Wykonanie 39 sztuk zbiorników dla instalacji mycia chemicznego części silników odrzutowych w ANA Japonia

2006 - 2007

Budownictwo przemysłowe
(hale produkcyjne, elektrownie, cementownie, cukrownie, i in.)
Lubelski Rynek Hurtowy Elizówka S.A.

Rozbudowa hali kwiatowej Lubelskiego Rynku Hurtowego
S.A. w Elizówce

2009

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu

Demontaż aparatów stacji wyparnej w Cukrowni Lublin S.A

2009

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu

Modernizacja budynku suszarni w terminalu wysyłkowym
cukru oraz remont pokrycia dachu w suszarni wysłodków
w Cukrowni Lublin

2005

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu /
Oddział Cukrownia Krasnystaw

Modernizacja linii suchego rozładunku buraków i buraczarni

2005

SVZ Poland Sp. z o.o.

Budowa w systemie Generalnego Wykonawcy inwestycji
pn. ”Hala koncentratów wraz z niezbędną infrastrukturą”
w Tomaszowie Lubelskim

2004 - 2005

Budownictwo ogólne
(supermarkety, obiekty handlowe, budynki biurowe, kinowe, parkingi wielopoziomowe, obiekty sportowe itp.)
Polski Związek Kolarski

Generalne Wykonawstwo Toru Kolarskiego w Pruszkowie

2002 - 2009

Urząd Miasta Łodzi

Budowa hali wielofunkcyjnej w Łodzi przy ul. Unii Lubelskiej 2
- wykonanie i dostawa konstrukcji stalowej zadaszenia

2008

Mostostal Warszawa S.A.

Wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji stalowej zadaszenia trybuny zachodniej stadionu Polonia w Warszawie

2007

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa we Wrocławiu

Realizacja w systemie GW projektu wykonawczego i robót
budowlanych związanych z realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja głównego pawilonu (budynku) działu
Dawców i pobierania krwi wraz z obiektami towarzyszącymi”

2005

Infrastruktura drogowa
(mosty, wiadukty, stacje benzynowe, przejścia graniczne, terminale)

lista wybranych realizacji

LIST OF SELECTED PROJECTS 2005-2010

STRABAG Sp. z o.o.

Wytworzenie, dostawa oraz montaż k.s. mostu MS-5 w
ramach zadania „Budowa drogi Ekspresowej nr S19, odcinek
Międzyrzec Podlaski - Lubartów, budowa obwodnicy Kocka
i Woli Skromowskiej o dł. 7,87 km”

Mota - Engil Polska S.A. / obecnie Mota
Engil Central Europe S.A.

Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej oraz zabezpieczenie
antykorozyjne wiaduktu w miejscowości Jamielnik

2008

MOST Sp. z o.o.

Wykonanie i dostawa konstrukcji stalowej w ramach przebudowy mostu przez rzekę Słupia w miejscowości Charnowo

2008
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2009 - 2010

HOCHTIEF POLSKA SP.Z.O.O.

Wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji stalowej, dostawa
i montaż pylonów, dostawa poprzecznic kładki dla pieszych
przy galerii Malta w Poznaniu

2008

Mota - Engil Polska S.A. / obecnie Mota
Engil Central Europe S.A.

Dostawa i montaż konstrukcji stalowej mostu przez rzekę
Krznę w miejscowości Neple

2008

Mota - Engil Polska S.A. / obecnie Mota
Engil Central Europe S.A.

Dostawa i montaż konstrukcji stalowej mostu w ciągu drogi
woj. nr 849 w miejscowości Osuchy

2008

Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej z zabezpieczePrzedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów
niem antykorozyjnym mostu przez rzekę Pisę - Obwodnica
DROMO Sp. z o.o.
Barczewa

2007 - 2008

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Wykonanie konstrukcji stalowej z zabezpieczeniem antykoroDROMO Sp. z o.o.
zyjnym mostu przez rzekę Pisę w miejscowości Pisz

2007 - 2008

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i
Autostrad / Oddział Lublin

Wykonanie nowych wózków rewizyjnych wraz z torem jezdnym na moście im. Ignacego Mościckiego w Puławach

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Modernizacja/przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu
drogi krajowej nr 94 nad ul. Jamki w Dąbrowie Górniczej

2006 - 2007

Przedsiębiorstwo Robót Mostowych
„Mosty Łódź S.A.”

Wykonanie, montaż i zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej w ramach zadania „Budowa I etapu obwodnicy
miasta Puławy o długości 12,71 km wraz z budową nowego
mostu przez rzekę Wisłę w Puławach o długości 1038,2 m”

2006 - 2008

Przedsiębiorstwo Robót Mostowych
„Mosty Łódź S.A.”

Wykonanie, montaż i zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej w ramach zadania „Przebudowa mostu przez rz.
Wisłok w Strzyżowie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 989”

2005 - 2006

Miejski Zarząd Dróg / PKP PLK S.A. Oddział Regionalny

Kompleksowy remont z zabezpieczeniem antykorozyjnym
mostu drogowo-kolejowego im. Legionów Marszałka J.
Piłsudskiego przez rz. Wisłę w Płocku

2005 - 2006

2007
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lista wybranych realizacji

LIST OF SELECTED PROJECTS 2005-2010

Sekretariat
tel. +48 81 473 12 40, 473 12 41, 473 12 42
fax +48 81 473 12 44
Prezes Zarządu, Dyrektor		

+48 81 473 12 40

Wiceprezes Zarządu,
Dyrektor ds. Marketingu i Produkcji		

+48 81 473 12 41

Prokurent, Dyrektor Finansowy		

+48 81 473 12 42

Prokurent, Główny Księgowy		

+48 81 473 12 42

Dział Marketingu 			
i Przygotowania Produkcji		

+48 81 473 12 41
+48 81 473 12 46

Dział ds. Realizacji
i Projektowania			

+48 81 473 12 40

Dział Logistyki			

+48 81 886 49 36

Dział Handlowy			

+48 81 473 12 40

Dyrektor ds. Produkcji Przemysłowej		

+48 81 473 12 50

Wytwórnia Konstrukcji Stalowych		

+48 81 473 12 40

Zakład Prefabrykacji			

+48 81 473 12 71

Dział Głównego Spawalnika		

+48 81 473 12 53

Dział Technologii i Przygotowania
Produkcji Przemysłowej			

+48 81 473 12 51

Dział Obsługi Zarządu			

+48 81 473 12 55

Biuro Projektowe			

+48 81 473 12 40

Dział Utrzymania Ruchu			

+48 81 473 12 72

Laboratorium Badań Nieniszczących (RTG)

+48 81 473 12 73

