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O firmie

Naszym klientom oferujemy:

KB POmORZe SP. Z O.O. jest specjalistyczną 
firmą inżynierską realizującą zadania projektowe 
i wykonawcze na rynku paliwowym i rafineryjno-
petrochemicznym w zakresie inwestycji, 
modernizacji i remontów instalacji produkcji, 
przerobu, magazynowania oraz dystrybucji 
surowców i paliw. Ponadto firma świadczy swoje 
usługi na rynkach pokrewnych tj. budownictwa 
przemysłowego, energetyki, konstrukcji morskich 
oraz specjalistycznych prac  inżynierskich.

Spółka pełni rolę Generalnego Wykonawcy/
Realizatora Inwestycji lub realizuje specjalistyczne 
prace w branżach mechaniczno-technologicznej 
oraz konstrukcyjno-budowlanej. 

KB POmORZe SP. Z O.O. działa na rynku od 2003 
roku. Filarem KB Pomorze Sp. z o.o. jest doskonale 
przygotowany pod względem merytorycznym  
i profesjonalnym zespół inżynierów, legitymujący 
się  doświadczeniem zawodowym zdobytym 
przy realizacji szeregu złożonych technicznie 

i organizacyjnie projektów dla renomowanych 
klientów krajowych i zagranicznych. 

Na bazie doświadczenia zawodowego naszej 
kadry w firmie stworzone zostały warunki 
dla stałego jej rozwoju i rozbudowywania 
poprzez przyjmowanie do zespołu inżynierów 
wyróżniających się absolwentów wyższych 
uczelni technicznych, wnoszących nowe 
spojrzenie na kwestie organizacyjne i techniczne, 
przy jednoczesnym doskonaleniu wiedzy  
w zakresie dobrej praktyki inżynierskiej. 

Potencjał wykonawczy stanowią wysoko 
wykwalifikowani pracownicy wszystkich szczebli 
bezpośredniego nadzoru oraz pracownicy 
produkcyjni, dysponujący bogatym i ciągle 
rozbudowywanym  zapleczem narzędziowo – 
sprzętowym niezbędnym do realizacji dużych 
zadań mieszczących się w ramach specjalizacji 
firmy.

Kierownictwo 

Bogdan Kowalski Dyrektor Naczelny, Prezes Zarządu 

Artur Woronko  Dyrektor ds. Realizacji Krajowych, 
   Wiceprezes Zarządu

Mateusz Leśniewicz Dyrektor ds. Realizacji Zagranicznych,   
      Członek Zarządu

Wiesław Procki Dyrektor ds. Finansowych, Prokurent

Radosław Frankowski  Dyrektor ds. Jakości, Prokurent

Zbigniew Butkiewicz Główny Inżynier, Prokurent

Główni klienci
Renomowane firmy sektora paliwowego i rafineryjno - petrochemicznego: 
PKN ORLEN S.A., Płock | OLPP Sp. z o. o., Warszawa | GRUPA LOTOS S.A., Gdańsk  
LOTOS PETROBALTIC S.A., Gdańsk | TOTAL Polska Sp. z o.o., Warszawa | PERN „Przyjaźń” S.A., Gdańsk

Budowę, modernizację, remont, 
naprawę instalacji oil&gas, 
przemysłowych i chemicznych:

 • orurowanie

 • konstrukcje stalowe

 • urządzenia

 • zbiorniki 

Budowę w formule ePC terminali 
substancji płynnych:

 • oleju opałowego

 • paliw silnikowych

 • produktów chemicznych

Inne usługi:

 • projektowanie

 • offshore

 • odgałęzienia na czynnych 
rurociągach

 • badania nieniszczące

 • obróbka cieplna

 • ekspertyzy techniczne

....
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Generalne wykonawstwo

Znaczący potencjał organizacyjny oraz doświadczenie kadry zarządzającej wyniesione z udziału 
w realizacji szeregu zadań inwestycyjnych, stanowią podstawę dla świadczenia przez firmę usług  
w formule EPC, „pod klucz”.

....
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Projektowanie, budowa i modernizacja baz 
oraz terminali paliw płynnych i gazu

Instalacje przemysłowe

KB POmORZe SP. Z O.O. oferuje i realizuje  w systemie „pod klucz” budowy i modernizacje terminali 
paliw obejmujących swoim zakresem kompletny proces inwestycyjny – od wykonania projektu, przez 
realizację nadzoru nad całością inwestycji we wszystkich branżach, po przeprowadzenie niezbędnych 
testów i rozruchów, w tym uzyskanie kompletu decyzji administracyjnych.

Oferujemy realizację kompletnych instalacji przemysłowych wraz z aparaturą, na które składają się: 
konstrukcje stalowe, rurociągi, zbiorniki oraz urządzenia technologiczne i aparaty takie jak: wymienniki 
ciepła, kominy, piece, kotły, kolumny i reaktory, sprężarki, pompy i inne, wraz z ich pomocniczym  
i wewnętrznym osprzętem. 

....
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Zbiorniki Rurociągi
Zbiorniki magazynowe są jedną z wiodących specjalizacji naszej firmy. Posiadane wyposażenie oraz 
wysoko wyspecjalizowana kadra zapewniają realizację nawet najbardziej skomplikowanych prac, w tym 
modernizacyjnych i remontowych,  w zakresie tego typu obiektów.  Wysoka jakość i standard techniczny 
wykonywanych przez nas prac poddawane są weryfikacji przez UDT. 

Tymczasowe zbiorniki modułowe – oferujemy wynajem lub sprzedaż mobilnych zbiorników o pojemności do  
12 000 m3, służące do magazynowania wody technologicznej używanej w procesie szczelinowania hydraulicznego, 
dostosowane do wielokrotnego montażu w różnych lokalizacjach.

KB Pomorze SP. z o.o. oferuje kompletne wykonawstwo instalacji rurociągowych oraz rurociągów 
przesyłowych. Dzięki posiadanemu przez kadrę doświadczeniu zawodowemu oraz wykorzystaniu 
profesjonalnego wyposażenia produkcyjnego  realizujemy prefabrykację i montaż rurociągów w pełnym 
zakresie średnic, grubości ścianek i gatunków materiałowych, stosowanych na rynku. Podobnie jak w 
przypadku zbiorników także i dla rurociągów nasze prace podlegają nadzorowi UDT. Firma posiada 
wysokospecjalistyczne wyposażenie do realizacji powyższych prac.

....
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Konstrukcje stalowe Offshore
Wykonanie i montaż konstrukcji stalowych towarzyszących  niemalże wszystkim inwestycjom 
przemysłowym i wchodzi w skład podstawowego zakresu naszych usług. 

Dostarczamy kompletnie wyposażone konstrukcje i moduły dla przemysłu offshore oraz naprawiamy 
instalacje na platformach wiertniczych i wydobywczych. W szczególności dostarczamy i instalujemy 
rurociągi technologiczne wraz z ich pomocniczym i wewnętrznym osprzętem.  Wykonujemy odgałęzienia 
na czynnych rurociągach, dokonujemy napraw albo modyfikacji istniejących instalacji offshore. 
Minimalizacja czasu realizacji zadań z jednoczesnym przestrzeganiem zasad BHP oraz zachowaniem 
wysokiej jakości i niezawodności jest naszym głównym celem.

Wyposażenie:

• dźwigi pływające do 300 T dostępne 
lokalnie

• suwnice

• żurawie wieżowe według bieżących 
potrzeb 

• dźwigi hydrauliczne do 1000 T

• wózki widłowe teleskopowe obrotowe 
o parametrach wysięgu do 21m i 5 T

• Możliwość podnoszenie ciężkich 
konstrukcji za pomocą naszego 
Systemu SUM-50

• Ciężkie konstrukcje mogą być 
ładowane poprzez zsunięcie na 
pontony – możliwość transportu sekcji 
do 2000 T

....
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Nowe technologie i rozwój System Urządzeń Montażowych SUM-50

Urządzenie rOSOMAK

KB Pomorze SP. z o.o. wdraża innowacyjne 
rozwiązania technologiczne. Spółka posiada 
autorskie rozwiązanie wykonywania odgałęzień 
na czynnych rurociągach o średnicach do 600 mm 
bez konieczności wyłączania ich z eksploatacji.

Na urządzenie „Rosomak” podczas pracy działa  
wysokie ciśnienie oraz narażone jest na różnego 
rodzaju toksyczne substancje występujące w 
rurociągach technologicznych. 
Technologia została opracowana i wykonana 
przez naszych inżynierów ze szczególnym 
naciskiem na bezpieczeństwo.

zAbezpieczeniA przed UpAdKieM 
OSób wyKOnUjących prAce nA 
cySternAch

KB Pomorze oferuje, w wykonaniu „pod klucz”, 
opracowany przez własnych konstruktorów 
System ZB, zabezpieczający przed upadkiem 
pracowników wykonujących prace na cysternach 
kolejowych lub samochodowych.

Ekstraktory zaprojektowane są do sprawnego 
i bezpiecznego przeprowadzania remontów 
wymienników ciepła.

Referencje: kilkadziesiąt systematycznie 
remontowanych wymienników ciepła, m.in.  
w gdańskiej rafinerii.

Ekstraktory

Firma posiada i rozwija nowatorski hydrauliczny system podnoszenia konstrukcji za pomocą siłowników. 
Doświadczenie oraz specjalistyczny sprzęt pozwalają na wykonanie szeregu prac przy zbiornikach 
magazynowych i ciężkich konstrukcji stalowych w sposób bardziej efektywny dla inwestora niż metody 
dotychczas stosowane. 

Nowe możliwości  dotyczą realizacji takich prac jak:

• zwiększenie pojemności istniejących zbiorników,
• budowa ścian osłonowych wokół istniejących zbiorników, 
• modernizacje i remonty dna zbiorników od spodu,
• remonty fundamentów pod istniejącymi zbiornikami,
• przemieszczanie ciężkich konstrukcji stalowych,
• podnoszenie i podwyższanie hal przemysłowych.

Istnieje również możliwość wykorzystania Systemu Urządzeń Montażowych SUM-50 do remontu  
i modernizacji instalacji lub urządzeń przemysłowych.

System spełnia wymogi Rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 
26 września 1997r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz wymagania określone  
w normie EN 795.

....
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Badania nieniszczące (NDT) Wyżarzanie oporowe (PWHT)

• wizualna (VT),

• penetracyjna (PT),

• magnetyczna (MT),

• ultradźwiękowa (UT),

• pęcherzykowa (LT) 

• pomiar zawartości ferrytu delta w stopiwie złączy 
spawanych metodą magnetyczną za pomocą 
ferrytoskopu Fischer MP-30 (wyniki w % lub 
liczbie FN),

• pomiar twardości materiałów stalowych 
za pomocą metody dynamicznej - 
twadrościomierzem Proceq EQUOTIP-2 
(wyniki podawane w skali Vickers’a, Brinell’a  
oraz Rockwell’a ),

• próby ciśnieniowe wraz z rejestracją ciśnienia i 
temperatury za pomocą dokładnych przyrządów 
pomiarowych.

Personel wykonujący kontrolę i badania 
nieniszczące posiada uprawnienia i certyfikaty 
kompetencji UDT-CERT zgodne z normą  
PN-EN 473.

Firma wykonuje obróbkę cieplną złączy spawanych za pomocą mobilnych urządzeń do wyżarzania 
oporowego: 

• 12-kanałowe, 70kVA, z dokładnym pomiarem bieżących parametrów, rejestrowanych na wykresach 
oraz w formie elektronicznej;

• 3-kanałowe, 10kVA LMS mobilne urządzenie wyposażone w zasilacz inwertorowy – obróbka cieplna 
może być prowadzona w na złączach trudnodostępnych.

Podczas kontroli wykonywanych prac spawalniczych używamy różnego rodzaju metod oraz 
profesjonalnego sprzętu pomiarowego. Stosujemy następujące metody kontroli:

Wykonujemy następujące rodzaje obróbki 
cieplnej:

• złączy spawanych rur i blach (wyżarzanie 
odprężające),

• złączy spawanych rurociągów instalacji 
petrochemicznych z wymaganiami (NACE) 
odporności na pękanie wodorowe (Hydrogen 
Induced Cracking),

• podgrzewanie wstępne przed spawaniem. 

Personel wykonujący obróbkę cieplną posiada 
kwalifikacje potwierdzone przez Instytut 
Spawalnictwa w Gliwicach oraz Urząd Dozoru 
Technicznego.

....
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Lista referencyjna - główne realizacje

• Remont zbiorników o pojemności 12.500 m³ i 1.000 m³ w Bazie Paliw  
w Koluszkach.

• Remont zbiorników o pojemności 32.000 m³  i 10.000 m³ w Bazie Paliw  
w Nowej Wsi Wielkiej.

• Wykonanie zabezpieczenia przeciwupadkowego na kolejowym froncie 
spustowo - nalewczym w Bazie Paliw w Rejowcu Poznańskim. 

• Modernizacja bazy – przystosowania układu technologicznego  
do wydawania paliw na zbiornikowce w Bazie Paliw w Dębogórzu.

• Remont zbiornika o pojemności 32.000 m³ w Bazie Paliw w Koluszkach.

• Modernizacja frontu załadunkowego autocystern i frontu kolejowego, 
przebudowa pompowni paliw, modernizacja zbiorników, budowa instalacji 
odzysku oparów, w ramach modernizacji i hermetyzacji  Bazy Paliw  
w Chruścielu

• Projekt i wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego dla ośmiu 
zbiorników o pojemności 1.000 m3 i 2.000 m3 w Bazie Magazynowej w 
Gutkowie.

• Remont zbiorników o pojemności 12.500 m³, 1.000 m³ w Bazie Paliw  
w Koluszkach.

• Modernizacja i hermetyzacja kolejowego frontu nalewczego w Bazie Paliw 
w Boronowie.

• Przebudowa i rozbudowa instalacji przeciwpożarowej w Bazie Paliw  
w Koluszkach.

• Generalna realizacja remontu zbiorników o pojemności 10.000 m³ i 5.000 
m³ w Bazie Paliw w Strzemieszycach, zbiornika o pojemności 5.000 m³ w 
Bazie Paliw w Skarżysku Kościelnym, zbiornika o pojemności 18.000 m³ w 
Bazie Paliw w Dębogórzu, trzech zbiorników o pojemności 5.000 m³ każdy 
wraz z rurociągami technologicznymi w Bazie Paliw w Koluszkach, zbiornika 
o pojemności 5.000 m³ i 2.000 m³ w Bazie Paliw w Boronowie.

• Budowa dwóch zbiorników magazynowych paliw  o pojemności 9.400 m³ 
każdy wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bazie Paliw w Emilianowie – 
branża konstrukcyjna, rurociągi produktowe, rurociągi ppoż.

• Opracowanie dokumentacji oraz budowa stacji odpowietrzania dla 
rurociągów R1 i R2 w relacji cz. B i cz. A w Bazie Paliw  w Dębogórzu.

• Budowa dwóch zbiorników magazynowych paliw  o pojemności 10.000 
m³ każdy wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bazie Paliw w Koluszkach – 
branża konstrukcyjna, rurociągi produktowe. 

• Wykonanie dokumentacji projektowej, wraz z uzyskaniem prawomocnych 

uzgodnień administracyjnych, dla instalacji komponowania biopaliw  
w systemie „on-line” w Bazie Paliw w Nowej Wsi Wielkiej.

• Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji frontu nalewczego 
cystern samochodowych w Bazie Paliw w Dębogórzu.

• Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnych 
uzgodnień administracyjnych, dla instalacji dozowania biokomponentów 
w systemie „on-line” w Bazie Paliw w Kawicach oraz w Bazie Paliw  
w Małaszewiczach.

• Rozbudowa kolejowego frontu z infrastrukturą towarzyszącą w Bazie Paliw 
w Trzebieży.

• Wykonanie projektu budowlanego modernizacji i hermetyzacji frontu 
nalewczego w Bazie Paliw w Strzemieszycach.

• Wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych oraz uzyskanie 
pozwolenia na budowę nowych zbiorników paliwowych o pojemności  
800 m3 zlokalizowanych w Bazach Paliw w Kawicach, Małaszewiczach, Woli 
Rzędzińskiej.

• Przesunięcie podpór Systemu ZB by nie kolidowały z nowopowstającym 
torem 105. Prace realizowane na terenie BP nr 4 w Rejowcu Poznańskim.

• Wymiana poszycia dachu na trzech zbiornikach o pojemności  
1 x V=5.000 m3 i 2 x V=2.000 m3 na terenie na terenie BP Nr 1 Koluszkach

• Modernizacja i dostosowanie (wg wymagań Rozporządzenia Ministra 
Gospodarki z dnia 21.11.2005 r.) 19 zbiorników magazynowych poprzez 
wykonanie drugich den i instalacji sygnalizacji przecieków do gruntu  
w Bazach Paliw w Koluszkach, Skarżysku Kościelnym i Emilianowie.

• Modernizacja i dostosowanie (wg wymagań Rozporządzenia Ministra 
Gospodarki z dnia 21.11.2005 r.) 11 zbiorników magazynowych poprzez 
wykonanie drugich den i instalacji sygnalizacji przecieków do gruntu w 
Bazach Paliw w Koluszkach, Skarżysku Kościelnym.

• Rozbudowa instalacji oświetleniowej oraz urządzeń BHP (system 
przeciwupadkowy) w rejonie frontu kolejowego Bazy Paliw nr 5  
w Emilianowie.

• Naprawa i zabezpieczenie antykorozyjne dna zbiornika nr 11 o pojemności 
2.000 m3 w Bazie Paliw nr 6 w Skarżysku Kościelnym.

• Budowa instalacji do szarżowego blendowania alkoholu z benzynami  
w Bazie Paliw Nr 4 w Rejowcu - zbiornik magazynowy na alkohol.

• Dostosowanie urządzeń NO w Bazach Paliw OLPP do warunków 
technicznych Dozoru Technicznego.

• Wykonanie robót inwestycyjnych w branży konstrukcyjnej i mechaniczno–
technologicznej, w tym układów pomiarowych w ramach budowy instalacji 
nalewu paliw do autocystern.

• Realizacja robót inwestycyjnych w zakresie branży konstrukcyjnej, 
mechaniczno–technologicznej, antykorozyjnej, izolacji ognioochronnej i 
izolacji termicznej (w tym układ pomiarowy blendingu surowcowego) w 
ramach budowy instalacji do produkcji asfaltów „BITUROX”.

• Dostawa i montaż konstrukcji i orurowania oraz montaż aparatów instalacji 
850 i 500. 

• Remont rurociągów technologicznych, armatury oraz aparatów podczas 
remontu postojowego WIOSNA 2007.

• Budowa rurociągu gazu ziemnego, rurociągu sprężonego powietrza, 
rurociągu zrzutowego. 

• Wymiana poszycia dachu zbiornika 1900 S-1.

• Budowa instalacji technologicznej odzysku siarkowodoru oraz strippera 
wód kwaśnych (Kompleks Aminowo Siarkowy) w ramach Programu 10+.

• Remont rurociągów technologicznych, armatury oraz aparatów podczas 
remontu postojowego WIOSNA 2009.

• Budowa rurociągów międzyobiektowych w ramach Programu 10+.

• Budowa nalewaków cysternowych na ON zaprojektowane przez Dipl.-Ing. 
SCHERZER GmbH – prace mechaniczne i rurociągi.

• Remont zbiornika 2000 S-29 na terenie rafinerii w Gdańsku.

• Przebudowa terminala do dystrybucji asfaltów realizowane na terenie 
rafinerii w Gdańsku

• Remont chłodnic 1300 EA 23 B i F na terenie rafinerii w Gdańsku.

• Remont wymienników 150-E18A/B na terenie rafinerii w Gdańsku.

• Roboty mechaniczne dla zadań 5 i 6 projektu: „Zwiększenie produkcji i 
sprzedaży asfaltu do 1.3 miliona ton/ton.” Prace realizowane na terenie 
rafinerii w Gdańsku. 

• Remont zbiornika 2000 S-20 o pojemności 5.000 m³ na terenie rafinerii w 
Gdańsku.

• Budowa wysokociśnieniowych układów sieci rurociągów 
wysokometanowego gazu ziemnego dla potrzeb wybranych obiektów 
technologicznych rafinerii Grupy LOTOS S.A. w Gdańsku.

• Demontaż dopalacza 1000-ME1 oraz wykonanie infrastruktury posadowienia 
i podłączenie nowego dopalacza termicznego do infrastruktury produkcyjnej 
w LOTOS Asfalt - Zakład Produkcyjny Gdańsk, PZG.

• Modernizacja zasilania olejem grzewczym urządzeń pomocniczych na 
instalacji 1000, wykonanie podłączeń, montaż i uruchomienie nowej pompy 
P82E na instalacji 1000 i jej podłączenie do dopalacza termicznego z kotłem 
odzysknicowym 1000F-1 w LOTOS Asfalt - Zakład Produkcyjny Gdańsk, PZG.

• Wykonanie doprowadzenia rurociągu 8” 093 P913 – mieszanina oleju 
napędowego i nafty z instalacji 930 do zbiorników 2000-S32/S33/S34/S35, 
2080-S125, 2080-S130/131/132.

• Wykonanie remontu systemu odprowadzenia kondensatu na terenie Grupy 
LOTOS S.A.

• Remont zbiornika 2000 S-21 o pojemności 5.000 m³ na terenie rafinerii w 
Gdańsku.

• Remont instalacji produkcyjnych w ramach postoju remontowego WIOSNA 
2013.

• Rurociąg gazu opałowego dla instalacji 1000 Lotos Asfalt.

• Przystosowanie kotła 2700K-2 do spalania gazu ziemnego.

• Adaptacja kolumny 0650 C4 na instalacji mycia aminowego i regeneracji 
aminy do odsiarczania gazów suchych.

• Modernizacja i rozbudowa Bazy Paliw w Poznaniu - zadanie “pod klucz”.

• Remont i czyszczenie wkładów wymienników.

• Projekt, prefabrykacja, dostawa i budowa nowego zbiornika LPG 2070-S52 
w ramach realizacji projektu Węzła Odzysku Wodoru.

• Budowa płaszczy osłonowych pięciu zbiorników magazynowych paliw o 
pojemności V=5.000 m³ każdy wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bazie 
Magazynowej nr 94 w Świnoujściu.

• Realizacja robót inwestycyjnych w zakresie branży konstrukcyjnej i 
mechaniczno – technologicznej, w tym modernizacja zbiorników oraz 
układy pomiarowe w ramach Modernizacji Bazy Magazynowej nr 61 w 
Gutkowie.

• Generalna realizacja remontu instalacji technologicznej celem 
przystosowania jej do dystrybucji zwiększonego asortymentu paliw 
(olej napędowy ON, benzyna PB 95, olej opałowy – EKOTERM), w tym 
modernizacja zbiorników oraz remont i legalizacja układów pomiarowych w 
Bazie Magazynowej nr 31 w Gdańsku.

• Generalna realizacja prac związanych z przystosowaniem instalacji, 
rurociągów produktowych i zbiorników w tym legalizacja układów 
pomiarowych do dystrybucji paliwa JET A-1 w Bazie Magazynowej nr 81 w 
Krakowie Olszanicy.

• Generalna realizacja prac związanych z przystosowaniem instalacji, 
rurociągów produktowych i zbiorników w tym legalizacja układów 
pomiarowych do dystrybucji oleju opałowego i benzyny Super Plus 98 E w 
Bazie Magazynowej nr 81 w Krakowie Olszanicy.

• Realizacja robót inwestycyjnych w zakresie branży konstrukcyjnej 
i mechaniczno – technologicznej w tym modernizacja zbiorników 
oraz legalizacja układów pomiarowych w ramach modernizacji Bazy 

Magazynowej nr 31 w Gdańsku.

• Montaż rurociągów podczas prac wykonywanych w trakcie postoju rafinerii 
w Płocku.

• Przebudowy i modernizacje terminalu paliwowego w Świnoujściu - 
wymiana układów wszystkich urządzeń i rurociągów oraz remonty 
zbiorników magazynowych przy jednoczesnym utrzymaniu obiektu w 
eksploatacji.

• Projekt i montaż dwóch zbiorników o pojemności V = 10.000 m3 w Bazie 
Magazynowej Nr 111 we Wrocławiu.

• Montaż zbiorników nr 26, 27, 28, rurociągów oraz wahadła gazu, w ramach 
drugiej części „Rozbudowy pojemności zbiornikowej Bazy Magazynowej Nr 
111 we Wrocławiu”.

• Modernizacja i przystosowanie instalacji technologicznej oleju opałowego 
ciężkiego C-3 do wymogów prawnych przy założeniu utrzymania 
przeładunków na obecnym poziomie tj. do max. 100 tys. ton/m-c.

• Naprawa zbiornika nr Z-8 w Terminalu Paliw PKN ORLEN nr 74 w Ostrowie 
Wielkopolskim.

• Dostosowanie linowego systemu przeciwupadkowego z wysokości do 
stanu bezpiecznego działania w strefie EX w TP nr 81 w Krakowie Olszanicy 
oraz w TP nr 21 w Sokółce.

• Modernizacja instalacji technologicznej oleju opałowego ciężkiego C-3 
w Terminalu Paliw w Świnoujściu w celu zwiększenia jego możliwości 
rozładunkowych do 4 transportów w ciągu doby.

OLpp Sp. z O.O. , wArSzAwA

GrUpA LOtOS S.A., GdAńSK

petrObALtic S.A., GdAńSK

pOzOStALi KLienci

pKn OrLen S.A., płOcK

• Kompleksowa realizacja instalacji rurociągowych układu przetłaczania wód 
zaolejonych w zakresie branży mechanicznej i antykorozyjnej na platformie 
BALTIC BETA zlokalizowanej ~80 km na północ od przylądka Rozewie na 
Morzu Bałtyckim. 

• Kompleksowa realizacja instalacji rurociągowych systemu wytwarzania pary 

w zakresie branży mechanicznej i antykorozyjnej na platformie BALTIC BETA 
zlokalizowanej ~80 km na północ od przylądka Rozewie na Morzu Bałtyckim.

• Wymiana listwy zębatej na platformie BALTIC BETA podczas remontu w 
Porcie Północnym w Gdańsku. 

• Dostawa elementów konstrukcji naprawczej platformy PG-1.

VOpAK
• Montaż zbiorników (2 x V = 20.000 m3 + 4 x V = 10.000 m3), Westport, 

Amsterdam.

tALiSMAn enerGy
• Wykonanie sekcji stalowej konstrukcji wraz z wyposażeniem oraz 

przygotowanie do transportu na platformę YME – Norwegia.

rOKitA
• Budowa nowej instalacji dostarczania medium z obszaru PKN 

Orlen na obszar PCC Rokita, Płock.

OrLen LietUVA
• Remont postojowy w 2010 r. – remont rurociągów oraz prace 

mechaniczne na instalacjach.

petrOLOt Sp. z O.O., wArSzAwA 
• Budowa zbiornika magazynowego na paliwo JET A-1 o pojemności 

3.200 m³ wraz z   infrastrukturą towarzyszącą w Bazie Paliw 
PETROLOT w Warszawie.

pwiK Sp. z O.O., MińSK MAzOwiecKi
• Remont zbiornika magazynowego na biogaz o pojemności 600 m³ 

na terenie oczyszczalni ścieków w Mińsku Mazowieckim.

LpdS MOzyr „drUżbA”, biAłOrUś  
• Realizacja prac montażowych oraz nadzór nad dokończeniem 

budowy zbiornika o pojemności 75.000 m³ w ramach rozbudowy 
parku zbiorników w LPDS Mozyr.

rAFAKO S.A.
• Montaż absorbera wykonany metodą podbudowy, przy użyciu 

Systemu SUM w ramach inwestycji „Budowa instalacji Mokrego 
Odsiarczania Spalin w EDF Wybrzeże S.A. - EC Gdynia”.

bnK pOLSKA
• Przygotowanie dokumentacji, dostawa, montaż i dzierżawa na okres 

4 miesięcy oraz demontaż tymczasowego mobilnego zbiornika 
na wodę przystosowanego do szczelinowania hydraulicznego o 
pojemności 10 000 m3.

GrUpA AzOty zAKłAdy AzOtOwe “pUłAwy” S.A.
• Modernizacja 12 stanowisk nalewakowych.

pppp nAFtOpOrt Sp. z O.O., GdAńSK
• Budowa stanowiska przeładunkowego „T1” – zadanie „pod klucz”.

tOtAL pOLSKA Sp. z O.O.
• Budowa zbiornika magazynowego asfaltów V=3000m3  

z wewnętrznymi instalacjami w zbiorniku.

Poniższe kontrakty realizowane były w systemie Generalnego Wykonawcy, Generalnego Realizatora 
Inwestycji lub Podwykonawcy.

....
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Zintegrowany system zarządzania Certyfikaty
Potwierdzeniem jakości świadczonych przez KB POmORZe SP. Z O. O. usług jest posiadany certyfikat 
Urzędu Dozoru Technicznego, Jednostki Certyfikującej Systemy Jakości UDT-CERT, zaświadczający 
wdrożenie i stosowanie zintegrowanego systemu zarządzania zgodnego z normami: PN-EN ISO 
9001:2015,  PN-EN ISO 14001:2015, PN-N-18001:2004 w zakresie: Projektowanie, wytwarzanie, montaż, 
remonty i modernizacje rurociągów, zbiorników, konstrukcji stalowych, kompletnych instalacji 
przemysłowych wraz z urządzeniami technologicznymi, obiektów budowlanych. Generalna realizacja 
robót budowlanych.
 
KB Pomorze SP. z o. o.  stosuje, potwierdzony certyfikatem UDT-CERT, system jakości w spawalnictwie 
według normy PN-EN ISO 3834-2:2007.

KB Pomorze SP. z o. o.  posiada także wdrożony system Zakładowej Kontroli Produkcji konstrukcyjnych 
elementów stalowych w klasach EXC1, EXC2, EXC3,  którego zgodność z normami PN-EN 1090-1+A1:2012 
oraz PN-EN 1090-2+A1:2012 w systemie 2+ potwierdza certyfikat Jednostki Notyfikowanej UDT-CERT.

Lp. Nazwa uprawnienia / certyfikatu / świadectwa Wydane przez
Nr uprawnienia 
/ certyfikatu / 

świadectwa

1 Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg norm: PN-
EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015, PN-N-18001:2004 UDT-CERT CSJB/165/2016

2 Certyfikat systemu jakości w spawalnictwie wg normy PN-EN 
ISO 3834-2:2007 UDT-CERT CSW/165/2016

3 Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji wg normy 
PN-EN 1090-1+A1:2012 oraz PN-EN 1090-2+A1:2012 UDT-CERT 1433-CPR-0003

4 Uprawnienia do wytwarzania zbiorników bezciśnieniowych  
i niskociśnieniowych oraz rurociągów przesyłowych Urząd Dozoru Technicznego UC-06-141-W/7-16

5 Uprawnienia do wytwarzania w zakresie montażu zbiorników 
bezciśnieniowych i niskociśnieniowych Urząd Dozoru Technicznego UC-06-141-W/7-16

6
Uprawnienia do modernizacji zbiorników bezciśnieniowych, 
niskociśnieniowych i zbiorników stałych ciśnieniowych oraz 

kotłów i rurociągów
Urząd Dozoru Technicznego UC-06-141-W/7-16

7
Uprawnienia do dokonywania napraw zbiorników 

bezciśnieniowych, niskociśnieniowych i zbiorników stałych 
ciśnieniowych oraz kotłów i rurociągów

Urząd Dozoru Technicznego UC-06-141-W/7-16

8 Świadectwo Podwykonawcy uznanego UDT w zakresie 
wykonywania badań laboratoryjnych

Centralne Laboratorium Dozoru 
Technicznego LBZ - 204/06

9

Uprawnienia do wytwarzania, modernizacji, naprawy urządzeń 
do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych oraz 
zbiorników magazynowych i rurociągów, a także do naprawy 

zbiorników ciśnieniowych

Transportowy Dozór Techniczny TDT-W/M/N-84/15

10 Decyzja o udzieleniu atestacji ośrodka egzaminacyjnego Transportowy Dozór Techniczny 1 / 2016

11
Uprawnienia do wytwarzania, modernizacji, naprawy urządzeń 
do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych oraz 
napełniania uzbrojenia i sprzętu wojskowego sił zbrojnych RP

Wojskowy Dozór Techniczny 522-01/WDT/UCB/15

12 Świadectwo Kwalifikacyjne dla I Grupy Zakładów Dużych Instytut Spawalnictwa 116/986/V/2015

13 Świadectwo uznania - spawanie Polski Rejestr Statków TT/645/710401/15

14 Świadectwo uznania do wykonywania badań NDT Polski Rejestr Statków TT/738/710405/15

15 Świadectwo uznania do wykonywania pomiarów: ferryt, 
twardość Polski Rejestr Statków TT/737/710405/15

16 Świadectwo kwalifikacji do wykonywania stalowych konstrukcji 
mostowych

Komisja Kwalifikacyjna Zakładów 
Wykonujących Stalowe 
Konstrukcje Mostowe

07 / 17

17 Świadectwo kwalifikacji do remontu i montażu stalowych 
konstrukcji mostowych

Komisja Kwalifikacyjna Zakładów 
Wykonujących Stalowe 
Konstrukcje Mostowe

07 / M / 17

18 Świadectwo kwalifikacji do wykonywania badań stalowych kon-
strukcji mostowych

Komisja Kwalifikacyjna Zakładów 
Wykonujących Stalowe 
Konstrukcje Mostowe

08 / 17

19 Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego I stopnia POUFNE Agencja Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego SBPK011615P

20 Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego III stopnia NATO 
Confidential

Agencja Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego SBPN011715C

21 Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego III stopnia EU 
Confidential

Agencja Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego SBPU011815

ISO 9001

ISO 14001

N 18001

ISO 3834

INSTyTUT SPAWALNICTWA POLSKI REJESTR 

STATKóW
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