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REFERENCJE

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaklad Linii Kolejowych w Opolu zai;wiadcza,2e firma

DOLKOM Sp. z o.o. DolnoSlqskie Przedsiqbiorstwo Napraw lnfrastruktury Komunikacyjnej

we Wroclawiu wykonala dla naszego Zakladu w 2013 r. remont toru nr 1 i 2 na linii 132

Bytom - Wroclaw Gl6wny w km 95,'l 95 - 97 ,290 poprzez'.

1. Naprawg gl6wnq pzejazdu w km 97,282 kat. A na szlaku Opole Groszowice - Opole

Gl6wne:

. wykonanie projektu technicznego naprawy pzejazdu,

o wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu i osygnalizowanie pzejazdu

kolejowego,

. wymiane nawiezchni z pvt CBP na Edilon (2 x 3 LC6),

. wymiana szyn (starou2ytecznych) 60El - 4 x 30 metr6w,

. wykonanie spoin termicznych 60E1 - 8 szt.,

. wybudowa podklad6w drewnianych - 100 szt. I zabudowa 40 szt. Podklad6w

PS94 z przytwierdzeniem SB,

o wykonanie odwodnienia na dlugosci calego pzejazdu,

. frezowanie starego i ulozenie nowego dywanika asfaltowego na dojazdach,
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. uzupdnienietlucznia,

. mechaniczne podbicie toru z nasuwaniem i oprofilowaniem.

2. Stacja Opole Groszowice tor nr 1, to{azd N 16:.

. rozbi6rka rozjazdu,

. wymiana warstwy ochronnej z rozlo2eniem geowlukniny,

. p6lwarstwa z tlucznia nowego,

o zabudowa i monta2 ro4azdu,

. balastowanie tluczniem nowym z mechanicznym podbiciem,

. oprofilowanie i wy4regulowanie rozjazdu.

3. Stacja Opole Groszowice tor nr 2, rozjazd nr 15, km 95,197 - 95,213:

. wymiana czesci rozjazdowych; zwrotnica i kierownice

. uzupelnienie tlucznia i podbicie mechaniczne.

4. Stacja Opole Groszowice tor nr 2, rozjazd nr 29, km 95,326 - 95,359:

. wymiana podrozjezdnic z oczyszczeniem tlucznia,

. uzupelnienie tlucznia i podbicie mechaniczne.

5. Stacja Opole Groszowice skzy2owanie ST4 w km 95,242 - 95,275:

. pojedyncza wymiana szyn.

6. Stacja Opole Groszowice tor nr 1 od ST4, km 95,275 - 95,300:

. pojedyncza wymiana szyn,

. wymiana podklad6w drewnianych z oczyszczeniem podsypki.

7. Stacja Opole Groszowice oraz szlak Opole Groszowice - Opole Gl6wne tor nr 1, km

95.600 - 96.600:

. wymiana podklad6w drewnianych,

. oczyszczenie tlucznia oczyszczarkq torowa

. spawanie szyn,

. rozlo2eniegeowl6kniny,

. uzupelnienie tlucznia z podbiciem mechanicznym.

8. Stacja Opole Groszowice oraz szlak Opole Groszowice - Opole Gl6wne tor nr 2, km

95,600 - 96,3s0:

. wymiana podkfad6w drewnianych,

. oczyszczenie tlucznia oczyszczarka torow4

. spawante szyn,

. rozlo2eniegeowl6kniny,

. uzupelnienie tlucznia z podbiciem mechanicznym.
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Wszystkie prace wykonan€ pnzez firmg DOLKOM Sp. z o.o. Dolno6lqekie

Pzedsiebiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej z siedzib4 we Wroclawiu 50 - 502

Wroc*aw, ul. Hubska 6, zostaly wykonane terminouo i facho o. Kwota przedmiotu umofiy

wyniosla 3 375 000,00 zl netto (4 151 250,00 zl. brutto).

Opracowah: Toppich Ju{yne
M teleionu: /0771 554 lrl|to
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