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Tarnowskie G6ry dnia, 23.01.2014r

REFERE]ICJE
ZAKLAD LINII KOLEJOWYCH W TARNOWSKICH GORACH
42.600 TARNOWSKIE GORY . UL. NAKIELSKA 3
za6wiadcza, 2e firma

Dolno6lqskie Pzedsigbiorstwo Napraw Infrastruktury
Komunikacyjnej DOLKOM Sp. z o.o. z siedzibq we Wroclawiu
ul. Hubska 6;
50.502 Wroclaw

W roku 2013 na podstawie umowy Nr 44l208/0030/13lZO z dnia
13.06.2013 zrealizowala na terenie naszego Zakladu roboty budowlane polegajqce na
..ZaproieKowaniu i wvkonaniu naprawv ol6wnei przeiazdu koleiowodroooweqo w km 11.772
linii nr 136 Kedziezvn Koile -Opole" w ciqgu drogi powiatowej nr 1444 O w m. Rozwadza
Umowa obowiAzywala w okresie 13.06.2013-15.07.2013.Umowa Aneksem nr 1 z dnia 15.07.2013
zostala wydluzona do dnia 10.08.2013, nastepnie Aneksem N 2 z dnia 10.08.2013 wydtuzono umowe
ostatecznie do dnia 15.09,2013.Wydluzenia zostaly umotywowane ptzez Wykonawce trudnosciami w
dostawie przez producenta element6w nawierzchni stalowej typu STRAIL z powodu dlugiego czasu
ich wykonywania oraz z uwagi na pzedlu2ajqce sie uzgodnienia z Zarzqdem DrOg Powiatowych.
Roboty projektowe zrealizowano w okresie od 14.06,2013 do 18.09.20'13 natomiast roboty budowlane
zrealizowano w okresie od 17.06.2013 Protok6l ptzekazania terenu pod wykonanie ustugi)15.09.2013( Protokot nr 2 odbioru korlcowego).
Wykonane roboty budowlane polegaly na:

(

Brania droqowa i robow podtorzowe:
Pomiary qeodezyine
Opracowanie izatwierdzenie projeKu czasowejzmiany organizacji ruchu z oznakowaniem objazd6w
zamknieteoo dla ruchu koloweoo ozeiazduw km'11.772
Vwkonanie tvmczasoweoo ozeiscia dla oieszvch wraz z ieoo oznakowaniem i osvonalizowaniem
Rozbi6rka istniejqcej nawiezchni Wze)azdu ulozonej z pM betonowych typu CBP oraz rozbi6rka nawiezchni
asfaltobetonowei drooi
Demontaz istnieiacei nawiezchni torowei toru nr 1 i toru nr 2 (w obrebie Dzelazdu)
Wvkonanie koMa na calei szeroko6ci D.z.eiazduw.az zwvbraniem oodsvDki tluczniowei
W czasie wykonwania rob6t po rozbi6rce nawiezchni torowej w obrebie pzejazdu spEwdzenie wartosci
modulu odksztalcenia E. Wanose modulu doslosowano dowymaganych norm (120 MPa). Zastosowano
zasypke cementowa i geolvl6knine
Zabudowa docelowej konstrukcja nawiezchni torowej w obrebie pzeiazdu:
- szyny 60E1, pzytwierdzenie SB,
- podklady Ps94 dla szyn typu 60E1,
- 35cm warslwa podsypki z tfucznia kamiennego 31,5/50,
- 20cm warslwa filtracyjna z pospolk ,
- geowl6knina separacyjna,
- wykonanie odwodnienia wgtebnego,
- wkonanie kanalu technolooiczneoo na kable
Wvkonanie sDaw6w termilowch - 8 szt
Wykonanie nawierzchni drogiz asfaltobelonu na dojazdach imiedzytorzu w granicach utrzymania pzejazdu lj.
pomigdzy rogatkami na podbudowie z kruszyw lamanych. Nawierzchnig dostosowano do parametr6w
technicznvch wvmaoanvch zoodnie z normami na drooach oublicznvch oowiatowvch
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Zabudowa nawiezchni drogowej z pM malogabarytowych
I 00mb + chodnik
Regulac.ia tor6w nr 1 i2 w planie iprofilu do polozenia projektowanego z obu stron pzejazdu na dlugoaci
minimum '100m
Oczyszczenie law torowiska na dlugosci po ok. minimum 100mb str. prawa i lewa tor6w nr 1 i2 ptzed i za
oe etazdem
Likwidacia starvch usvp6w zlokalizowanych z obu stron torow
Odtwozenie row6w bocznych ziemnych na dlugo6ci po ok. 100mb po obu stronach tor6w nr 1 i 2 przed i za
otzetazdem
Wykonanie odwodnienia opaskowego wraz z odprowadzeniem do najblizszego cieku lub studni chlonnej w
oDarciu o proiekt zatwietdzony pzez lZ Tarnowskie G6ry
Oczyszczenie istniejacego odwodnienia pod przeiazdem
Wymiana uszkodzonych element6w nawiezchni na d{ugo6ci regulacjitoru w planie iprofilu w liczbie do 30%
liczbv oo6lnei na dluoo5ci 100m z obu stron pzeiazdu
Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego w oparciu o zatwierdzony projekt czasowe, istalej
oroanizacii ruchu wraz z zabudowa wyqrodzenia pzeiazdu
Utylizacja odpad6w drewnianych, gruzu betonowego, wysiewek izbednych mas ziemnych zgodnie z normami
ochronv 6rodowiska na koszt Wvkonawcv
Zwrot odzyskanych material6w staro uzytecznych i zlomu Inwestorowi (ZLK T.G6ry) oraz pzewiezienie ich do
miejsca wskazanego przez zastepce naczelnika ds. drogowych Sekcji Eksploatacji KQdziezyn - Kozle do
stacii Kedziezvn Ko2le.
Regulacja naprgZen w torach nr '1 i 2 toru bezstykowego z udokumentowaniem na odcinku minimum 500m po
obu stronach Drzeiazdu
Vwmiana nawiezchni torowei w toze nr 2 na odc. 90mb (podkladv dostarczyl Zamaw
Wvcinka dzikieso zakrzewienia:
Wvcinka dzikieoo zakzewienia w celu poprawY tr6ikat6w widzialno6ci
Roboty srk i ielekomunikacja:
Zabudowa rur oslonowch kabli elektrycznych w obrebie pzeiazdq
Roboty elektroenergetyczne:

Wyrniana o6wietlenia ptzejazdu - zabudowa 4 slup6w o6wietleniowych kompozytowych o wysokosci I metr6w
wraz z oDrawami o mocY '150W i okablowaniem
Siei powrotna - po wymianie szyn nalezy dokonae odtwoeenia sieci powrotnej stosuj4c nowe materialy
zqodnie z wmoqami instrukcii lef2
Po wvmianie szvn zamontowano nowe uszvnlenta
Regulacja iieci trakcyjnej po robotach nawiezchniowych na dlugo6ci minimum '150m z obu stron pzejazdu na
kazdvm torze

Dokumentacia projektowa

Kwota przedmiotu umowy: 800 000,00 zl netto (984 000,00 zl brutto)
Dzieki stalei kontroli Kierownik6w budowv prace realizowane bvlv terminowo. umowe
rozliczono dwoma takturami za wvkonanie dokumentacii Droiektowei i za wvkonanie rob6t

budowlanvch,
Rekomendowana firma wykonala prace terminowo. Pracownicy firmy DOLKoM Wroclaw wykazali sie
podczas prac profesjonalizmem, rzetelnosciA oraz wiedz4 Zdyscyplinowanie isolidnoSC pracownikOw
oraz kierownictwa budowy w pelni zapewnilo kontrole i nadzOr nad wykonywanymi pracami.
Prowadzono stale monitorowanie pracy Podwykonawc6w.
Prace prowadzone byly zgodnie z obowiezujacymi normami technologicznymi oraz z zachowaniem
parametrOw inorm stosowanych na terenach PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Reasumujac wspotpraca z firmq DOLKOM Wroctaw pzebiegala terminowo, rzetelnie Po zakonczeniu
robot nie odnotowano usterek. Na podstawie naszej wieloletniej wsp6lpracy polecamy firme
DOLKOM Wroclaw do wykonywania prac zwiqzanych zaprolektowaniem i wykonaniem naprawy
gtownej przejazdu kole.lowo-drogowego.
Dzieki wsp6lpracy z pracownikami Sekcji Eksploatacji Kedzierzyn Kozle ( teren gdzie prowadzone
byly roboty) umowa zostala zrealizowana i rozliczona w calosci co pozwolito na rozliczenie jej
czgSciowo ze Srodk6w Funduszu Kolejowego.
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