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REFERENCJE

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zaklad Linii Kolejowych w Tarnowskich G6rach informuje,

ze Dolno6lqskie Przedsigbiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej ,,DOLKOM'

Sp. z o.o. , ul. Hubska 5,50-502 Wroclaw wykonalo roboty budowlane polegajqce na

,,Wykonaniu w roku 2013 rob6t naprawczych na linii Nr 164 Chorz6w Batory-Ruda

Kochlowice odcinek Hajduki-Ruda Kochlowice polegajqcych na wymianie podklad6w

drewnianych, mechanicznym podbiciu tor6w wraz z robotami towarzyszqcymi".

Roboty realizowane byty od 19.1 1 .20 1 3 r. do 31 .12.2013 r. na podstawie umowy

nr 44l2OBlOO75l13lZO z dnia 15.1 1 .201 3 r. o warto6ci zam6wienia w wysokoSci 440 000,00

zl netto.

Zakres wykonywanych rob6t:

1 . Wymiana podklad6w drewnianych na drewniane twarde z wymianE i uzupelnieniem

akcesorii - 1 komplet w torze nr 1 w km 3,380 - 4,406;

2. Uzupelnienie tlucznia w ilosci 100 t w toze nr 1 w km 3,380 - 4,406;

3. Mechaniczne podbicie toru z oprofilowaniem (z dokumentacjq pomiaru tor6w) - 1,026

kmt w torze nr '1 w km 3,380 - 4,406;

4. Wymiana podklad6w drewnianych na drewniane twarde z wymianq i uzupelnieniem

akcesorii - 1 komplet w torze nr 1 w km 3,380 - 4,406;

5. Uzupelnienie tlucznia w ilosci 60 t w loze nr 1 w km 3,380 - 4,406;

6. Mechaniczne podbicie toru z oprofilowaniem (z dokumentacjq pomiaru tor6w) - 0,418

kmt w toze nr 1 w km 3,380 - 4,406;

Wy2ej wymienione roboty zostaly wykonane w terminie i ukoriczone prawidlowo zgodnie

z obowiqzujqcymi normami technicznymi o(az sztukq budowlan4 Dolno6lqskie

Przedsiebiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej "DOLKOM' Sp. z o.o. jest firma

wiarygodn4 rzetelnE i godnq polecenia
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