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REFEREIICJE
ZAKLAD LINII KOLEJOWYCH W TARNOWSKICH G6RACH

42.600 TARNOWSKIE G6RY, UL. NAKIELSKA 3

za6wiadcza, 2e firma
DolnoSl4skie Pzedsigbiorstwo Napraw InfrastruKury

. Komunikacyjnej DOLKOM Sp. z o.o. z siedzibqwe 
Hrr.r.jiy;

50-502 Wroclaw

W roku 2013 na podstawie umowy Nr 441208/0033/1 3lZO z dnia
13.06.2013 zrealizowala na terenie naszego Zakladu roboty budowlane polegajqce na ,,!lly!!!E!!jg
nawierzchni w torze nr'l w km 64.838-69.600 wraz z wvmiana roziazd6w Nr 24 i ST2 na stacii
Kedzierzvn Koile Port oraz roziazd6w Nr 27.28 i 29 na st. Kedzierzvn Koile zach6d. wstawek
miedzv roziazdami ,remont obiektu inivniervineqo w k 68,906 oraz robotv towarzvszace"..
ornowa obowiqzywala w okresie 13.06.2013-30.11.2013. Roboty ztealizowano od 08 072013 (

Protok6l przekazania terenu pod wykonanie uslugi)-29.1 1 .2013( Protok6l nr 5 odbioru koftcowego)
wykonane roboty utrzymaniowo-naprawcze polegaty na:

Wymiana nawie!?qbd
64.838-64.859 zaOudowa 1 oarv szvn Dzeisciowch S-49/UlC60 a=21,0m na podktadach drewnianych z pzytwjg!q49d94r9!!-

64,859-64,874
zabudowa pzesta butorowego spawanego z szynq przejsciowaz szyn 60E1 na podkladach drewnianych
twardvch do km 9,864, a dalei na podktadach strunobetonowych INBK 7. Pzy!ry!9IE49!!9 qKL 

-

64,874-65,200
wymiana nawiezchni na tor bezstykowy 60E1 na podkladach strunobetonowych INBKT z przytwierdzeniem
sDrezvstvm Wpu Skl.

65,200-65,400
wymiana nawiezchni na tor klasyczny o dtugosci szyn a=50 m, 60E1, podklady strunobetonowe typu INBKT'
orzv twierdzenie sorezvste Skl. lubki szesciootworowe, sWki podparte

65,400-65,470
wymiana nawiezchni na tor klasyczny o dfugosci szyn a = 70 m 60E1, podklady strunobetonowe INBKT
pzytwierdzenie Skl, natomiast w km 65,406 do 65,466 podklady strunobetonowe PS-95 pzystosowane do
zabudowv odboinic, przvtwierdzenie sprgzyste SB

65,470-66,270
wymiana nawiezchni na tor klasyczny o dfugo6d szyn a = 50m 6OE l, podklady strunobetonowe typu |NBK7,
ozvtwierdzenie sDrezvste Skl

66,270-66,247
zabudowa pzQsla buforowego spawanego z szyne pzejsciowa dtugosci a=17,0m z szyn 60El na podkladach

strunobetonowvch INBK 7
66,287-66,308 zabudowa 1 oarv szvn ozeisciowvch UlC60/S49 a=2'1.0m na podkladach drewnianych z pzytwierdzeniem Skl

66,308-66,341
wymiana skzy2owania St nr 2 na skzyzowanie tor6w typu S49 o skosie l:9 o dlugosci a= 33,0m.
Pzvtwierdzenie sprezyste SKL. drewno twarde, odmiana spawana

66.341-66.347 wvkonanie wstawki z szvn 49E1. soawanei oomiedzv St N 2 a rcziazdem N 24

66,347-66,388
wymiana rozjazdu nt 24 typu RzL 49E'l - 1:'12 - 500, odmiana spawana na podrozjazdnicach drewnianych
twardvch. ozytwierdzenie sDre2vste SKL

66.388-66.409 zabudowa 1 oarv szvn Dzei6ciowvch S-49/UlC60 a=21,0m na podkladach drewnianych z przytwierdzeniem Skl

66,409-66,424
zabudowa pzesla buforowego spawanego z szyne pzej6ciow4 dtugosci a=15,0m z szyn 60E1 na podkladach
drewnianvch twardvch do km 66.414 a dalei na podkladach strunobetonowvch INBK 7

66,424-68,213
wymiana nawiezchni na tor bezstykowy 60El na podktadach strunobetonowych INBKT z pzytwierdzeniem
sorezvswm SKL

68,2'13- 68,273
wymiana nawiezchni na tor bezstykowy z szyn 60E1, podklady strunobetonowe typu PS95 pzystosowane do
zabudowv odboinic, Drzvtwierdzenie sDre2"r'ste SKL

68,273-68,759
wymiana nawiezchni na tor bezgtykowy 60E1 na podkladach strunobetonowych INBKT z pzytwierdzeniem
sorezvstvm SKL
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68,759-68,789
dokonaC wymiany nawiezchni 60E1 na tor bezstykowy na podkladach drewnianych twardych z przytwlerdzenrem

skl

68,789-69,023
obiekt mostowy kratownica wielopzeslowa ( cztery pzesla), tor bezstykowy 60E1 na mostownicach z zabudowe
2 pat payrz4d6w Wr6wnawczych. Zabudowa odbojnic spawanych na podktadkach wsp6lnych, pzytwierdzenie
Skl na kazdei moslownicv

69,023-69,053 wvmiana nawiezchni 6OE1 na tor bezstvkowv na Dodkladach drewnianych twardvch z pzytwierdzeniem SKL

69,053-69,135
wymiana nawiezchni na tor bezstykowy 60E1 na podktadach strunobetonowych INBKT z przytwierdzeniem
sDrezvstum SKL

69.135-69.165 wvmiana nawiezchni na tor bezstvkowv 60El na Dodkladach drewnianvch twardvch z pzvtwierdzeniem SKL

69,165-69,189
tor bezstykowy 60E1 na mostownicach, pzytwierdzenie sprgzyste SKL. Zabudowa odbojnic spawanych
Drzvtwierdzenie na Dodkladkach wso6lnvch na ka2dei mostownicv

69.189-69.219 wvmiana nawiezchni na tor bezstvkowv 60E1 na Dodkladach drewnianych twardvch z Dzvtwierdzeniem SKL

69,219-69,600
wymiana nawiezchni na tor bezstykowy 60El na podkliadach strunobetonowych INBKT z przytwierdzeniem
sorezvstvm Skl. zabudowa I oarv szvn Dzei6ciowvch UlC60/S49

64,838-69,600 Mechaniczne oczyszczenie toru z uzupelnieniem podsypki tluczniowej i podbiciem

64,838-69,600 Mechaniczne Sciecie lawv torowiska - iednoslronnie
Wymiana kompletnych roziazd6w

sl. Kedziezyn Kozle Port
nr 2 ST 49E l- l: 9 - wolnolezace

24 Rz 49E1]l ,12-500 ssd lewv

st. Kedzierzyn Ko2le
Zachodnie

nr 27 Rz 60E1- l:9-300 ssd lewv

nr28 Rz 60E1-1:9-300 ssd Draw
nr29 Rz 60E1-'l:9-300 ssd lewv - zabudowa noweoo roziazdu w km 70.600
przy lvym. rozjazdu nr 28 w stacji Kgdziezyn Kozle Zach6d zastosowanie zastepczej komunikacji w
miejsce komunikacji kolejowej na odcinku Kedzierzyn KoZle Zach6d - Twardawa wtaz z
osvonalizowaniem mieisca rob6l w czasie ich realizacii oraz uzvskanie niezbednvch uzoodniei

Wvmiana wstawek

St. Kedzierzyn Koile Port
skrzvzowanie ST2

Wstawka miedzv ST2 a Rz 25 wstawka o dluoosci a= 8.0m

Od ST2 w kierunku toru nr 12b wstawka o dtuoo6ci a=30.0m
Tor miedzy rozi. 24 w kierunku toru nr 13b wstawka o dluqosci a=30,0m

St. Kedziezyn Kozle
Zachodnie

Rz nr Skl o
Wstawka torowa migd4 tozjazdami Rz 27 - Rz 26 - wstawka z szyn pzejSciowych U|C60/S49 o
dluqosci a= l I.2m
Iot z toziazdu N 27 na lor ff 'l szvna Dzeisciowa U|C60/S-49 o dluqosci a= 21.0m
f ot z toziazdu nr 28 na lor nr 'l szvna orzeisciowa ulC60/S-49 o dluoosci a= 21.0m

St. Kedzierzyn Kozle
Zachodnie

wstawka z szyn pzeisciowych U|C60/S49 o dfugo6ci 21,3m toru, oraz wykonanie toru 49El na
podkladach drewnianych z drewna twardego, pzytwierdzeniem Skl na dlugosci a=60 mb - wstawki
Dosoawane z roziazdami
zabudowa wstawek torowych o dlugo6ci 30 mb z nawiezchni typu 60El na podkladach z drewna
twardego ptzytwierdzenie SKL oraz zabudowa 2 kpl szyn pzejsciowych 21 mb UlC60/S49 na
polaczeniach z torem nr 1 nie podlegajAcym wymianie. Z kierunku zwrotnego rczjazdu 29 v'l]ymiana
nawiezchni torowej na dtugosci 129. Na kofcu wymienianego loru pzy polqczeniu z torem
niewmienianvm nr 2 zabudMa svrn Dtzeisciowvch U|C60/S49 o dtuoo6ci 21 m .

Pzeiazd

w km 70,745

Na pzejezdzie kolejowym kalegorii A wymiana kompletu pM CBP w toze nr 2 oraz wykonanie
nawiezchni asfaltowei w obrebie Dzeiazdu
Organizacja ruchu zastepczego wraz z wdrozeniem osygnalizowania tymczasowego w terenie na czas
rob6t

Remont obiekt6w inivnierskich

w km 68,906

-Wymiana mostownic z drewna twardego w toze nr 1 wraz z zabudowq stoleczk6w centrujqcych - 398 szt. (210
sa. kr6tkich - dl. 2,7 mi 188 sA. dluqich - dl. 4.5 m) tvp ll24 cm x27 cm
Zabudowq blac[pzeciwpozarowych
Zabudowa blach pzeclwwvkoleieniowvch zewnetznvch
Zabudowa blach pzeciwwykoleieniowych wewnelznych
Zabezpieczenie law podlozyskowych pzed osuwaj4cym sie tluczniem z nawiezchni torowej od strcny K-Ko2la przy
t.nr1
Zabezpieczenie antykorozyine barierek
zabudowa nowych szyn 60E1 i odbojnic starouiytecznych wraz z akcesoriami pzytwierdzenie SKL, podkladk'
zespolone odbojnice z szyn UlC60 starouzyteczne spawane
wykonanie stref przei6ciowch na doiazdach do obiektu

lniyn ne roboty towarzyszace
w km 65.436 wioarobetonowa. ta 29.50m. tor na pollgypce z podkladami betonowvmi:
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m2

Zab{ldowa odbotnic z szyn starouzyGfiny;h;a podkladach betonowych PS95 pzystosowanych do ich zabudowy

w km 68,243

zauuoorra odbolnic z szyn starou2yteEych na podkladach betonowych Ps95 pzystosowanych do ich zabudowy

||r.An c^.wine n'vh,t i;rdzenie SB odboinice z szvn starouzrytecznych-1 kpl

w km 68,345

'Naprawaschod6wzejsciowychzobiektu(repro|i|acjalSm2orazzab'udowabarierki20mb);Wykonaniesciek6w-i;6;ry; frO ;O; iiapra'ira scnoAO* zilSliowyctr z oOiet<tu (reprofilacia 15 m2 oraz zabudowa barierki 20 mb);

NaDrawa schod6w zejsciowych z pe;; tp["ou,i*" i.tni"iqcictr schod6w 10 m3 oraz zabudowa barierki 20 mb)i

w km 69,177

Wrnana mosiownlc z drewna twardego w toze nr 1 ;E t zabudow4 stoteczk6* centrujacych -44 szt dl 2,8 m
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Vwmiana odwodnienia za przvcz6lkami -28 mb

Wvkonanie Sciek6w skarDowvch-20 mb

-Wvkonanie kreq6w D.po2-1 kpl

zabudowa nowych szyn i odbojnic z szyn starouzytecznych wraz z akcesoriami na podkladkach stalowych
zesDolonvch- l kpl

Vwkonanie stref pzeisciowch na doiazdach do obiektu-so mb

w km 69,344

wiadukt ielbetowv. dlu0056 calkow
Wvmiana izolacii poziomei i pionowei-75 m2

-Wvmiana odwodnienia za ozvczolkami-20 mb

-Wvkonanie Sciek6w skarpowch-2o mb

Zabezoieczenie antvkorozvine barierek-30 mb

-Wvmiana dvlatacii ooDzecznei-1 0 mb

Robotv srk i telekomunikacia

Stacja Kedziezyn Kozle
Zach6d

Opracowanie dokumenlacji technicznej na elektryczna centralizacje zwrotnic Nr 28 i 29 w urzqdzeniach
mechanicznych.
Na podstawie opracowanej dokumentacji: dostawa i zabudowa elektrycznych naped6w zwrotnicowych
do wlw rc4azd6w, zabudowa ukladowej kontroli niezajetosci rc4azd6w orazwykonanie prac w
uzadzeniach wewnetznvch- l kDl

Stacja Kedziezyn Kozle
Port

\rvymiana napedu zwrotnicowego mechanicznego w rozjeZdzie Nr 24 wraz z mocowaniami i pretami-1
kDl

64,600-69,000

wvmiana puszek JVA w uzadzeniach EON-14 szt
wydluzenie slref oddzialywania uzadzei EON-1 kpl

wvmiana linek Dolaczeniowch 42 sA. w 7 obwodach EON

wmiana wskaznik6w W11-4 szt

demontaz i ponownv montaz uzadzei SHP -3 sA
wvmiana uszvnieh w semaforach i tarczach -17 szt

Roboty elektroenergetyczne
Podq. Zabieniec wymiana oSwietlenia - 5 sluD6w i5 ooraw

Kedziezyn Koile Porl
Deron

wymiana oswietlenia - 2 slupy i2 oprawy

Kedziezvn Kozle Zach6d wvmiana oswietlenia - 24 sluDv oraz 24 oDrawv

St. Kgdziezyn Kozle
sie6 powrotna - po wymianie odtwozenie sieci powrotnej. Po wymianie szyn zamontowanie nowych
uszyniei na odcinku2OO m za rcziazdem n|l'19 w stacii Kedzierzyn Ko2le
wylaczenie oraz ponowne ieiwlaczenie napiecia w sieci trakcvinei Do wkonanvch robotach

Dokumeltacja projektowa i obsluga geodezyjna
Dokumentacja projektowa budowlana, wykonawcza i powykonawcza powykonawczq w formie Operatu Kolaudacyjnego (w tym
niezbedne pomiarv toru do odbioru eksploatacy.inego) wszystkich bran2
Dokonanie zgloszenia/ uzyskanie pozwolenis o zamiaze wykonania robot oraz uzyskanie ew. innych decyzji uzedowych
zwiazanych z wvkonanymi projektami niezbednych do realizacii rob6t
Naniesienie zmian na mape zasadniczq znajdujacq siQ w Padstwowym Zasobie Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznei oraz ni
mape geodezyina znaiduiaca sie w zasobach PKP S.A.
Obsluqa geodezvina zadania

TRANSPORTY MATERIATOW ZAMAWAJACEGO
PodkladystaroU2ytecznetypu|NBK7-zatadunekwstac.iiDzialdowoanastepnietrans@
Katowice - Leqnica km &,838 - 69,600 odcinek Kedzierzyn Kozle Twardawa (w tym pzeladunki na sktady ukfadkowe) 8191 szt

szyny typu 60El (25 m) - zaladunek w stacji Dziatdowo, transport na miejsce rob6t linia 137 Katowice - Legnica km 64,838 -
69,600 odcinek Kedzierzvn Ko2le Twardawa i wyladunek- 9324 mb.

Robotv dodatkowe do zadania wprowadzone Aneksem nr I z dnia 30.09.2013:
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Wiadukt kolejowy w km 65,436 linii nr 137 Katowice - Legnica
czyszczenie strumieniowo - Scierne powiezchni betonowych i stalowych-2 999 m2
reprofilacja powiezchni betonowych do 3mm-2 989 m?
malowanie powiezchni betonowych-2 989 m2
zabezpieczenie dylatacji (kit truale plastyczny) -100 mb
iniekcja wypelniajAco - sklejajqca -200 mb
kotwienle element6w betonowych -100 szt
element6w zelbetonowych (skrzydlo) 8 m3



Roziazd nr 27
Opracowanie dokumentacji technicznej, zabudowa elektrycznego napedu zwrotnicowego w rozjetdzie nr 27, zakupie i

zabudowie licznika Frauschera
Wvkonaniu dokumentacti montazowei wraz z wvkonawcza
Ooracowanie dokumentacii technicznei dla: elektrycznego napedu zwrotnicowego nr27, polozenia trasy kablowej do
napedu ff 27 , zabudowy zaleznosci oraz zamka UZA, podlqczenia ukladu nastawczego, zabudowy napqdu
elektrycznego, zabudowy licznika Frauscheraw rczie2dzie N 27.

Kwota nrzedmiotu umowv: 13 227 886,00 zl netto (16 270 299,78 zl brutto)

Dzieki stalei kontroli Kierownik6w budowv orace reatizowane bvlv terminowo. fakturv solvwalv
etapami . kaidorazowo Do zrealizowaniu rob6t .

Rekomendowana firma wykonala prace terminowo. Pracownicy firmy DoLKoM wroclaw wykazali siq
podczas prac profesjonalizmem, zetelnosciqoraz wiedz4 Zdyscyplinowanie isolidno56 pracownik6w
oraz kierownictwa budowy w pelni zapewnilo kontrole i nadz6r nad wykonywanymi pracami.
Prowadzono stale monitorowanie pracy Podwykonawc6w.

Prace prowadzone byly zgodnie z obowiqzujEcymi normami technolo gicznymi oraz z zachowaniern
parametrow i norm stosowanych na terenach PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

ReasumujEc wsp6lpraca z firmq DOLKOM Wroclaw pzebiegala terminowo, zetelnie , bez
zasltzeaen.

Po zakoiczeniu rob6t nie odnotowano usterek. Na podstawie naszej wieloletniej wsp6lpracy
polecamy firmg DOLKOM Wroclaw do wykonywania prac zwiEzanych z wymlanq nawierzchni,
wymianq kompletnych tozjazd'w, naprawq obiekt6w in2ynieryjnych.

Dzieki wspolpracy z pracownikami Sekcji Eksploatacji Kedzierzyn Kozle ( teren gdzie prowadzone
byly roboty) umowa zostala zrealizowana i rozliczona w calosci co pozwolilo na rozliczenie jej
czesciowo ze Srodk6w Funduszu Kolejowego.

Opracowala:
mgrAgnieszka Galqzka
Nr telefonur 719 47 70
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