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POISKI EJOWE

Poznah?.!1..08.2010r

DolnoSlqskie Przedsigbiorstwo Napraw

Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM Sp.zo.o

ul. Hubska 6

50-502 Wroclaw

POSWIADCZENIE

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaklad Linii Kolejowych w Poznaniu, al.

Niepodfeglo6ci 8, 61 - 875 Poznafi, jako Zamawiajqcy za6wiadcza, ze Dolno6lqskie
Przedsigbiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM Sp.zo.o z siedzibq
we wroclawiu zrealizowala w ramach umowy nr71t2o8l0o61/1 Stzo z dnia
24.11-2015r zadanie pn.: Naprawa glowna pzejazdu kat. A w ciqgu ulicy
Kazimiena odnowicieta w Pobiedziskach km 22,026 tinii nr 353 poznaft
Wsch6d - Skandawa.

Zakres zadania obejmowal:

s.A.

Lp. Opis zakresu wykonanych robot Jednostka llo56
1. t(oDory rozDtorl(owe - brania torowo _ drooowa

1.1 ^uzererKa tsrnteJqce1 nawlezchnizplyt CBp z odwozem do
kpl 10

12 uE;rrrL,rrr.dz. rsr,nreJqce; nawlerzcnnt torowej zszyn 560 na
dlugo5ci 30 m mt 60

13 Lef yyqf re wdrstwy etrumtczneJ wlazz utyltzaCjE _ przyjqto
130 m2 kpl 1

1.4 pkifiuczniowej m3 189
2. rrepery monrazowe _ Dran2a torowo - drogowa

2.1 z_deuqowa geowoKnlny pzgd ulo2eniem warstwv nnhrnnnoi m2 240
22 z_ayue_owa warsrwy ocnronnej z niesortu kamiennego ogrubo6ci 15 cm zzageszczeniem m3 32
23 z_arJuuewa warslwy poOsypkl tfuczniowei _ suhwarstwa m3 73,5
2.4 vvvKoranre wymrany podKradow na ps-94 (60E1) - material

po stronie Wykonawcy szt. 50

2.4 vvy^enante wymtany poctKlaclow na drewniane twarde _

material po stronie WykonawcV szt. 50

2.5 ryrvr r(az. rzyl r qvE:, I qo pooKfaoow _ materlaf po stronie
Wykonawcy m 120

S

x :lQbiorc6w 
prowadzonego przez Sqd ReJonowy dla m. st warszawy w warszawie

n lg:j:l-.^:li:j39l1eso pod numerem (ns ocjoooszsoa , Np .13-23_j6_427,
ap[atu zakradowego w caiosci wplaconego 16 684 838 000.00 zi



2.6 tlucznia w toze - po stronie Wykonawcy m3 80
2.7 Regulacja toru w planie i w profilu (2tory x 300m) kpl. 1

28 Zabudowa nawiezchni drogowej (malogabarytowe plyty
qumowe) na dluqoSci (2 torv x 15m)

m2 90

2.9 Wykonanie spaw6w termitowych 60E1 szt. 8

2.10

Budowa odwodnienia (4 studnie + 2x15 m drenokolektora +
odprowadzenie) oraz odwodnienie popzeczne drogi przed
za przejazdem w formie krawq2nikow odprowadzajqcych
wode

kpl. 1

2.11
Sciqcie law torowiska na dlugo6ci 50 m za i przed
pzejazdem po obu stronach mb 200

2.12
Oczyszczenie i reprofilacja row6w kolejowych na dlugoSci 50
m zai przed przqazdem mb 200

2.13 Odtworzenie nawierzchni drogi z asfaltobetonu na dojazdach
do pzqazdu na podbudowie z kruszyw famanych m2 130

2.14
Malowanie oznakowania poziomego - w tym linie
wvdzielaiace chodnik kpl 1

2.15 Zabudowa wygrodzef panelowych 2x6m mb 12

2.16
Pocigcie szyn na odcinki do 6 mb i przekazanie ISE na
orzvleqlei stacii

t 7,2

2.17
Przekazanie podkladow i pzytwierdzeh do ISE na przyleglej
stacii kpl. 1

2.18 Utylizacja wysiewek kpl. 1

2.19 Sprawdzenie i regulacia sieci trakcyinej kpl 2

2.20
Oplata zawylqczenie i ponowne wlqczenie napiqcia w sieci
trakcvinei

kpl. 4

2.21
Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu z
wyniesieniem oznakowania w teren

kpl 1

2.22
Sporzqdzen ie dokumentacj i projektowej d la bran2y d rogowo
- torowej - 3 egzemplarze

kpl 1

2.23 Odbudowa chodnikow po obu stronach przqazdu m2 12

2.24 Obsluga geodezyjna kpl. 1

2.25 Mechan iczne podbicie roziazd6w jr 5

Warto6c zadania wynosifa: 895 739,00,00 zl netto (1 101 758,97 zl brutto)

Okres realizacji - od podpisania umowy: 24.11.2015 do 29.12.2015r.

Przedmiot umowy zostal zrealizowany w terminie z nale2ylq staranno6ciq, zgodnie
z zasadami sztu ki b ud owla nej oraz prawidlowo u kori czony.

Opracowal:
Jaroslaw Niedzbala
Tel. 61 6331341

lb'. u


