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REFERENCJE

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaklad Linii Kolejowych w Sosnowcu informuje, 2e DolnoSlqskie Pzedsiqbiorstwo
Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM Sp. z o.o. wykonala roboty budowlane pn:. "Wzmocnienie podtorza
metodq odkryvvkowq na linii nr 139 Katowice - Zwardoft, w toze nr 7 w km 46,8%) - 47,173 orez w torze nr 2
w km 46,890 - 47,180 w wybranych lokalizacjach wraz z robotami towanyszqcymi " na podstawie umowy

nr 411208loo161151210 z dnia 23.03.2015 r. zrealizowane w okresie od dnia 23.03.2015 do 08.05.2015 r. WartoS6 zadania:
990 000,00 zl nefto (1 217 700,00 zl brutto).

Zakres wvkonanvch robot:

Wyzejwymienione roboty zostaly wykonane zgodnie z zawaftq umowq.

Opracowala: Wieslawa Gqdek

tel +48 3271O 40 45

Spolka wpisana do rejestru przedsiqbiorc6w prowadzonego przez Sqd Rejonowy dla m st Warszawy w Warszawie
Xll I Wydzial Gospodarczy Krajowego

Rejestru SEdowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 1 13-23-16-427, REGON 017319027
Wysoko6c kapitalu zakladowego w calosci wplaconego: 16 684 838 000,00 zl

Rodzaj rob6t
Jedno-

stka
ilo56

Rozbi6rkator6wzuzyciemspzgtumechanicznegowtozenrlwkm46,390-47,'l73o'azwtorzenr2wkm46,890-
47.180

km toru 0,573

Wybranie podsypki tluczniowej w torze nr'l w km 46,890 - 47.173 oraz w toze nr 2 w km 46,890 - 47,180 m3 1204,O00

Roboty ziemne w torowisku (pod warstwg ochronnq) oraz na lawach torowiska z wywozem i utylizacjq urobku z toru nr 1

w km 46.890 - 47,173 o@z z lo(u nr 2 w km 46,890 - 47, 1 80
m3 8s3.000

Plantowanie korony torowiska z nadaniem spadk6w popzecznych w torze nr 1 w km 46,890 - 47,173 oraz w toze nr 2
w km 46,890 - 47,'180

m2 3301,000

Rozlo2enie geowl6kniny o gramatuze min 2509/m2 szerokoSci 4,00m w torze nr 1 w km 46,890 - 47,173 onzw totze
nr2wkm46.890-47.180 m2 2292.O00

Rozlo2enie geosiatki o oczkach 32x32mm szerokoSci 3,80m wtoze nr 1 w km 46,890 -47,173 orazwtoze nr 2 w km
46 890 - 47.180

m2 2178,000

Warstwa ochronna z nieso(u kamiennego gr. 30cm ukladana tradycyjnie w torze nr 1 w km 46,890 - 47,173 orazw
toze nr 2 w km 46,890 - 47,180

m3 853,000

Wykonaniesub-warstwyztlucznia3l ,5/50wtozenr1wkm46,890-47,173orczwtozenr2wkm46,890-47,'180 m3 699,000

Odbudowanawierzchni torowej wtozenr1wkm46,890-47,'l73orazwtozenr2wkm46,890-47,180 km toru 0 573

Mechanicznebalastowanietor6wwtozenrlwkm46.890-47.'l73orazwtozenr2wkm46,890-47,180-tluczei
nowv

m3 699,000

Regulacjatoruwplanieiprofiluwtozenrlwkm46,390-47,173otazwlotzenr2wkm46,890-47,180-pzyjQto
dwukrotne podbicie km toru 1,146

Wymiana podklad6w drewnianych zbrojonych szt. 200.000

Naprawa biezqca pzejazdu tor nr 1, 2i3wraz z dokumentacjq, projektem organizacji ruchu, komunikacja zastepczq na
o.zeieidzie kp 1,000

demonta2 i monta2 wrcz z uzupelnieniem brakujqcych element6w uszyniei slup6w trakcyjnych, sieci powrotnej,
requlacia sieci trakcyjnei po podbiciu, usuwanie kolizii z kablami energetycznymi w trakcie pracy km 0,573

dokumentacia wvkonawcza i oowvkonawcza KD 1,000
usuwanie kolizii kablowvch w kablach srk w trakcie orac km 0.573
wvcinka drzew i kzew6w wzdluz tor6w km 0,573


