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POSWADCZENIE PRAWITXOWEGO WYKONANIA ROBOT

Dol noSlqskie Przedsiqbiorstwo
Napraw Infrastruktury Komunikacyjnei DOLKOM Sp. z o.o.

w roku 2015 dla potrzeb PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Zaktadu Linii Kolejowych
w Szczecinie Swiadczyfa roboty w zakresie przebudowy przepustu kolejowego
w km 140,169 l.202 Gdafisk Gl. - Stargard Szczecifiski.

Zakres prac obeimowal:

1. Opracowanie dokumentacji technicznej - Projekt wykonawczy dla realizacji
zadania

2. Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas remontu
3. Oznakowanie miejsca rob6t oraz ustawienie barier ochronnych
4. Lokalizacja aparaturq i wykonanie odkrywek ziemnych onz zabezpieczenie

ru ram i och ron nym i dwudzielnym i kabli telekom un ikacyj nych i sterowniczych
5. Rozbi6rka nawierzchni gruntowej w przepu6cie, korytowanie, wykonanie

podbudowy oraz nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowo-

cementowej
6. Rozbi6rka nawierzchni torowej z szyn UlC60 na podkladach betonowych

i podsypce z przytwierdzeniem klasycznym
7. Zabezpieczenie rozebranego odcinka toru kozlami oporowymi zabudowanymi

w torze
8. Wykonanie rozbi6rki skrzydel i skucie powierzchni przyczolk6w

9. Wiercenie otwor6w i osadzenie kotew stalowych w celu zespolenia nowych
Scian z pzyczctlkami

l0.Wykonanie wzmacniajqcych Scian zelbetowych na istniejqcych przyczolkach

l l.Wykonanie nowych skrzydel zelbetowych wlotu i wylotu przepustu, wykonanie
wierica 2elbetowego otaz murkow pod balustrady nad wlotem i wylotem
konstrukcji Superior

12.Monta2 balustrady stalowej nad wlotem iwylotem przepustu wraz z wykonaniem
powlok a ntykorozyj nych

13.Montaz konstrukcji z blachy falistej ocynkowanej typu SuperCor SC-1B
o rozpigto6ci 3,17 m, dl. dolem 9,98 m

l4.Wypetnienie przestrzeni migdzy starq a nowe konstrukcjq przepustu betonem
C12115 orazwykonanie zasypki konstrukcji i skrzydet gruntem przepuszczalnym
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l5.Wykonanie izolacji nad przepustem tzw. parasola z geowlokniny, geomembrany
i geotkaniny z warstwq ochronnq z geokraty wypetnionej niesortem 0/30,5

l6.Wykonanie odwodnienia zasypki konstrukcji oraz ulozenie dren6w
odwadniajqcych z wyprowadzeniem na skarpy nasypu kolejowego

lT.Wykonanie odwodnienia liniowego w nawierzchni drogowej przepustu z korytek
pol imerowych wraz z podlqczen iem do kanalizacj i odwod n ien iowej kolektora

lS.Wykonanie kanalizaqi deszczowej z rur PCV, montaZ studni ! 1200
l9.Wykonanie schod6w z elementow prefabrykowanych oraz balustrady
20. U mocn ien ie sto2k ow przyczotkowych kostkq betonowq
2l.Umocnienie powierzchni skarb ptzez humusowanie oraz obsianie trawq
22.Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych powlokami

polimerowymi
2 3. Wykona n ie zabe zpieczenia powie rzch n i betonowej p rzed g raffiti
24. Odtworzenie nawierzchni torowej nad przepustem
25.Regulacja toru z podbiciem podbijarkq PIASSER w planie iprofilu ptzez podbicie
26. Uszynienie konstrukcji przepustu i balustrad przez monta2 zwiernika

tyrystorowego

Roboty torowe i wbudowanie konstrukcji SuperCor wykonano podczas 8-dniowego
zamkniqcia toru szlakowego, a pozostale prace prowadzone byly przy ruchu pociqg6w
z ograniczeniem prgdkoSci.

Calo56 rob6t wykonano w bardzo kr6tkim okresie z uwagi na ograniczenie prgdko6ci
nad obiektem i nakaz nadzoru budowlanego.

Warto6c zadania'.493.406,31 zl netto (606.889,76 zl brutto)
Okres realizacji- od podpisania umowy: 03.04.2015 do 30.06.2015r.

Prace wykonano z nale2ylq staranno6ciq, zgodnie z projektem, sztukq budowlanq
i obowiqzujqcymi normami. Tym samym polecamy firmq DoLKoM sp. z o.o. jako
rzetelnego wykonawcq robot budowlanych.

t ilF<i,


