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PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zaklad Linii Kolejowych w Tarnowskich G6rach informuje,
2e Dolno5lEskie Pzedsigbiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM Sp. z o.o.
wykonalo roboty budowlane polegajqce na wykonaniu rob6t dodatkowych niezbgdnych dla

-

prawidlowej realizacji zadah pn.: 1) ,,Rewitalizacja toru nr 200 linii nr 682 Nowa WieS
Kgdzierzyn Ko2le KKB wraz z robotami towarzyszqcymi i wymianq rozjazdu Rkpd nr 19 na
podg Nowa WieS oraz wymianq wstawek miedzy ro{azdami"; 2) ,,Rewitalizaga nawierzchni
w torach N 7 i 9 w stacji Chalupki wraz z robotami towarzyszqcymi w celu poprawy
pzepustowo6ci stacji oruzzwiekszenia jako6ci obslugi pociqgow towarowych na linii nr 151

Kqdzierzyn Ko2le -Chalupki"; 3) ,,Rewitalizaqa tor6w nr 62 i 63 w stacji Kgdzierzyn Ko2le w
celu poprawy przepustowo6ci stacji oraz zwiekszenia jakoSci obslugi pociqg6w towarowych
na linii 151 Kgdzierzyn Ko2le

-

Chalupki"

Roboty realizowane byfy w terminie od 16.11.2015 r. do 30.11.2015 r. na podstawie umowy
nr 44l208lo101l1slzil

z dnia 16.11.2015 r. o warto5ci zam6wienia w wysokoSci 280 332,92

zl nefto (344 809,49 zl brutto).
Zakres rob6t:

Wykonanie robot dodatkowych niezbgdnych dla prawidlowej realizaqi zadania pn.:
1) ,,Rewitalizaqa toru nr 200 linii nr 682 Nowa WieS -Kgdziezyn Ko2le KKB wraz z robotami
towarzyszqcymi i wymianq rolazdu Rkpd nr 19 na podg Nowa WieS oraz wymianq wstawek
miqdzy rozjazdami" WartoS6 rob6t - 179 375,00 zl netto
Zakres rob6t

J.m.

llo56

Roboty dodatkowe na obiekcie in2.. w km 2,194:
- wykonanie dok. projektowej naprawy wiaduktu
- wymiana chodnikow dla obstugi z balustradami, wykonanie mocowania kanalow kablowych pod
konstrukcjq chod ni k6w (uwzg l. 1 850k9 konstrukcji stalowej )
- wymiana podlewek pod podkladami 2ebrowymiwrazz przekladkami
- uzupelnienie ospojenia krawqdziplyty (1m3)
- wykonanie odcink6w uspokojenia po obu stronach obiektu

kpl

1

Zabudowa geow6kniny pod rozjazdem

m2

250

Zabudowa izolatora sekcyjnego miqdzy rozj.19 a SK na podg Nowa WieS (monta2 i demonta2)

kpl

1

Zmiana (zwigkszenie) warto6ci rob6t zwiqzanych z zabudowq nowych napgd6w (3kpl) zamiast
regeneracji starych napgd6w rozjazdowych

kpl

1

Wykonanie rob6t dodatkowych niezbgdnych dla prawidlowej realizaqi zadania pn.:
2) ,,Rewitalizaqa nawierzchni w torach nr 7 i 9 w stacji Chalupki wraz z robotami towazyszqcymi
w celu poprawy przepustowo5ci stacji onz zwiekszenia jakoSci obslugi pociqg6w towarowych na
linii nr 151 KqdziezynKo2le -Chalupki" Warto66 robot - 83797,92 zl netto

Zakres rob6t
wymiana nawierzchni 49E1 w toze nr 7 i 9 na tor bezstykowy z szyn 60E1 na podkladach
strunobetonowych PS94 , przytwierdzeniu SB wraz z oczyszczeniem i uzupelnieniem podsypki
oraz mechanicznym podbiciem toru. Rozstaw podklad6w - 0,65mb)

Jm

llo56

kmt

0,068

kpl

1

kpl

1

Roboty z zakresu sieci trakcyjnej:
Po naprawie gl6wnej regulacja polo2enia sieci trakcyjnej.
Demontaz i ponowny monta2 uszyniei konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnq oraz demonta2
ponowny monta2 linek sieci powrotnej prqdu trakcyjnego w zakresie niezbgdnym do realizacji
przed miotowego zadania.

i

roboty towazyszace - naprawa odwodnienia wzdlu2nego , uzupelnienie i wymiana wska2nik6w,
Scigcie law torowiska, wysypanie migdzytoza klincem

Wykonanie robot dodatkowych niezbqdnych dla prawidlowej realizaqi zadania pn.:
3) ,,Rewitalizaqa tor6w nr 62 i 63 w stacji Kqdziezyn Ko2le w celu poprawy przepustowo5ci
stacji oraz zwiqkszenia jakoSci obslugi pociqgow towarowych na linii 151 Kgdziezyn Kozle
Chalupki" . WartoSc robot - 17 160,00 zl nefto

-

Zakres rob6t
Wysypanie migdzytorza tor6w 62 i 63 klihcem z zakupem i dostawq materialu

Jm

llo56

m3

78

i ukofrczone prawidlowo zgodnie
z obowiqzujqcymi normami technicznymi oraz sztukq budowlanq. Dolno6lqskie
Przedsigbiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM Sp. z o.o. jest firmq
WyZq wymienione roboty zostaly wykonane w terminie

wiarygodnq, zetelnq i godnq polecenia.
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