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LIST REFERENCYJNY

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zaklad Linii Kolejowych w Tarnowskich Gorach informuje,
2e Dolno5lqskie Pzedsigbiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM Sp. z o.o.
wykonalo roboty budowlane polegajqce na ,,Wykonaniu niezbednych prac utrzymaniowo

- naprawczych na liniach kolejowych nr 151 i nr 682 wrazz robotami towarzyszEcymi"
Przedmiot umowy skladal sig z pigciu zadani

Zadanie nr 1 - Rewitalizacja toru nr 200 linii nr 682 Nowa WieS -KgdzierzynKo2le KKB wraz
z robotami towarzyszqcymi i wymianq rcAazdu Rkpd nr 1g na podg Nowa WieS oraz
wymianq wstawek migdzy rolazdami.
Zadanie nr 2 - Rewitalizacja nawierzchni w torach N 7 i 9 w stacji ChaNupki wraz
z robotami towazyszqcymi w celu poprawy pzepustowoSci stacji oraz zwiqkszenia jakoSci
obslugi pociqgow towarowych na linii nr 151 Kqdziezyn Ko2le -chalupki.
Zadanie nr 3 - Rewitalizacja tor6w nr 62i 63 w stacjiKqdzierzyn Ko2le w celu poprawy
pzepustowo6ci stacji oraz zwigkszenia jako6ci obslugi pociEg6w towarowych na linii 151
Kqdzierzy n Ko2le-C halu pki.

Zadanienr4-Rewitalizacjator6wnr3i4wstacji Ku2niaRaciborskawcelupoprawy
przepustowoSci oraz zwigkszenia jako5ci obslugi pociqg6w towarowych na linii nr 151

Kqdzierzy n Kozle-Chalu pki.

Zadanie nr 5 - Rewitalizacja toru nr 11c w stacji Racib6z wraz z robotami towarzyszqcymi
w celu poprawy pzepustowo5ci stacji otaz zwigkszenia jakosci obstugi pociqg6w
towarowych na linii nr 151 Kgdzierzyn Ko2le _Chalupki,'.
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Roboty realizowane byly w terminie od 2g.05.2015 r.

nr 4412081005911512t z dnia 29.05.2015 r. o

14 240 000,00 zl netto ( 17 S1S 2OO,OO zf brutto).

do 30.09.2015 r. na podstawie umowy

warto6ci zam6wienia w wysokoSci
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Zakres rzeczowy rob6t j.m. ilo56

wymiana nawiezchni 49E1 w toze nr 200 na tor bezstykowy z szyn 60E1 na podkladach

strunobetonowych PS94, przytwierdzeniu SB km 0,1 13 do km 0,860 orazw km 1,722 do km

2,1 60 wraz z oczyszczeniem i uzupelnienie podsypki, mechanicznym podbiciem toru oraz
Scigciem law torowiska. ( Rozstaw podktad6w 0,65 mb).

kmt 1,185

wymiana nawierzchni 49E1 w toze nr 200 na tor klasyczny z szyn 60El na podktadach z
drewna twardego, przytwierdzeniu SKL12 w km 0,860 do km 1 ,722 orazw km 2,160 do km

2,520 wraz z oczyszczeniem i uzupelnieniem podsypki, mechanicznym podbiciem toru oraz
Scigciem law torowiska

kmt 1,222

kompleksowa wymiana ro/lazdu nr 19 Rkpd 60 E1 - 1 :9 R-1 90 na podrozjazdnicach z

drewna twardego.
sztuk 1

wymiana wstawek migdzy rolazdem 19-ST ll; 19-ST l; 19 - 13 na podkladach z drewna

twardego oraz strunobetonowych, przytwierdzenie SKL. Lqczna dlugoSc wstawek 43 mb
kmt 0,043

dokumentacja projektowa i powykonawcza kpl 1

Roboty SRK:
1. Rejon podg. Nowa WieS

- regeneracja elektrycznych napgd6w zwrotnicowych nr 14, 19ab, 19cd - napgdy typu EEA4
prqd zmienny 230Y wraz z umocowaniami i prgtami

- wymiana wska2nikow W1 1 - 1 komplet, W1- 1 sztuka
- wymiana podstaw sygnalizator6w ToM, M

- wymiana linek polqczeniowych w odcinku EON - 6 sztuk
- demonta2 i monta2 pzytorowych urzqdzei srk
2. Rejon nast. KKB:
- regeneracja elektrycznego napgdu zwrotnicowego nr 330 - napqdu typu EEA4
- prqd zmienny 230V wrazz umocowaniami i prgtami

- wymiana wska2nik6w W1 1 - 1 komplet, W1- 1 sztuka
- wymiana podstaw sygnalizator6w ToW, W
- wymiana linek polqczeniowych oraz puszek pzytorowych w odcinkach ltW, 12330

- dobudowa6 kamerg na istniejqcym maszcie lub zabudowad kamerg obrotowq i monitor do

obserwacji rozjazdu nr 330
Rozjazd nr 330 jest niewidoczny z nastawni oddalony okolo 2000m od nast. KKB

- demonta2 imonta2 pzytorowych urzqdzefi srk

kpl 1

Roboty bran2y energetycznej:
- demonta2 i monta2 urzqdzei sieci powrotnej

- regulacja sieci trakcyjnej

kpl 1

Roboty towarzyszqce - naprawa odwodnienia, uzupelnienie iwymiana wska2nik6w kpl 1

Zakres rob6t:

Zadanie nr 1 - Rewitalizacja toru nr 200 linii nr 682 Nowa WieS -Kgdzie'zyn Ko2le KKB wraz
z robotami towarzyszqcymi i wymiane rcAazdu Rkpd nr 19 na podg Nowa WieS oraz wymianE
wstawek miqdzy rolazdami. Warto66 rob6t - 4 450 000,00 zl nefto

Zadanie nr 2 - Rewitalizacja nawierzchni w torach N 7 i 9 w stacji Chalupki wraz
z robotami towarzyszqcymi w celu poprawy pzepustowoSci stacji oraz zwiqkszenia jako5ci

obslugi pociqg6w towarowych na linii nr 151 Kqdzierzyn Ko2le -Chalupki. Warto66 rob6t -
2 150 000,00 zl netto
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Zakres rob6t: j.m. llo56

wymiana nawiezchni 49E1 w torze nr 7 i 9 na tor bezstykowy z szyn 60El na podktadach

strunobetonowych PS94 , pzytwierdzeniu SB wrazz oczyszczeniem iuzupetnieniem podsypki

oraz mechanicznym podbiciem toru. Rozstaw podkfad6w - 0,65mb)

kmt 1,492

zabudowa szyn pzejSciowych 60E1/49E1 na odc. lqczqcym tor zro4azdem o lqcznej dtugoSci

2 x21mb na podkladach z drewna twardego, pzytwierdzenie Skl.
para 2

zabudowa styk6w klejono - sprg2onych typu UlC60 sztuk 8

dokumentacja projektowa i powykonawcza kpl 1

Roboty S.R.K. :

1 . Wymiana podstaw semafor6w: E72lm, E92lm, L72lry L9 '/m - (4szt.), wymiana wska2nik6w

W24 - (4szt.), wymiana lin uszyniajqcych - (4szt.), wymiana okablowania do sygnalizator6w
Zakres prac: demonta2 - starych sygnalizatorow wraz z podstawami, odlqczenie starych kabli;
zabudowa nowych podstaw sygnalizator6w, zabudowa starych sygnalizator6w+ malowanie,
zabudowa i podlqczenie nowego okablowania, zabudowa uszyniei + wiercenie otwor6w w
szynach na uszynienia, zabudowa i podlqczenie nowych wska2nik6w W24

2. Odcinki torowe: lT7, lT9- (2sA.) - odcinki od6rodkowe - wymiana puszek zasilania z

transformatorami obni2ajqcymi napigcie (2szt.)+ linki zasilajqce (4szt.), wymiana lin
dlawikowych (12szl.), wymiana podstaw mocujqcych dlawikitorowe - (4szt.)

Zakres prac: demonta2: dlawikow, podstaw mocujqcych, lin dtawikowych, puszek kablowych,
odlqczanie kabli do puszek, wiercenie otworow w szynach do mocowania lin dlawikowych i

zasilajqcych; montaz: dlawik6w, podstaw mocujqcych, lin dtawikowych izasilajqcych, puszek

kablowych, podlqczanie kabli do puszek, malowanie puszek i dlawik6w
3. Usuwanie kolizji kablowych:

a) zabezpieczenie tras i armatury kablowej
b) nadz6r pzy pracach maszyn w miejscach pzepust6w kablowych
c) naprawa uszkodzef kabli

kpl 1

Roboty z zakresu sieci trakcyjnej:
Po naprawie gtownej nale2y wyregulowac polo2enie sieci trakcyjnej.
Demonta2 i ponowny monta2 uszyniefi konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej oraz demonta2 i

ponowny montaz linek sieci powrotnej prqdu trakcyjnego w zakresie niezbgdnym do realizacji
pzedmiotowego zadania.

kpl 1

Roboty towarzyszqce - naprawa odwodnienia wzdlu2nego , uzupelnienie i wymiana

wska2nik6w, Scigcie law torowiska, wysypanie migdzytoza kli6cem
kpl 1

Zadanie nr 3 - Rewitalizacja tor6w nr 62 i 63 w stacji Kqdzierzyn Kozle w celu poprawy
przepustowoSci stacji oruz zwiekszenia jako5ci obslugi pociqgow towarowych na linii 151

Kgdzierzyn Ko2le-Chalupki. Warto5c rob6t - 3 300 000,00 zl netto

Zakres rob6t: ,.m. llo56

wymiana nawiezchni 49E1 w torze nr 62 ( 0,780 kmt ) i 63 ( 0,816 kmt) na tor bezstykowy z
szyn 60El na podkladach strunobetonowych PS94, pzytwierdzeniu SB wraz z oczyszczeniem
i uzupelnieniem podsypki oraz mechanicznym podbiciem toru. Rozstaw podklad6w - 0,65mb.

kmt 1,596

wymiana doboru podrozjazdnic w rol. nr 144R2 60 E1 - 1:9 R-190 na drewniane twarde
(nowe) + wYmiana czg5ci stalowYch

sztuk 1

wymiana doboru podrozjazdnic w rozj. nr 145 Rz 60 E1 - 1:9 R-190 na drewniane twarde
(nowe) + wymiana czgSci stalowych

sztuk 1



wymiana doboru podrozjazdnic nr 146 Rz 60 El - 1:9 R-190 na drewniane twarde (nowe) +

wymiana czg5ci stalowych
sztuk 1

wymiana doboru podrozjazdnic nr 156 Rkpd 60 E1 - 1:9 R-190 na drewniane twarde (nowe) +

wymiana czg5ci stalowych
sztuk 1

wymiana wstawek migdzy rolazdem 142-144;144-145;145-146; za rozjazdem 146 na
podrozjazdnicach betonowych o lqcznej dlugo5ci 91 mb

kmt 0,091

wymiana wstawek migdzy rollazdem 154-156; 156-157; 156-158 na podrolazdnicach z

drewna twardego o tqcznej dlugo6ci 87 mb
kmt 0,087

dokumentacja projektowa i powykonawcza kpl 1

Roboty SRK:
Rejon nast. KKD31 :

- wymiana podstaw semafor6w 562, 563 (semafory czterokomorowe)
- wymiana linek pofqczeniowych- 6 sZ. w odcinkach EON
- demonta2 i monta2 mechanicznych napqd6w zwrotnicowych nr 144, 145wraz z trasami
pgdniowymi i osprzgtem pgdniowym
- demonta2 i montaz przytorowych urzqdzefi srk
Rejon nast. KKD32:
- wymiana podstawy semafora T63 ( semafor czterokomorowy)
- wymiana linek polqczeniowych - 12 sA. w odcinkach EON
- regeneracja mechanicznych napgd6w zwrotnicowych nr 1 56ab,1 55, 1 58 wraz z trasami
pqdniowymi i ospzgtem pgdniowym
- demonta2 i monta2 pzytorowych uzqdzef srk

kpl 1

Roboty bran2y energetycznej:
- demonta2 imonta2 uzqdzefi sieci powrotnej

- regulacja sieci trakcyjnej
kpl 1

Roboty towarzyszqce - Scigcie law torowiska, uzupelnienie iwysypanie migdzyloz,a klincem kpl 1

Zadanlenr4-Rewitalizacjator6wnr3i4wstacji Ku2niaRaciborskawcelupoprawy
przepustowoSci oraz zwigkszenia jakoSci obsNugi pociEgow towarowych na linii nr 151

Kqdzierzyn Ko2le-Chalupki. Warto66 rob6t - 2 950 000,00 zl netto

Zakres rob6t: j.m. 11o56

wymiananawierzchni 49El wtozenr3(O,776 kmt) i4( 0,751kmt)natorbezstykowyz
szyn 60El na podkladach strunobetonowych PS94 , pzytwierdzeniu SB wrazz
oczyszczeniem i uzupelnieniem podsypki oraz mechanicznym podbiciem toru. Rozstaw
podklad6w - 0,65mb.

kmt 1,527

wymiana doboru podrozjazdnic w rozj.nr 12 Rz 60 E1 - 1:9 R-190 na drewniane twarde (nowe)
+ wymiana czg6ci stalowych

sztuk 1

wymiana doboru podrozjazdnic w rozj. nr 7 Rz 60 E1 - 1:9 R-300 na drewniane twarde (nowe)

+ wymiana czg6ci stalowych
sztuk 1

wymiana doboru podrozjazdnic 16 Rkpd 60 E1 - 1 :9 R-190 na drewniane twarde (nowe) +

wymiana czgSci stalowych
sztuk 1

wymiana wstawek migdzy rofazdem 6-7; pzed rozj. 16, pzed ro/1. nr 5 i pzed rozj. nr 15 na

podkladach drewno twarde, pzytwierdzenie Skl t-qczna dlugo6c wstawek 53 mb.
kmt 0,053

rewitalizacja pzejazdu drogowo-kolejowego kategorii A w km 17,704- wymiana pM CBP-12 kpl 1



sztuk UlC60 na nowe wrazz projektem czasowej organizacji ruchu.

dokumentacja projektowa i powykonawcza kpl 1

Roboty SRK:
1. wymiana podstaw semafor6w: F2lm, c2lm, J?m, M2lm- (4s2.), wymiana wska2nik6w

W24 - (4szt.), wymiana lin uszyniajqcych
Zakres prac: demonta2 - starych sygnalizator6w wraz z podstawami; zabudowa nowych
podstaw, zabudowa sygnalizator6w, odlqczanie i podlqczenie okablowania, zabudowa
uszynief + wiercenie otworow w szynach na uszynienia, zabudowa i podtqczenie wskaZnik6w
W 24, malowanie sygnalizator6w

2. obwody EoN: wymiana EoN-6w wraza podstawami (4szt.), wymiana linek (24szt.),
uszyniei, wymiana okablowania
Zakres prac: demonta2: EoN-6w wrazz podstawami, uszyniefi, linek, wiercenie otwor6w w
szynach do linek, wymiana okablowana, montaz EON-6w wrazzpodstawami, linek tqczenie
kabli, zabudowa linek i uszynieri

3. Regeneracja napgd6w mechanicznych wrazz mocowaniami nr 7, 16ab,16cd,12(4szt.),
wymiana drutu i linek pgdniowych, wymiana element6w zwrotni gt6wnej, wymiana slupk6w
pgdniowych - (30szt.), wymiana zalom6w - (1Sszt.)
Zakres prac:
a) demonta2: napqdow mechanicznych, mocowai napgdow, prgt6w nastawczych, tras
pgdniowych, slupk6w, zarom6w i erement6w zwrotni grownej; monta2: : montaz napgd6w
mechanicznych z mocowaniami, prgt6w nastawczych , tras pgdniowych, slupkow , zatom6w,
elementow zwrotni glownej

4. Usuwanie kolizji kablowych:
a) zabezpieczenie tras i armatury kablowej
b) nadz6r pzy pracach maszyn w miejscach pzepust6w kablowych
c) naprawa uszkodzei kabli

kpl 1

.rvyvrt v.ai.-, EtrEt ggty(;z'rtgj;
Po naprawie gl6wnej regulacja polozenia sieci trakcyjnej.
Demonta2 i ponowny monta2 uszyniefi konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej oraz demontaz i
ponowny montaz linek sieci powrotnej prqdu trakcyjnego w zakresie niezbgdnym do realizacji
przedmiotowego zadania.

kpl 1

'\vvvlt rvwqr4vo4qsE - wyrrrralla wsKaznlKow, sct9cte law torowiska, wysypanie migdzytorza
kli6cem kpl 1

Zadanie nr 5' -Rewitalizacja toru nr 1 1c w stacji Racib 6z wraz z robotami towarzyszqcymiy celu poprawy przepustowosci stacji oraz zwigkszenia jakoSci obslugi pociAgOw
towarowych na linii nr 151 Kqdzierzyn roae -chalupii". warto66 robot - 1 3g0 000,00 zlnetto.

Zakres rob6t:
J.m. llo56

vE I w lerze nr | 'tc na ror Dezstyt(owy z szyn 60El na podkladach
strunobetonowych PS94, przytwierdzeniu SB wraz zoczyszczeniem iuzupelnieniem podsypki
oraz mechanicznym podbiciem toru. Rozstaw podklad6w - 0,65mb.

kmt 0,642

vwwtvzlal u4. nr | 1 / Kz bu tl - 1:9 R-190 na drewniane twarde
(nowe) + wymiana czgsci stalowych sztuk 1

vvuv' u Pvurv.Jdzur rru w tvzl ftr z tC KZ OU E1 - 1 :9 K-1 9U na dfewniane tWafde
(nowe) + wymiana czgsci stalowych sztuk 1

odcinekzzastosowan#;i.?':ji",il^jJi;H;::l'""ffi ];:l?;'ff i[:i;""r[irr['przejsciowe) na podkladach z drewna twardego, pzytwierdzenie sKL. Lqcznadlugos6

kmt 0,047



wstawek 47 mb

dokumentacja projektowa i powykonawcza kpl 1

]toboty 5KK:
1. Wymiana podstaw sygnalizator6w: sem. Y112lm - (1szt), Tm 37 - (1szt.), wymiana
wska2nika W24 - (1szt.), wymiana lin uszyniajqcych - (2szt.),
Zakres prac: demonta2 - starych sygnalizator6w wtaz z podstawami, zabudowa nowych
podstaw, zabudowa starych sygnalizatorow + malowanie, odlqczenie i podlqczenie
okablowania, zabudowa uszyniei + wiercenie otwor6w w szynach na uszynienia, zabudowa i

podlqczenie wska2nika W24.
2. Demontaz i monta2 napgd6w mechanicznych + mocowania nr 1 17 i 215 - (2szt.),

wymiana prgt6w nastawczych - (2szt.), wymiana drutu i linek pgdniowych, wymiana stupk6w
pgdniowych (1Oszt.), wymiana zalom6w (4szt.)
Zakres prac: a) demonta2: napgd6w mechanicznych, mocowai napgd6w, prgt6w nastawczych,
starych drut6w i linek pgdniowych, slupk6w, zalom6w; montaz: napgd6w z mocowaniami,
prgt6w nastawczych , uszyniei, zabudowa drut6w i linek pgdniowych, stupkow i zalom6w

3. Usuwanie kolizji kablowych:
a) zabezpieczenie tras i armatury kablowej
b) nadz6r pr4 pracach maszyn w miejscach przepust6w kablowych
c) naprawa uszkodzen kabli

4. Demonta2 i monta2 element6w trakcyjnej sieci powrotnej ( opcjonalnie w przypadku
braku uwzglgdnienia tych prac kosztorysie prac drogowych):
a) demonta2 lin trakcyjnych ( przejSciowych ilqcznik6w szynowych)
b) wiercenie otwor6w do lin trakcyjnych (lub spawanie)
c) monta2 lin trakcyjnych pzej6ciowych ilqcznikow (wierconych lub spawanych)

kpl 1

Roboty braniy energetycznej:

Po naprawie glownej regulacja polo2enia sieci trakcyjnej.
Demonta2 i ponowny montaz uszynieh konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej oraz demonta2 i

ponowny montaz linek sieci powrotnej prqdu trakcyjnego w zakresie niezbgdnym do realizacji
pzedmiotowego zadania.

kpl ,l

Roboty towarzyszqce - naprawa istniejqcego odwodnienia, uzupelnienie i wymiana
wska2nik6w, Scigcie law torowiska, wysypanie migdzytoza klihcem

kpl 1

Wyzej wymienione roboty zostaly wykonane w terminie i ukohczone prawidlowo zgodnie

z obowiqzujqcymi normami technicznymi otaz sztukq budowlanq. Dolno6lqskie

Przedsigbiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM Sp. z o.o. jest firmq

wiarygodnq, zetelnE i godnq polecenia.

Opracowal/a:
Aleksandra Pilewska
tel. +48 32719 4219

:
F

t/

Z-CA DYRFi(T


