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List referencyjny

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaklad Linii Kolejowych we Wroclawiu potwierdza, 2e firma:

Dolno6lqskie Przedsiqbiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacylnei DOLKOM
Sp. z o.o., 50-502 Wroclaw, ul. Hubska 6

wykonala w ramach. Umowy Nr 61/208tOO57t15tZtO z dnia 15 wzesnia 2015 r. roboty
budowfane dla zadania pn.: ,,Rernont toru nr I linii nr 3OJ Rokitki - Dunin6w w km O,SO'-6,900'

Termin realizacji: 1s wrzesnta 2015 r. - 30 pa2dziernika 201s r.

!vj1o56 rob6t wynosila brutto: 615 000,00 zl (slownie: szescset pigtna6cie tysiqcy zl00/100 zlotych)

Zakres zrealizowanych rob6t:

poqxraoow Detonowych na betonowe szt. 542
! t I ilal ta PuuKtaqow oelonowycn szt. 542

z.rnuP qosrawa pooKtaoow PS83/1(49 szt. 542
uu5[awa Komptetow rrKrl

kpl 2168
4a^uP rreDtlwar PlzeKfaogK 849 szt. 1084

poqKfaou z segregacjq I wzekazaniem mat. starowych Zamawiaiqcemu szt. 542
gr uzu (srat ycn pooKfaoow oetonowych) szt. 542

- earauurrnr r ruzraqunKr poqKtaoow starych zwi€zionych po

uzupelnienie tlucznia
szt. 542

tona 50
| - zaKup tf

- zaladun

ucznE na Dtac (BN)
tona 50

ex na oazre ttucznia na wagony samowyladowcze tona 50

- wyladunek tlucznia w toze
podbicie toru

- mechaniczne podbicie toru

naprawa przepustu stalowego w km 2,772 - wykonanie zabezpieczenia
antykorozyjnego konstrukcji, konsenracja loiysk, wymiani rirostownic typ ll -6 sztuk, wykonanie barierek o dlugo5ci4,5m sttuk 2'

tona 50

tona 50

km 1

km 176

km 1

szt. 1

9Pg19 yqi:q, do rejestru przedsiQbiorc6w prowadzonego przez sqd Rejonowy dta m. st. warszawy w warszawie
Mlt9rlqf9"lqgdarczv Krajgygs? Rejesrru sadowego'pod numerem KRs 0000037568 , Ntp 113-23-16-427,REGON 017319027. Wysokosc kapitaru zakradowego i caro6'wplaconego: 16 684 838 000,00 zr



naprawa przepustu stalowego w km 3,426 - wykonanie zabezpieczenia
antykorozyjnego konstrukcji, przemurowanie Scianki 2wirowei oraz czg5ci | ,^, | 

"przyczolka migdzy ciosami podlo2yskowymi, rrymiana mosto mic typ ll- | ^t' | '
7 sztuk, rlykonanie barierek o dlugo5ci 4,5 m sztuk 2

Pzedmiot umowy zostal zrealizowany terminowo, z naleZytq staranno6ciq oraz zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukoriczony.

p.o. Z-cy Dyrcktora ds. Technicznyclt

Opracowal/a:
Urszula Wi6niowska,
tel. +49 71 717 43 67


