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List referencyjny

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

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

wykonala w ramach Umowy Nr 61/20810073115tVO z dnia 26 pa2dziernika 2015 r. roboty
budowlane dla zadania pn.: ,,Remont tor6w nr I i 2 w km 139,500.- 155,492 wraz z wymianA 4
dobor6w podrozi?zdnic i llprawq pnejazd6w w km: 148,636, 150,170, 159,469 orn roO6ty
tgwaryysz€tce" linia nr 143 Kalety - Wroc{aw Mikotaj5w WPz, odcinek Ote1nica - Wroc{aiv
Psie Pole"

Termin realizacji: 26 pa2dzlernika 20i5 r. - 03 grudnia 2015 r.

Warto66 rob6t wynosila brutto: 5 264 4OO,OO zl (slownie: pig6 milion6w dwie5cie
sze66dziesiqt cztery tysiqcy czterysta zl00/100 zlotych)

Zakres zrealizowanych rob6t:

Spolka wpisana do rejestru przedsiQbiorc6w prowadzonego przez Sqd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
Xllf Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru SAdowego pod numerem KRS 0000037s68 , Nlp 119-23-16-42t,
REGoN 0 1 73 1 9027. wysokosc kapitatu zaktadowego w calosci wplaconego: 1 6 684 838 ooo,oo zl

stacja OleSnica t. 1 km 133,500-134,64 j.m. ilo56
wym f a na pojed ynczych pod rozjazd n ic - z oczy szczaniem podsypki ilu czn iowej,
uzupelnieniem tlucznia oraz regulacjq w planie i profilu, zakup materialu przez
wykonawce

m3 45,3

Wymiana podklad6w drewnianych S49 na drewniane twarde Bll S4g z utylizacjq (od
rozj. nr 37 do peronu) szt. 215
Ciqgla wymiana podklad6w drewnianych S49 na Orew
(od peronu do rozj. 62) kmt 0,274

zaKup twardych podklad6w drewnianych zbrojonych s49 z pzytwierozeniern typu r
przez wykonawce szt. 670
Wymiana podklad6w drewnianych 560 na Ore
rozj. nr 62 do km 134,640) szt. 250
Zakuptwardychpodk|ad6wdrewnianychzbrojonychS60@
przez wykonawce szt. 250

Zakup przytwierdzei typu K kpl. 1

Ciqgta wymiana szyn S49 z odbudowq sieci powrotnej oraz uzupetnienienr zlqczek i
przekladek podszynowych (od rozj. 37 do rozj.62\ mb 1610

Zakup szyn S49 mb 1610
CiqgF wymiana szyn 560 z odbudowq sieci powrotnej oraz uzupetnienienr ztqczet< i
pzekladek podszynowych (od rozj.62 do km 134,640) mb 606

Zakup szyn 560 mb 606
wykolanie styk6w klejono-sprgZonych w km 133,560; 133,975 134,oro:194,240. szt. 4
Zgzewanie szyn S 49 szt. I
Zgzewanie szyn S 60 szt. 6
Zakup pzekladek podszynowych szt. 1840



Zakup fubek + Sruby 1

Wymiana podsypki z utylizacjqwysiewek (minus rolazdy i dlugoS6 peronu) m3 928
Wymiana podsypki w peronie z utylizacjq urobku, zakup ilucznia pzez wykonawcq 63 540
Uzupelnienie podsypki tluczniowej, zakup ilucznia pzez wykonawcg t 3500
Mechaniczne podbicie toru z oprofilowaniem podsvoki km 3,520
Mechaniczne podbicie toru stabilizacyjne z oprofilowaniem podsypki km 1,015
Mechan iczne pod bicie rozjazd6w szt. 3,000
Sprawdzenie i regulacja siecitrakcyjnejw planie i profilu km 1,14
Demonta2 i monta2 uzqdzefi pzytorowych branzy srk: linki polqczeniowe obwod6w
torowych i zwrotnicowych - 24 szt. (wraz z wvmiana linek na nowe) kpl 1

stacja Ole6nica t. 2 km 133,500-134,646 j.m ilo56
wymiana pojedynczych podrozjazdnic - z oczyszczaniem podsypki fluczniowej,
uzupelnieniem tlucznia oraz regulacjq w planie i profilu, zakup materialu pzez
wykonawce

m3 26,304

wymiana podklad6w drewnianych s49 na drewniane s49 z utylizacjq (od km 133,500
do peronu) szt. 200
wymiana podklad6w drewnianych S49 na drewniane s49 z utylizacjq (od peronu do
1o1.61) szt. 379

Ciqgla wymiana podklad6w drewnianych 560 na drewniane 560 zutvlizaciaod rozi. 61 szt. 510
Zakup twardych podklad6w drewnianych zbrojonych s49 z pzytwierdzeniem typu K

szt. 579
zakup twardych podklad6w drewnianych zbrojonych s60 z przytwierdzeniem typu K
pzez wykonawce szt. 510

Zakup pzytwierdzei typu K kp. 1

CiEgl? wymiana szyn S49 z odbudowq sieci powrotnej oraz uzupelnieniem zlqczeki
przekladek podszynowych, tor klasyczny (od rozj. 3g do rozi. 61j mb 1608

Zakup szyn S49 mb 1608
Ciqgl? wymiana szyn 560 z odbudowq sieci powrotnej oraz uzupelnieniem zlqczeki
przekladek podszynowych (od rozj. 61 do km 134,646) mb 618

Zakup szyn 560 mb 618
wykonanie styk6w klejono-sprezonych w km 133,5g0; 133,970; 134,060: 't34,290 szt I
Zgzewanie szyn S 49 szt 8
Zgrzewanie szyn S 60 szt. 4
Zakup pzekladek podszynowych szt. 2'lg0
Zakup lubek + Sruby kpl 1

wymiana podsypki z utylizacjq wysiewek (minus roziazdv i dluqosd oeronu) m3 940
Wymiana podsypki w peroni e z utylizaqa urobku m3 500
Uzupelnienie podsypki tluczniowej t 3500
Mechaniczne podbicie toru z oprofilowaniem podsvpki km 3,560
Mechaniczne podbicie toru stabilizacyjne z oprofilowaniem podsypki km 1,047
Sprawdzenie i regulacia siecitrakcyjnej w planie i profilu km 1,047
Demonta2 i montaz urzqdzeh przytorowych bran2y srk: linki polqczeniowe obwod6w
torowych i zwrotnicowych - 24 szt., uszynienia semafor6w - 4 szt. (z wymianq linek na
nowe)

kp ,l

Wykonanie dokumentacii proiektowej i powykonawczej kp 1

Przedmiot umowy zostal zrealizowany terminowo, z nale2gq staranno5ciq oraz zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukoiczony.
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