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Dolno5lqskie Przedsigbiorstwo Napraw
I nfrastruktu
ry Komu n ikacyj nej
DOLKOM Spotka zo.o.
ul. Hubska 6
50 - 502 Wroclaw

REFERENCJE
W nawiqzaniu do procedury Systemu Zarzqdzania Bezpieczehstwem SMS/MMS-PD-01
Nadz6r nad dokumentami i zapisami, PKP PLK S.A. Zaklad Linii Kolejowych w Tarnowskich
G6rach wodpowiedzinapismonrDHLe/So1-1l1ot13l2o17zdnia1o.o1.2o17r.zahwiadcza,ze
Dolno5lqskie Pzedsigbiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM Spolka z o o.
ul. Hubska 6, 50 - 502 Wroclaw wykonywalo na terenie naszego Zakladuw 2016 roku roboty
polegajqce na:
,,Odtworzeniu odwodnienia na tinii kolejowej nr 152 i linii nr 153 z podzialem na dwa
zadan a"
Roboty realizowane byly

od 21.06.2016 r. do 31 .10.2016 r. na podstawie umowy

nr 44l2Q8l0033l16lZO z dnia 21.06.2016 r.
o warto6cizam6wienia w wysokosci:

zadanie nr

zadanie

1 - 365 468,20 zl netto (449 S2S,gg zl brutto)

ff 2 -

110 441,29 zl netto (135 942,79 zf brutto)

Spolka v'pisaL-ra do rcjestru przcdsigbiorccv,'prov,/aczoncgo przez Sad Rejonowy dla m st. Warszawy v,r Warszawie
xlllllvldzial Gospodarczy Krajov'rego Relestru sadoviego pod numerem KRs 0000037568,Nil'113-2i-16,427.
RFGOT'I 01731!1027 Vvysoho-lciia[iialuzaklaiov,'egovJcalo-tci v,/placonei]o. 16696577c0c.0021

Zakres rob6t:
Zadanie

Wyszczeg6lnienie
Ilo56
J.m.
tor nr I linia kolejowanr 152, szlak Toszek P6lnoc - Czark6w w km I1,700I 5,400; I 6,000- I 9,000 (Sekcja Eksploatacji Gliwice)
tor nr 2 - linia kolejowa nr 152, szlak Toszek P6lnoc - Czark6w w km 13,100
- I 3,500; I 4,000- I 5.4001 I 6.000- I 9.000 (Sekci a Eksploataci i Gliwice)
Rgczne Scinanie i zr4bkowanie ggstych krzak6w i poszycia
ha
5,16
Wykaszanie chwast6w i jednorocmych samosiew6w na
m2
51750
terenie niezadrzewionvm
jednorocznych
Wykaszanie chwast6w i
samosiew6w m2
51750
wygrabianie i zbieranie w stosv
Oczyszczantekoryt znamufu o gruboSci 45 cmbez
naruszania skam

Rozplantowanie rgcme ziemi wydobytej z wykop6w- za lm3
ziemi wzdlu? I m krawedzi wvkoou - kat. sruntu I i II
2

m

11500

m3

2580

tor w 2 - linia kolejowa nr 153, szlak Toszek P6lnoc - Rudziniec Gliwicki
w km 1,750-4,000; 7,700-8,800; 9,100-9,300; 10,100-10,320 (Sekcja
Eksploatacji Gliwice)
Rgczne Scinanie i zr4bkowanie ggstych krzak6w i poszycia

Wykaszanie chwast6w i jednorocznych samosiew6w na
terenie niezadrzewionvm
Wykaszanie chwast6w i jednorocznych samosiew6w wysrabianie i zbieranie w stosv
Oczyszczaniekorytz namulu o gruboSci 45 cmbez
naruszania skan:

Rozplantowanie rgczre ziemi wydobytej z wykopdw- za lm3
ziemi wzdtu2 I m krawedzi wykopu - kat. eruntu I i II

Wyzej wymienione roboty zostaly wykonane w terminie

ha

1,69

rA

r6965

m2

r6965

m

3770

m3

845,8

i

ukoiczone prawidlowo zgodnie

z obowiEzujqcymi normami technicznymi orcz sztukq budowlanq

.

Pracownicy pzedsiebiorstwa DOLKOM wykazali sig profesjonalizmem, zetelnoSciq oraz
fachowq wiedzE.

Roboty zostaly odebrane protokolem odbioru ostatecznego stwierdzajqcym zgodn056
wykonanych rob6t z umowE i projektem wykonawczym, w ktorym nie stwierdzono usterek

.

Podsumowujqc wspolpraca ztirmq DOLKOM pzebiegla terminowo, rzetelnie ibezzastzeheh,

jest to firma godna polecenia.
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