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Tarnowskie G6ry, 13.03.2018 r.

REFERENCJE

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zaklad Linii Kolejowych w Tarnowskich G6rach informuje, 2e
Spolka Dolno6lqskie Przedsiqbiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM Sp. z o.o.
z siedzibq przy ul. Hubska 6, 50-502 Wroclaw wykonala roboty budowlane pn. ,,Wykonanie
wymiany nawierzchni kolejowej w torze nr I i nr 75 na linii kolejowej nr 131 Chorz6w Batory Tczew z podziatem na dwa zadania:
ZADANIE 7: ,,Wymiana nawiezchni w toze nr I w stacji Chorzew Siemkowice linii koleiowei
nr 131 Chorz6w Batory - Tczew wraz z robotami towarzyszqcymi"
ZADANIE 2: ,,Wymiana nawienzchni w toze nr 75 w stacji Tarnowskie G6ry linii
kolejowej nr 131 Chorz6w Batory - Tczew wraz z robotami towazyszqcymi"
Roboty realizowane byly w terminie od 19.10.2017 do 30.11 .2017 r. na podstawie umowy nr
441208100831 17 lVt z dnia 1 8.Q9.2017 r.
WartoS6 calkowita rob6t wyniosfa:

Warto66 netto
Warto66 brutto

2 905 04,67 zl
3 573 204,95 zl

Zakres rob6t obeimowal:

Wyszczeg6lnienie

L.p.

J.m.

llo66

,,Wymiana nawierzchni w torze nr 9 w stacji Chorzew Siemkowice linii koleiowej nr 131

Chorz6w Batory - Tczew wrexzz robotamitowarryszqcymi"

-

tor bezstykowy

1

Kom pleksowa wym iana nawierzchni
(tory stacyj ne, zelektryfikowane)

2

Zabudowa styk6w klejono - sprq2onych
obni2enie migdzytorza pomiqdzy torami nr (9 -11) strona
prawa km 1 23, 786 + 1 24,603 wraz z klitlcowan iem ;

3

kmt

0,817

pary

2

km

0,817

obni2enie miqdzytoza pomigdzy torami nr (9 - 7) strona
lewa km 123,786+124,603 wraz z klitlcowaniem

4

ustawienie nowych wska2nik6w kolejowych W17

szt.

4

5

Opracowanie metryki toru bezstykowego oraz uzupelnienie
lub zalo2enie punkt6w stalych zgodnie z Instrukcjq lDl

kmt

0,817

Roboty bran2y srk:

kpl

1

6

Wvmiana podstaw syqnalizator6w Swietlnych G92/m oraz S92/m

Spolka wpisana do rejestru przedsiqbiorc6w prowadzonego przez Sqd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
Xilt WyOziat Gospodarczy Krajowego Rejestru SEdowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427'
RrGoNt ot z s.1 go27. wysoko66 kapitalu zakladowego w calosci wplaconego; 1 6 696 577 000,00 zl

(sz..2).
Demonta2 i monta2 uszynieh sygnalizator6w.
Demonta2 i monta2 element6w sieci powrotnq, zlqcz szynowych
linek pzejSciowych
Demonta2 i montaZ element6w odcink6w kontroli nie zajgtoScitoru
nr 9 (puszek, zasihnia i odbioru) wymiana linek dolqczeniowych
(kr6tkie szt. 4, dlugie szt.4). Wiercenie otwor6w w szynach
Robotv bran2y enerqetycznei
7

8

:

demonta2 istniejqcej sieci powrotnej oraz uszyniefi konstrukcji
wsporczych
monta2 nowej sieci powrotnej oraz uszyniefi konstrukcjiwsporczych
w zakresie prowadzonych rob6t torowych
requlacia sieci trakcvinei
Dokumentacja projektowa i powykonawcza

kpl

1

kpl

1

,,Wymiana nawierzchni w torze nr 75 w stacji Tarnowskie G6ry linii kolejowej
nr 131 Ghorz6w Batory - Tczew wtazz robotami towarryszqcymi"
1

Kompleksowa wymiana nawierzchni
(tory stacyjne, zelektryfikowane)

2

-

tor bezstykowy

kmt

0,842

Zabudowa styk6w klejono - sprq2onych

pary

2

3

Mechaniczn e oczpzczenie podsypki

kmt

0,842

4

Opracowanie metryki toru bezstykowego oraz uzupelnienie
lub zalo2enie punkt6w stalych zgodnie z Instrukcjq lDl

kmt

o,842

5

Wymiana podrolazdnic z drewna twardego wrazz wymianq
podsypki tluczn iowej oraz mechanicznym podbiciem
Rolazd nr 372 Rzp S49 1 :9 R-190
Rozjazd nr 377 RzL S49 1:9 R-190
Rolazd nr 571 RzP S49 1:9 R-300
Rozjazd nr 572 RzP S49 1:9 R-300
Rozjazd nr 573 RzP S49 1 :9 R-300

kpl

5

6

Wymiana wstawek miedzy rozjazdami z zastosowaniem szyn
nowych oraz podklad6w z drewna twardego

kmt

0,031

kpl

1

kpl

1

Robotv bran2v srk:
demonta2 dlawik6w lt75 -2 kpl, obwod6w izolowanychlz3T2,
12377,lz 571, lz 572, lz 573,lt 75, sygnalizator6w V75,
Tm300 - 2 sA., napgd6w zwrotnicowy ch nr 37 2, 377, 57 1,
572,573 (typ EEA-a), - 5 kpl, SHP V75- 1 kpl
7

montaz dlawik6w lt75 z wymianq lin - 2 kpl,
obwod6w izolowanych lz 372, lz 377 , lz 571 , lz 572, lz ST3, I
t 75 z wymianq linek i puszek - 6 kpl,
sygnalizator6w V75, Tm300 z wymianq podstaw i uszynierl - 2 sA.,
napqd6w zwrotnicowych nr 372,377,571, S72, ST3
(typ EEAa), - 5 kpl, SHP V75 - 1 kpl
usunigcie mozliwych kolizji kablowych w rejonie pzytorowych
uzqdzeh srk
Roboty bran2y eneroetvki:

8

demonta2 istniejqcej sieci powrotnej oraz uszynieh konstrukcji
wsporczych
montaZ nowej sieci powrotnej oraz uszynieh konstrukcji
wsporczych w zakresie prowadzonych rob6t torowych
Spolka wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez Sqd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Xlll Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru SEdowego pod numerem KRS 0000037568,N1p 113-23-16-427,
REGoN0lT3l902T.wysokosdkapitaluzakladowegowcatosci wplaconego: 16696577 000,0021

regulacja sieci trakcyj nej
9

Dokumentacja projektowa i powykonawcza

kpl

'l

Wyzej u4rmienione roboty zostafy wykonane w terminie i ukoriczone prawidlowo zgodnie
zobowiqzu,lqcymi normami technicznymi oraz sztukq budowlanq. Spolka Dolno6lqskie
Pzedsiqbiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM Sp. z o.o. jest firmq
wiarygodnq, rzetelnq i godnq polecenia.

Z.CA DYREK

Opracowal/a:
Aleksandra Pilewska
tel. +48 327192389
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