
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zakład Linii Kolejowych w Poznaniu
Dział Nawierzchni, Obiektów lnżynieryjnych,
Budynków i Budowli.
Al.Niepodległości 8, 61-875 Poznań
tel, + 46 61 633,1302
fax+ 48 61 6331796
iz.poznan@plk-sa.pl
tłww.plk-sa.pl

lzDKlh-s1 1- łĘ1 /14

ęfua
POt§KlE llillE KOLEJOWEPKP §.A.

poznań,, .k.lz.zoląr

Zakład Robót Kom u n i kacyj nych
- DOM w Poznaniu Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 4
60 -715 Poznań

L/sr REFERENCYJNy
pKp polskie Linie Kolejowe S,A, Zakład Linii Kolejowych w Poznaniu, al. NiepodległoŚci 8,

61 _ 875 Poznan, jako Zamawiający zaswiadcza, że Zakład Robot Komunikacyjnych - DOM
w Poznaniu Sp, z o. o. realizowała w ramach umowy nr 71/211/0099/13Z/O z dnia 29.11 .2013r.

zadanie pn:

,,Remont toru nr 2 tinii nr 003 Warszawa Zachodnia-Kunowice w km 177,330 do km
180,000 poprzez wymianę pojedynczych podkładow ,szyn ,mechaniczne podbicie toru
wraz z robotami towarzyszącymi"

Zakres robot przedstawiał się następująco:

ż Pojedyncza wymiana podkładow drewnianych zbrojonych _ 1200 szt.

Y Wykonanie spawow termitowych - 32 spawy
ż Wymiana szyn typu UlC60 - 200 mb
ż tJzupełnienie podsypkitłuczniowejwraz z oprofilowaniem - 300 t

Y Mechaniczna regulacja toru w planie i profilu zespołem DPUS ze stabilizatorem
dynamicznym - 3,0 kmt
Demontaz oraz montaz płyt przejazdowych typu,,Mirosław Ujski" - 101 m2

Regulacja naprężeń - 0,7 kmt
Oczyszczanie podsypki tłuczniowej - 50 m3
Dokręcanie wkrętow z uzupełnieniem pierścieni sprężystych _ 2,5 kmt

Łącznie waftość robótwyniosła: 834.516,96 PLN (netto)

1.026.455,86 PLN (brutto)

prace zostały wykonane w terminie od 16.10.2013r. do 22,11.2014r. (odbiór końcowY)

przedmiot umowy został zrealizowany w terminie z należytą starannoŚcĘ, zgodnie z zasadami
sztuki budowlanój oraz prawidłowo uńończony. Rekomendujemy firmę ZRK- DOM W Poznaniu

Sp, z o.o. jako sotidną, wiarygodną, w pełni'przygotowaną do zadań związanYch z remontami

n awie rzch n i kolejowej,

Opracował
Jarosław Niedźbała
Tel, 61 6331341
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