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Pzedsiębiorstwo Robót
Kolejowych i lnżynieryjnych s.A.

50.950 Wrocław
ul. Kniaziewicza 19

REFERENCJE

PKP Po|skie Linie Ko|ejowe SA w Warszawie Zakład Linii Ko|ejowych w Rzeszowie
stwierdza, że Przedsiębiorstwo Robot Ko|ejowych i Inzynieryjnych SA we Wrocławiu wykonało
w ramach zawańych umów zadania pn.:

1. ,,Rewitalizacja rampy wysokiej jednokrawędziowej w stacji Przeworsk''
Umowa nr 321208100601121|'il z dnia 20.09.2012 r. realizowana od 20.09.2012 r.
do 30.1 1.2012 r.

2, ,,Rewita|izacja rampy wysokiej jednokrawędziowej w stacji Przeworsk
- roboty dodatkowe"
Umowa nr 32120810084112/.11 z dnia 30.11.2012 r. realizowana od 30.11.2012 r.
do 14.12.2012 r.

Zakres wvkonanvch robót:
. |ozbiórka e|ementów konstrukcji betonowych oczepu rampy, zbrojenie izabetonowanie

oczepu z betonu B25, pzytwierdzenie do krawędzi rampy naroznika z szyny
staroużytecznej S49
- długość krawędzi rampy - 390 m,
- kubatura betonu - 64,4 m3;

. rozbiórka i odbudowa ścian podziemia rampy z kamienia twardego na zaprawie
cementowej - kubatura 84 mo;

. rozbiórka nawierzchni rampy z masy asfa|towej i kostki zędowej - 816,6 m2;

. wykonanie nawierzchni rampy z kostki zędowej, pochodzącej z odzysku, na podsypce
tłuczniowej - 141,7 m.;

. wykonanie nawierzchni rampy z płyt ze|betowych 300x150x15 cm, na podsypce piaskowej
- 364,5 m';

. wykonanie nawierzchni rampy z betonu zbrojonego B25 grub. 20 cm, na podsypce
tłuczniowej .3O4 m2;

. f€ffior.|t oświet|enia zewnętrznego rampy wrazze sterowaniem (wymiana insta|acji
energetycznej i słupów oświet|eniowych z oprawami - 1 kpl'
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całkowita wartośó robót wyniosła netto 405.9{7'83 PLN.

Pzedmiotowy zakres robót Pzedsiębiorstwo Robót Ko|ejowych i |nżynieryjnych SA we
Wrocławiu wykonało fachowo, zgodnie ze sztuką budowlaną i dokumentacjątechniczną
jakościowo bez zastrzeŻeń.
Jako Przedsiębiorstwo w pełni profesjonalne posiadające certyfikaty |So: 9001, 14001 i 18001,
oraz odpowiednie, fachowe przygotowanie, cechuje się umiejętnością koordynowania robót,
gwarantujące so|idne wykonawstwo.

PKP Zakład Linii Ko|eiowych w Rzeszowie stwierdza, iŻ Przedsiębiorstwo Robót Ko|ejowych
i |nżynieryjnych SA we Wrocławiu jest niezawodnym partnerem zete|nie wywiązującym się ze
swoich zobowiązań iwiarygodnym Wykonawcąw pełni godnym po|ecenia.
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