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List referencyjny

PKP. Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji potwierdza,
ze Konsorcjum firm w składzie:

. Przedsiębiorstwo Robót Ko|ejowych i lnżynieryjnych s.A.,50 . 950 Wrocław,
ul. Kniaziewicza 19 - Lider,

o Przedsiębiorstwo Budownictwa KoIejowego i lnżynieryjnego ,,INFRAKOL'' s.c.; Jan
Paruch, Zenon Buca, Sławomir Paruch, 59 .400 Jawor, ul. Rapackiego 14 - Partner,

. Kolejowe Zakłady Nawiezchniowe ,,Bieżanów'' Sp. z o.o. 30 . 740 Kraków,
ul. Półłanki 25 - Partner.

wykonało w ramach Umowy podstawowej nr 90/1061101100117000031/10l|l| z dnia 28 wrzeŚnia 2010
roku roboty budowlane d|a zadania pn': ,,Modernizacja układu torowego i e|ementów infrastruktury
ko|ejowej zarządzanej przez PKP PLK s.A. (z wyjątkiem peronów, wiat peronowych i przejść
tunelowych) na stacji Wrocław Główny'', w ramach zadania pn.: ,,Modernizacja układu torowego
ie|ementów infrastruktury kolejowej w obrębie stacji Wrocław Główny,, wraz z Aneksami,oraz
wramachUmowydodatkowejnr90/106/0004111lZ| zdnia11|utego2011 roku na wykonanierobót
umoż|lwiających modernizację peronów ,|; 2; 3 na stacji Wrocław Główny dla zadania
pn.:,,Modernizacia układu torowego ie|ementów infrastruktury kolejowej zarządzanĄ przez PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. (z wyjątkiem peronów, wiat peronowych i przejśó tunelowych)
na stacji Wrocław Główny'' w ramach zadania pn.: ,,Modernizacja układu torowego i elementów
infrastruktury kolejowej w obrębie stacji Wrocław Główny,, wraz z Aneksami.

Termin rea|izacji: wrzesień 2010 r, - sierpień 2012 r.

Lączna wańoŚc wykonanych Umow wynosi netto: 46797 030,08 zł (słownie: czterdzieści
szeŚc miIionow siedemset dziewięcdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści złotych 08/100).

Zakres zrea|izowanvch robót w ramach Umowv podstawowei obeimował:
- przebudowę układu torowego od km 180,600 do km 181,350 wrazz odwodnieniem dostosowanym

do projektowanej zmiany geometrii (wydłuzenia) peronow oraz wymianę nawierzchni torÓw
przyperonowych na bezpodsypkową w tym:
o budowg 16 kp|. roĄazdow na podrozjazdnicach drewnianych: ro4azdy zwyczajne typu

Rz 49E1-190-1:9- 2 kpl., Rz 49E1-300-1:9- 2 kpl., Rz 60E1-300-1:9- 4 kpl., Rz 60E1-500-1:12-,1 kp|. ' rozjazdy zwyczĄne łukowe typu Rzł 49E1-300-1:9- 2 kp|., Rzł 60E1-500-1.12- 1 kp|. '
Rzt 60E1-300-1:9- 2 kpl. '  roĄazdy krzyŻowe podwÓjne typu Rkpd 60E1-190-1:9- 1 kp|., Rkpd
49E1-190-'1 :9-' l  kpl.,

. budowę torów w techno|ogii k|asycznej na podkładach drewnianych -1,895 km,

. budowę torów w techno|ogii bezpodsypkowej typu EBs.2,740 km i typu ERS _ 0,120 km,
- wykonanie remontu obiektow inzynieryjnych tj.:

. przejscie podziemne,,pocztowe'' w km 180,81B - 8 obiektow o długoŚci 5 m kazdy,
r przejŚcie podziemne ,,ekspedycja'' w km 180'890 - 9 obiektow o długości 5 m kazdy,
e przejŚcie podziemne,,dyrekcyjne'' w km 180'897 - 9 obiektow o długości6'5 m kazdy,
. przejscie podziemne ,,peronowe'' w km 180'902 . 8 obiektÓw o długości 4,5 m kaŻdy,
. przejŚcie podziemne ,,głÓwne'' w km 181 ,031 . 9 obiektow o długoŚci 10,5 m kaŻdy,
o przejście podziemne,,gastronomiczne'' w km 181'039 - B obiektÓw o długoŚci4,95 m kaŻdy,
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. przejŚcie podziemne,,stary tune| pocztowy'' W km 181,045 _ 181,150 (w zakresie wykonania
izo|acji gÓrnej powierzchni płyty),

- przebudowę sieci trakcyjnej nad modernizowanym układem torowym od km 180'600
do km 181,350,
przebudowę sterowania |oka|nego odłącznikÓw sekcyjnych związanąz przebudową sieci trakcyjnej
w km 180,700 - 181,300,

- przebudowę elektrycznego ogrzewania składÓw wagonów przy torze żeberkowym nr 33
w km 180,740,

- przebudowę e|ektrycznego ogrzewania rot1azdow w rejonie modernizowanego układu torowego,
_ przebudowę oŚwiet|enia w rejonie modernizowanego układu torowego,

przebudowę zewnętrznych urządzeń srk w rejonie modernizowanego układu torowego w km
,180,500 

- 181,350 i niezbędną przebudowę systemu wewnętrznych urządzeń srk typu PB
w budynku nastawni dysponującej,,WGA',

- przebudowę linii te|ekomunikacyjnych w rejonie modernizowanego układu torowego w zakresie
usunięcia ko|it1iz kab|amite|ekomunikacyjnymiTe|ekomunikacji Ko|ejowej Sp. z o. o.,

- budowę nowej kana|izacji sanitarnej odbierającej wodę z obszaru modernizowanych torÓw poprzez
system separatorÓw.

WartoŚc robÓt objętych umowąwynosiła netto: 40 210 730'08 zł (słownie: czterdzieści mi|ionÓw
dwieŚcie dziesięc tysięcy siedemset trzydzieści złotych 08/100).

Zakres zrealizowanvch robót w ramach Umowv dodatkowei obeimował:
l etap . zaprojektowanie i wykonanie robÓt budow|anych związanych z modernizacją obiektow
inzynieryjnych na |inii nr 132 Bytom - Wrocław GłÓwny w stacji Wrocław GłÓwny w tym:

naprawę konstrukcji noŚnej w przejściu pod torami w km 181,031 (tzw. ,,głowne''),
- naprawę konstrukcji noŚnejw przejŚciu pod toramiw km 180,897 (tzw.,,dyrekcyjne''),
- naprawę konstrukcji noŚnejw przejŚciu pod toramiw km 1B0,B90 (tzw. ,,ekspedycja''),
_ wraz z robotami towarzyszqcymi, obejmującymi:

. demontaż i ponowny montaż nawierzchnitorowej,
o demontaŻ rozjazdow,

|l etap - zaprojektowanie i wykonanie robÓt budow|anych zwięanych z budową tymczasowego peronu
osobowego przy torze nr 12w stacji Wrocław Główny, w tym:
- budowę tymczasowego peronu osobowego wraz z robotami towarzyszącymi, obejmującymi:

. wymianę nawierzchni wraz z podsypką w torze nr 12a, 312 i 315,

. wymiana podkładow wrazz wymiana szyn W torze nr 336,

. roboty zbranŻy srk i energetycznej.

|ll etap - zaprojektowanie i wykonanie robÓt budow|anych związanych z siecią trakcyjną torÓw
nr 1,2,3' 4' 5' 6 w rejonie wiat peronowych, w tym demontai i ponowny montai sieci trakcyjnej torÓw
przyperonowych nr 1,2,3,4,5,6 podwieszanej do konstrukcji wiat peronowych umoz|iwiający prace
modernizacyjne tych wiat.

WartoŚc robot objętych umową wynosiła netto: 6 586 300'00 zł (słownie: szeŚć mi|ionÓw pięcset
osiemdziesiąt szeŚc tysięcy trzysta złotych 00/100).

Przedmiot umowy został zrea|izowany terminowo, z na|eŻytą starannoŚcią oraz zgodnie
zzasadami sztuki budow|anej i prawidłowo ukończony.
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