
Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) na: 

Remont toru dojazdowego nr 701 w Malborku 

 

Przedmiot zamówienia:  

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana  zanieczyszczonej podsypki tłuczniowej oraz gruntu na 

głębokość 60 cm licząc od spodu podkładów  z odbudową warstwy ochronnej w torze nr 701 w 

km 0,649 – 0,683 w Malborku. 

2. Zakres przedmiotowy zamówienia: 

2.1. Rozebranie toru na długości 30 m od km 0,649 do km 0,679 zbudowanego z szyn 

klasycznych typu S49, podkładów betonowych z przytwierdzeniem typu K na podsypce 

tłuczniowej  ze złożeniem materiałów obok miejsca robót.                                                                                                                                        

Obmiar 0,030km. 

2.2. Wybranie w sposób mechaniczny zanieczyszczonej podsypki tłuczniowej oraz gruntu w  

miejscu rozebranego toru  na głębokość 60 cm licząc od spodu podkładów, szerokość 

4,50m,  długość 30,0 m.                                                                                                                             

Obmiar: V= 30,00 m x 4,50 m x (0,60 +0,20)m = 108,00m³ -  3,30m³ (objętość podkładów) 

=104,70 m³.  

2.3. Ręczne wybranie zanieczyszczonej podsypki oraz gruntu bez demontażu toru na długości 

4 m i szerokości 4,5 m, od pomostu  przejazdu kolejowo-drogowego w km 0,679 do km 

0,683 na głębokość 60 cm  licząc od spodu podkładów 

Obmiar: V= 4,00 m x 4,50 m x ( 0,60 +0,20) = 14,40m3 – 0,50m3( obj. podkł.) = 13,90m3 

2.4. Wyrównanie podłoża po wybraniu podsypki z zachowaniem dwustronnego spadku 

poprzecznego 3-5% w torze nr 701 od km 0,649 do km 0,683.                                                                                                                                           

Obmiar podłoża: S = 34,0 m x 4,50 m = 153,00 m².   

2.5. Wbudowanie warstwy ochronnej o grubości 39 cm na długości 34,0 m i szerokości 4,5 m 

z piasku o odpowiedniej filtracji na przygotowanym podłożu  z mechanicznym 

zagęszczeniem warstwy ochronnej w torze nr 701 od km 0,649 do km 0,683.                                                                                                                             

Obmiar V= 34,00m x 4,50m x 0,39 m = 59,67m³. 

2.6. Ułożenie subwarstwy tłucznia o gr. 15 cm, długości 34,0 m i szerokości 3,5 m na 

zgęszczonej warstwie ochronnej z mechanicznym zagęszczeniem ułożonej warstwy 

tłucznia w torze nr 701 od km 0,649 do km 0,683.                                                                                                                                                        

Obmiar: V=  34,00 m x 3,50m m x 0,15 m = 17,85 m³. 

2.7. Montaż toru nr 701 od km 0,649 do km 0,679 o długości 30 m na zagęszczonej subwarstwie 

tłucznia z materiałów odzyskanych podczas rozbiórki.                                                                                                                                            

Obmiar: 30,00 m.  

2.8. Wsypanie posypki tłuczniowej w klatki zmontowanego toru, ręczne podbicie  z 

podniesieniem do 6 cm, wyprostowanie i oprofilowanie  toru nr 701 od km 0,649 do km 

0,683.                                                                                                                                                       Obmiar: 

V= 34,00 m x 3,50m x (0,20 + 0,06)m =30,94 m³ - 3,80m³ (objętość podkładów) = 27,14m³ 

2.9. Odtworzenie  rowów odwadniających z obu stron toru od km 0,589 do km 0,683 z 

zachowaniem spadku min. 5‰ w kierunku  studzienki kanalizacji deszczowej w km 0,676.                              

Obmiar: 94 x 2 = 188 m  

3.  Regulacja w planie i profilu toru nr 701 od km 0,653 do km 0,639. 

3.1. Regulacja w planie i profilu toru  nr 701 od km 0,589 do km 0,649 na długości 60 m przez 

ręczne podniesienie toru do 8 cm, podbicie podkładów betonowych  podsypką tłuczniową, 



wyprostowanie odchyleń w planie, uzupełnienie brakującej podsypki i oprofilowanie toru. 

Podbicie toru należy wykonać z zachowaniem profilu podłużnego toru zgodnie z planem 

schematycznym bocznicy tj. spadek 7,2‰ na odcinku o długości 44 m od km 0,589 do km 

0,633 , odcinek poziomy 0‰  o długości 50 m od km 0,633 do km 0,683. Załom profilu 

podłużnego w km 0,633 zaokrąglić łukiem pionowym o R=2000 m.                                                                                                                                                      

Obmiar: 60 m toru  

3.2. Uzupełnienie brakującego tłucznia podczas  podbicia toru od km 0,589 do km 0,649                                                              

Obmiar: tłuczeń – 12 m3  

3.3. Oprofilowanie terenu znajdującego się pomiędzy krawędzią skarpy rowu i ogrodzenia 

sąsiednich posesji z obu stron toru od km 0,589 do km 0,683. 

 

UWAGA: Roboty należy wykonać jeśli będzie to konieczne przy zamknięciu toru po 

wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Elewarr Malbork i  ADM Malbork. 

 

4.   Materiały: 

1) Piasek na warstwę ochronną o odpowiedniej filtracji – 59,67m³ 

2) Tłuczeń kolejowy nowy – ( 17,85 + 27,14 + 12,00) = 56,99m³ 

3) Wymiana zużytych złączek torowych – wg potrzeb 

5. Zamawiający wymaga, aby zastosowane przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia 

materiały posiadały aktualne aprobaty techniczne oraz certyfikaty lub deklaracje zgodności z 

Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi. 

6. Zamawiający wymaga, aby oferowane materiały spełniały parametry techniczne i standardy 

jakościowe:    

a) były fabrycznie nowe,    

b) wolne od wszelkich wad i uszkodzeń,    

c) bez wcześniejszej eksploatacji.   

7. Zamawiający wymaga, aby osoby kierujące robotami torowymi, które to osoby Wykonawca 

skieruje do realizacji przedmiotu zamówienia, posiadały uprawnienia budowlane w specjalności 

linie, węzły i stacje kolejowe. 

8. Wykonawca udzieli Zamawiającemu na wykonany przedmiot zamówienia gwarancji jakości na 

okres 2 lat od daty sporządzenia końcowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. W trakcie 

trwania gwarancji jakości Wykonawca poniesie wszelkie koszty usunięcia wad i usterek 

stwierdzonych w trakcie użytkowania przedmiotu zamówienia.  

9. Wykonawca jest zobowiązany kompleksowo wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z treścią 

SIWZ, z zachowaniem staranności, w tym uwzględniając wymogi BHP i zasady wiedzy 

technicznej.   

10. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z SIWZ przy użyciu własnych materiałów i 

narzędzi i czynności niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu zamówienia.  

11. Wykonawca po zakończeniu robót uporządkuje teren, na którym realizowane były czynności i 

prace związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym dokona utylizacji materiałów 

powstałych w toku prac, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. 

 


