MODERNIZACJA
LINII KOLEJOWEJ

Finansowane
przez

ZNACZENIE

PROJEKT

OBSZAR

LOKALIZACJA
linia kolejowa

POLSKA

ZAMÓWIENIE

Zawiercie,
Częstochowa

Modernizacja 44 km kilometrów linii kolejowej
pomiędzy Zawierciem i Częstochową

OCZEKIWANA LICZBA ODBIORCÓW

3,4 MILIONA
pasażerów w 2015 r

9,3 MILIONA

OŚ CZASU

pasażerów w 2047 r

podpisanie Paktu Uczciwości
przez Zamawiającego

Dzięki przebudowie:

160 km/h
10 MINUT

rozpoczęcie Paktu Uczciwości

08/11/2016

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE
pociągi pasażerskie będą
jeździły z prędkością

01/01/2016

pociągi towarowe będą
jeździły z prędkością

120 km/h

20/07/2017

podpisanie umowy na realizację
inwestycji między Zamawiającym
i Wykonawcą

20/07/2017

Podpisanie Paktu Uczciwości
przez Wykonawcę

02/09/2018
rozpoczęcie robót
budowlanych

krócej będą jeździły pociągi na zmodernizowanym
44 km odcinku
Znaczna większość około 20 000 km linii kolejowych w Polsce
została zbudowana:
Pod koniec

XIX WIEKU

Na początku

XX WIEKU

NAJWAŻNIEJSZE REKOMENDACJE
włączenie przedstawicieli organizacji społecznej do komisji
przetargowej – zaakceptowane.
wprowadzenie mechanizmów zgłaszania nadużyć przez
wykonawcę i jego podwykonawców – zaakceptowane.
zmiany przepisów prawa budowlanego w celu ograniczenia
praktyki rozpoczynania robót budowlanych bez niezbędnego
pozwolenia.
dodatkowe działania kontrolne wobec wykonawców, aby
przeciwdziałać nielegalnym praktykom polegającym na wykonywaniu
robót bez wymaganego pozwolenia na budowę – w toku.

NIEPRAWIDŁOWOŚCI
Wadliwa komunikacja między zamawiającym i wykonawcami
w tym niepublikowanie wszystkich odpowiedzi na pytania
wykonawców, na etapie przetargu.
Opóźnienie w wydaniu decyzji środowiskowej.
Obserwator dostrzegł konflikt interesu między głównym
projektantem Wykonawcy, a pracownikiem regionalnego oddziału
Zamawiającego odpowiedzialnym za odbiory robót.
Rozpoczęcie robót budowlanych bez wymaganego pozwolenia
na budowę.

03/03/2020

pierwotna data zakończenia
inwestycji

29/12/2020

05/2020

raport z monitoringu
z etapu składania ofert

nowa data zakończenia
inwestycji

KOSZT

140,7 MILIONÓW €
aktualny
108,8 MILIONÓW € przewidywany koszt
początkowy
koszt

UE: 54,2 milionów €

PL: 54,6 milionów €

PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ
Publikacja raportu z monitoringu realizacji zamówienia
na etapie przetargu
Publikacja analizy z rekomendacjami dla uczestników rynku
zamówień publicznych opartej na obserwacjach z monitoringu
przetargu
Warsztaty dla wykonawcy na temat przeciwdziałania korupcji
w zamówieniach publicznych
Otwarte seminarium / warsztat nt. dostępu do informacji
w zamówieniach publicznych.

MONITOR SPOŁECZNY: FUNDACJA IM. STEFANA BATOREGO

