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Warszawa, 28 lipca 2021 r. 
 

Sz. P. Jan Maga 
Dyrektor Projektu 
Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
 

pismo dot.: roszczeń (powiadomień o roszczeniu) Wykonawcy 
 
Korespondencja związana: 

1. Pismo Fundacji z dnia 28 kwietnia 2020 r. 
2. Pismo PKP PLK IRRK 4/3/1-0815-POIiS 5.2-6/112/2020 z dnia 05 maja 2020 r. 
3. Pismo Fundacji z dnia 13 stycznia 2021 r. 
4. Pismo PKP PLK IRRK 4/3/1.217.89.2021.IRE-1764-I z dnia 12 marca 2021 r. 

 
 
Szanowny Panie Dyrektorze, 
 

Z dotychczas prowadzonej (jak i otrzymanej do wiadomości) korespondencji dotyczącej 
roszczeń Wykonawcy wynika, iż: 
• łącznie Wykonawca złożył powiadomienia o 82 roszczeniach; 
• część (20 z 82) z roszczeń Wykonawcy Inżynier Projektu odrzucił; 
• z części (33 z 82) z roszczeń Wykonawca odstąpił; 
• dla 1 roszczenia Wykonawca złożył pozew przeciwko Zamawiającemu; 
• roszczenia będą przez Zamawiającego weryfikowane w momencie przedłożenia przez 

Wykonawcę roszczeń ostatecznych; 
• Fundacja nie otrzymała całej korespondencji z roszczeń z których wynikają powyższe 

ustalenia określone przez Państwa w piśmie [4]. 
 
Mając powyższe na uwadze zwracam się z prośbą o: 
1. Przekazanie brakującej korespondencji prowadzonej w sprawie roszczeń Wykonawcy; 
2. Wyjaśnienie w jaki sposób Inżynier Projektu prowadzi ustalenia / komunikację z 

Zamawiającym w zakresie rozpatrywania roszczeń (Nie otrzymaliśmy dotychczas w tej 
materii żadnej korespondencji); 

3. Przekazanie informacji czy w zakresie odrzuconych przez Inżyniera roszczeń (bądź tych 
jeszcze nierozpatrzonych) Wykonawca złożył wnioski / pozwy do sądu o ich uznanie? 

4. Czy Zamawiający lub Inżynier Projektu dokonał już wszystkich ocen roszczeń dla których 
Wykonawca przedstawił ich ostateczny kształt? 

5. Czy Zamawiający dokonuje ocen samych powiadomień o roszczeniach – tak aby w miarę 
możliwości wyjaśnić z Wykonawcą wątpliwości / problemy jakie zostały w roszczeniu 
określone? 



6. Czy Zamawiający ma wiedzę jakie jest dla niego ryzyko (określone poprzez dodatkowy koszt 
lub dodatkowy czas) w przedmiocie wszystkich dotychczas złożonych przez Wykonawcę 
roszczeń? 

 
 
Z wyrazami szacunku, 
 
 
 
Grzegorz Makowski 
Kierownik Projektu Pakty Uczciwości 
– mechanizm obywatelskiej kontroli na rzecz ochrony funduszy UE 

Fundacja im. Stefana Batorego 

 
 
Do wiadomości: 
1. Artur Wieczorek, dyrektor Kontraktu, ZUE S.A. 
 
 


