
  
 

ul. Sapieżyńska 10a 

00-215 Warszawa 

tel. 22 536 02 00 

fax 22 536 02 20 

batory@batory.org.pl 

www.batory.org.pl 

 

Warszawa, 28 kwietnia 2020 r. 

 

Sz. P. Renata Krok 

Dyrektor Projektu 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

 

pismo dot.: terminy realizacji etapów Kontraktu w aneksie nr 1 

 

Szanowna Pani Dyrektor, 

 

W dniu 20 grudnia 2019 r. Strony Umowy nr 90/106/0072/17/Z/I (Kontrakt) zawarły aneks nr 1 w 

którym została zmieniona Zaakceptowana Kwota Kontraktowa oraz Etapy realizacji Kontraktu. 

Odniesieniem do zawarcia w/w aneksu do Kontraktu było Polecenie Zmiany nr 1 (rozbiórka obiektu 

wąskotorowego nad LK1 w km 244,271) oraz Polecenie Zmiany nr 2 (zmiana zakresu robót na stacji 

Częstochowa Towarowa).  

 

Zgodnie z treścią aneksu nr 1 podstawą do zmian Etapów realizacji Kontraktu było Polecenie Zmiany 

nr 2. Wpływ zmiany na termin końcowy Kontraktu wskazany w Poleceniu Zmiany nr 2 został 

oznaczony jako ten, który został określony w piśmie Wykonawcy ZAW/2019/02/2078/KS z dnia 

11.02.2019 r. Przedmiotowe pismo w swojej treści określa wpływ na Harmonogram zmian w podziale 

na prace projektowe oraz prace budowlane Robót stanowiących przedmiot Zmiany. W zakresie prac 

projektowych Wykonawca wskazuje w w/w piśmie wpływ terminu ich wykonania od dnia wydania 

Polecenia Zmiany oraz od dnia zatwierdzenia projektów budowlanych.  

 

Mając powyższe na uwadze zwracam się z prośbą o: 

 

1. Wskazanie daty zawarcia Polecenia Zmiany nr 2 (Fundacja nie posiada dokumentu w którym 

jest wskazana data wydania Polecenia); 

2. Wskazanie daty zatwierdzenia projektu budowlanego dla przedmiotowego zakresu Zmian; 

3. Potwierdzenie, iż (zgodnie z pismem Wykonawcy) w zakresie prac projektowych termin ich 

wykonania zmienia się tylko w zakresie wprowadzanych zmian na stacji Częstochowa 

Towarowa; 

4. Wskazanie ewentualnie innego algorytmu wyliczającego nowy termin realizacji Etapu 1 

(„prace projektowe”) realizacji Kontraktu. 

 

Ponadto, w zakresie prac budowlanych Wykonawca wskazuje w w/w piśmie wydłużenie faz 

Regulaminu Tymczasowego o konkretne wartości (liczbę dni). Mając to na uwadze zwracam się z 

prośbą o: 

 

5. Określenie zakresu prac dla poszczególnych faz Regulaminu Tymczasowego oraz ich 

ewentualnych zależności, 



6. Wskazanie wpływu Polecenia Zmiany nr 2 na Etap 4 realizacji Kontraktu (wg oznaczenia 

sprzed zmiany – tj. oddanie do eksploatacji szlaku od stacji Myszków (wraz ze stacją) do stacji 

Zawiercie. 

 

Jednocześnie z uwagi na zmiany ostatniego Etapu realizacji Kontraktu (wersja sprzed aneksu nr 1 

Etapu 8 brzmiała „Pozostałe Roboty wraz z dokonaniem wszelkich niezbędnych odbiorów oraz 

uzyskaniem wymaganych decyzji i pozwoleń”, a wersja po aneksie nr 1 do Kontraktu nowego Etapu 

11 brzmi „pozostałe prace wraz z wykonaniem wszelkich niezbędnych odbiorów”) zwracam się z 

prośbą o: 

 

7. Wskazanie wpływu Polecenia Zmiany nr 1 lub Polecenia Zmiany nr 2 na treść ostatniego 

Etapu realizacji Kontraktu, 

8. Potwierdzenie, iż w ramach ostatniego (11) Etapu realizacji Kontraktu należy uzyskać 

niezbędne pozwolenia na użytkowanie Robót wykonanych w ramach Kontraktu. 

 

 

 

Z wyrazami szacunku, 

 

 

 

Grzegorz Makowski 

Kierownik Projektu Pakty Uczciwości 

– mechanizm obywatelskiej kontroli na rzecz ochrony funduszy UE 

Fundacja im. Stefana Batorego 

 


