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
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Warszawa, 28 kwietnia 2020 r.
Sz. P. Renata Krok
Dyrektor Projektu
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

pismo dot.: zakończone Etapy realizacji Kontraktu
Szanowna Pani Dyrektor,

Zgodnie z Kontraktem / Umową nr 90/106/0072/17/Z/I Wykonawca realizuje Roboty w podziale na
Etapy. Zgodnie z Warunkami Kontraktu Strony ustaliły (aneksem nr 1), iż Etapów jest 11. Na obecnym etapie
realizacji Kontraktu wynika, iż 3 z 11 Etapów zostały zakończone w 2019 r.tj:
•
•
•

Etap 2 – oddanie do eksploatacji jednego toru szlakowego Częstochowa – Poraj,
Etap 5 – oddanie do eksploatacji jednego toru szlakowego Myszków – Zawiercie,
Etap 7 – oddanie do eksploatacji drugiego toru szlakowego Myszków – Zawiercie.

Mając na uwadze zmiany wprowadzone w nazewnictwach Etapów realizacji Kontraktu (aneks nr 1 do
Kontraktu) zwracam się z prośbą o potwierdzenie, iż na odcinku Myszków – Zawiercie zostały wykonane już
wszystkie Roboty przewidziane w Kontrakcie. W przypadku gdyby było inaczej zwracam się z prośbą o
wyjaśnienie (wraz z wskazaniem umownych zobowiązań) na jakim Etapie realizacji Kontraktu Wykonawca
winien wykonać pozostałe Roboty (np. ekrany akustyczne) na przedmiotowym odcinku Myszków – Zawiercie.

Z wyrazami szacunku,

Grzegorz Makowski
Kierownik Projektu Pakty Uczciwości
– mechanizm obywatelskiej kontroli na rzecz ochrony funduszy UE
Fundacja im. Stefana Batorego

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
Zespół Projektu Unijnego 4/3/1
ul. Krótka 27A, 42-200 Częstochowa
tel. kom. + 48 728 418 593
bartosz.paca@plk-sa.pl
www.plk-sa.pl

Częstochowa, 05.05.2020r.
IRRK 4/3/1-0815-POIiS 5.2-6/113/2020
Dot. Etapów realizacji Kontraktów
projekt POIiŚ 5.2-6 „ Prace na linii kolejowej nr 1 na odcinku Częstochowa – Zawiercie”

Sz. P. Grzegorz Makowski
Fundacja im. Stefana Batorego
Ul. Sapieżyńska 10a
00-215 Warszawa
Szanowny Panie Grzegorzu,
W odpowiedzi na pismo z dnia 28.04.2020r. dotyczące zakończenia Etapów realizacji
Kontraktu, PKP PLK S.A., Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski, Zespół Kontraktu
Unijnego IRRK4/3/1 uprzejmie informuje:


„Etap 2- oddanie do eksploatacji jednego toru szlakowego Częstochowa- Poraj”

Został zakończony odbiorem eksploatacyjnym toru nr 2 na szlaku Częstochowa TowarowaPoraj.


„Etap 5- oddanie do eksploatacji jednego toru szlakowego Myszków- Zawiercie”

Został zakończony odbiorem eksploatacyjnym toru nr 2 na szlaku Myszków Zawiercie, jednakże
od 02.08.2020r. rozpoczną się prace na w/w szlaku na obiekcie inżynieryjnym procedowanych
Poleceniem Zmiany 5 „Obiekt inżynieryjny w km 264,942”. Prace będą wymagały dodatkowych
zamknięć torowych przy czynnym drugim torze, umożliwiającym prowadzenie ruchu
jednotorowego - dwukierunkowego, bez znacznych ograniczeń eksploatacyjnych.


„Etap 7- oddanie do eksploatacji drugiego toru szlakowego Myszków- Zawiercie”

Został zakończony odbiorem toru nr 1 na szlaku Myszków- Zawiercie.
Nadmienić jednak należy, że zakończenie tzw. „Etapów” Umownych wynikających
z zapisów Subklauzuli 8.13 Umowy oraz Aneksu nr 1 do tejże Umowy polega na uzyskaniu
przejezdności danego szlaku, (oddaniu do eksploatacji) a nie całkowitym zakończeniu prac
budowlanych. Na szlaku Myszków- Zawiercie trwa budowa przejścia podziemnego w km
266,216. Według zatwierdzonej wersji 13.4 Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego ekrany
akustyczne powinny zostać wykonane do 14.11.2020r.

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427, REGON 017319027.
Wysokość kapitału zakładowego w całości wpłaconego: 20 424 936.000,00 zł

ul. Sapieżyńska 10a
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Warszawa, 15 grudnia 2020 r.
Sz. P. Jan Maga
Dyrektor Projektu
Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
pismo dot.: ostatniego etapu realizacji Kontraktu (Subklauzula 8.13)

Korespondencja związana:
1. Pismo Fundacji z dnia 28 kwietnia 2020 r.
2. Pismo PKP PLK S.A. IRRK 4/3/1-0815-POIiS 5.2-6/113/2020 z dnia 05 maja 2020 r.
3. Pismo PKP PLK S.A. IRRK 4/3/1-0815-POIiS 5.2-6/121/2020 z dnia 12 maja 2020 r.

Szanowny Panie Dyrektorze,
Z dotychczasowej korespondencji z Spółką dotyczącej etapów realizacji kontraktu /
zamówienia objętego Paktem Uczciwości wynika, że strony Kontraktu aneksem nr 1 wprowadziły
zmiany w etapach jego realizacji. Odniesieniem do podpisanego aneksu było Polecenie Zmiany
nr 1 oraz Polecenie Zmiany nr 2. Ponadto zmiana nastąpiła między innymi w określeniu
ostatniego Etapu realizacji Kontraktu, jak w tabeli poniżej:
1. Etap 8

3. Etap 11

2. [wersja przed zmianami]

4. [wersja po zmianie wprowadzonej
aneksem 1]

5. Pozostałe Roboty wraz z dokonaniem
wszelkich niezbędnych odbiorów oraz
uzyskaniem

wymaganych

decyzji

6. Pozostałe prace wraz z wykonaniem
wszelkich niezbędnych odbiorów

i

pozwoleń
Zgodnie z informacją zawartą w piśmie [2] zakończenie tzw. „Etapów” Umownych polega na
uzyskaniu przejezdności danego szlaku. Z kolei pismem [3] poinformowali nas Państwo, iż
Polecenie nr 1 i Polecenie nr 2 nie ma wpływu na treść ostatniego Etapu. Z pisma [2] wynika
również, że odbiór końcowy obejmuje również decyzje i pozwolenia.
Mając powyższe na uwadze oraz informacje przekazane podczas ostatniej rady kwartalnej
jaka miała miejsce w dniu 17 listopada 2020 r. zwracam się z prośbą o:

1. ponowne wyjaśnienie na podstawie jakich przesłanek wskazanych w aneksie nr 1 (Poleceniu
Zmiany nr 1 lub Poleceniu Zmiany nr 2) zostało zmienione określenie ostatniego Etapu
realizacji Kontraktu wskazane w w/w pkt. iii?,
2. potwierdzenie, że w ramach ostatniego Etapu realizacji Kontraktu Wykonawca ma obowiązek
zaprojektować i wykonać wszystkie Roboty objęte Kontraktem– zgodnie z §2 Aktu Umowy,
3. potwierdzenie, ze w ramach ostatniego Etapu realizacji Kontraktu Wykonawca ma obowiązek
wykonać kompletną dokumentację powykonawczą dla całego zakresu rzeczowego Kontraktu
wraz z uzyskaniem pozwoleń na użytkowanie,
4. wskazanie podstaw kontraktowych uprawniających strony do wprowadzenia definicji
„przejezdności linii” jako podstawy do uznania wykonania Robót objętych Kontraktem.

Z wyrazami szacunku,

Grzegorz Makowski
Kierownik Projektu Pakty Uczciwości
– mechanizm obywatelskiej kontroli na rzecz ochrony funduszy UE
Fundacja im. Stefana Batorego
Do wiadomości:
1. Mirosław Oleksy, Inżynier Projektu, MP-Mosty S.A.;
2. Artur Wieczorek, dyrektor Kontraktu, ZUE S.A.
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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.: ostatniego Etapu realizacji Kontraktu (Subklauzula 8.13)

Korespondencja związana:
1. Pismo Fundacji z dnia 28 kwietnia 2020 r.
2. Pismo PKP PLK S.A. IRRK 4/3/1-0815-POIiS 5.2-6/113/2020 z dnia 05 maja 2020 r.
3. Pismo PKP PLK S.A. IRRK 4/3/1-0815-POIiS 5.2-6/121/2020 z dnia 12 maja 2020 r.
4. Pismo Fundacji z dnia 15 grudnia 2020 r.
5. Pismo PKP PLK S.A. IRRK 4/3/1-0815-POIiS 5.2-6/348/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r.

Szanowny Panie Dyrektorze,
Pismem [5] w korespondencji dotyczącej (nazewnictwa) ostatniego Etapu realizacji Kontraktu /
zamówienia objętego Paktem Uczciwości zostaliśmy poinformowani przez Państwa, iż zmiana nazewnictwa
ostatniego Etapu realizacji Kontraktu wynika ze zamienionego stanu zaawansowania prac.
Mając powyższe na uwadze zwracam się z prośbą o przedstawienie zmian stanu zaawansowania
prac realizowanego w ramach ostatniego Etapu realizacji Kontraktu, które spowodowały konieczność
zmiany jego określenia. Rzeczona zmiana została przedstawiona w piśmie [4] w pkt. iii i dotyczy usunięcia
zapisu dotyczącego „uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń”.
Nasza prośba wynika stąd, że na tę chwilę nie posiadamy informacji ani dokumentów, które
uzasadniałyby konieczność dokonania takowej zmiany.

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.

