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Warszawa, 28 kwietnia 2020 r. 

 

Sz. P. Renata Krok 

Dyrektor Projektu 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

 

pismo dot.: roszczeń Wykonawcy Robót i Zamawiającego 

 

 

Szanowna Pani Dyrektor, 

 

Dokumenty przekazywane przez Spółkę i/lub Wykonawcę Robót do Fundacji wskazują, iż na obecną chwilę 

Wykonawca złożył do Zamawiającego 65 powiadomień o roszczeniach. Na podstawie udostępnionej 

korespondencji na ten temat dotychczasowe roszczenia Wykonawcy w liczbie 65 przypadków podzieliliśmy na 

następujące grupy: 

 

1. Odrzucone (w tym odrzucone – brak kontynuacji) przez Inżyniera – 17 powiadomień; 

2. Odstąpienie od roszczenia przez Wykonawcę – 15 powiadomień; 

3. Brak informacji co do stanowiska Inżyniera / Zamawiającego – 33 powiadomienia. Chodzi o 

powiadomienia o roszczeniach nr 5, 9, 11, 12, 13, 18, 20, 21, 23, 26, 28, 32, 34, 38, 40, 41, 46, 47, 48, 

49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 64, 66. 

 

Mając na uwadze dużą liczbę roszczeń zwracam się z prośbą o wskazanie ewentualnej korespondencji, w której 

Zamawiający odnosi się do roszczeń (powiadomień o roszczeniach) Wykonawcy złożonych w latach 2017 – 

2020, które zostały wymienione w punkcie nr 3. W przypadku braku korespondencji proszę o potwierdzenie, iż 

Spółka / Inżynier takowego stanowiska nie powinna lub nie może dotychczas przekazać do Wykonawcy Robót 

bez szkody dla Stron Kontraktu. 

 

Jednocześnie proszę o informację, czy na obecnym etapie jedynym roszczeniem Zamawiającego do Wykonawcy 

jest roszczenie dotyczące wniosku Wykonawcy o zmianę decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w 

Katowicach o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia (pismo z dnia 26.02.2019 r.). Czy w 

wyniku działań Wykonawcy opisanych w przedmiotowym roszczeniu powstały szkody po stronie 

Zamawiającego?  

 

 

Z wyrazami szacunku, 

 

 

Grzegorz Makowski 

Kierownik Projektu Pakty Uczciwości 

– mechanizm obywatelskiej kontroli na rzecz ochrony funduszy UE 

Fundacja im. Stefana Batorego 

 



 
 

 

 

 
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 

 

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 5.2-6/112/2020 

Dot. roszczeń Wykonawcy Robót i Zamawiającego   

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 roszczeń Wykonawcy Robót  
i Zamawiającego, PKP PLK S.A., Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski, Zespół Kontraktu 
Unijnego IRRK4/3/1  wyjaśnia, że przekładane przez Wykonawcę roszczenia wymienione w pkt. 
3 są powiadomieniami o roszczeniach i roszczeniami przejściowymi zgodnie z Subklauzulą 20.1 
Warunków Ogólnych Umowy, a wymienione w nich czynniki mogące wpłynąć na czas 
zakończenia Umowy lub jej kwotę nie ustały.  
W związku z powyższym Inżynier Projektu zgodnie z Warunkami Kontraktu pkt. 3.1.1 informuje 
Zamawiającego o możliwości powstania roszczenia, nie reagując przy tym w większości 
przypadków na przekładane powiadomienia o roszczeniu i roszczenia przejściowe, gdyż  
do czasu ustania przyczyny i złożenia przez Wykonawcę roszczenia ostatecznego nie może 
jednoznacznie stwierdzić czy należy je odrzucić czy przyjąć za zasadne. Inżynier Projektu nie 
ma również możliwości zweryfikowania skutków finansowych i czasowych, ponieważ powyższe 
Wykonawca może określić w roszczeniu ostatecznym o ile nie odstąpi on od poszczególnych 
roszczeń. Powiadomienia o roszczeniach i roszczenia przejściowe składne są przez 
Wykonawcę z tzw. „ostrożności kontraktowej”, przy czym ostatecznie Wykonawca odstępuje  
od kontynuacji niektórych roszczeń. 
 
Jednocześnie potwierdzamy, że jedynym roszczeniem złożonym przez Zamawiającego  
do Wykonawcy jest roszczenie dot. wniosku Wykonawcy o zmianę decyzji RDOŚ  
w Katowicach. W Wyniku działań Wykonawcy nie powstały szkody po stronie zamawiającego.  
 
 
 
 

  



  
 

ul. Sapieżyńska 10a 

00-215 Warszawa 

tel. 22 536 02 00 

fax 22 536 02 20 
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Warszawa, 13 stycznia 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. 

 
Szanowny Panie Dyrektorze, 
 

W nawiązaniu do korespondencji [1] i [2] oraz rozmów prowadzonych podczas spotkania 
kwartalnego realizowanego w ramach Paktu Uczciwości (17 listopad 2020 r.) a w szczególności 
do rozmów prowadzonych w zakresie roszczeń zwracam się z prośbą o: 

1. wyjaśnienie jaki obecnie status ma roszczenie Zamawiającego w którym mowa w 
pismach [1] i [2]; 

2. potwierdzenie, iż jedynym roszczeniem Zamawiającego do Wykonawcy jest roszczenie 
opisane w pismach [1] i [2]; 

3. przekazanie informacji na temat planowanych do podjęcia działań przez Zamawiającego 
(i Inżyniera Projektu) w zakresie złożonych przez Wykonawcę roszczeń (powiadomień o 
roszczeniu) celem określenia potencjalnego wpływu na Czas na Ukończenie jak i Kwotę 
Kontraktu. 

 
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. 
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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. 
 
 








