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IRRK 4/3/1.217.317. 2021.IRE-1764-I 

Dot. zmian Kontraktu 

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, 

 

PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski Zespół Kontraktu Unijnego 

IRRK4/3/1 w odpowiedzi na Państwo pismo dot. zmian Kontraktu z dnia 28 lipca 2021 r. 

przedstawia stosowne informacje:  

 

Ad 1. Na dzień dzisiejszy tj. 06.07.2021r. nie został podpisany Aneks nr 3 do Umowy nr 

90/106/0072/17/Z/I z dnia 20.07.2017r. Sporządzony projekt  Aneksu  został  przekazany do 

Wykonawcy w celu uzgodnienia. Reguluje on  stan formalno - prawny zmian wprowadzonych 

w zakresie wydanych Poleceń zmian  od nr 10 do nr 13.  

Z uwagi na prowadzone mediacje i rozmowy, których przedmiotem jest przejście podziemne 

w stacji Poraj w km 246,853 prace i analizy nad przesłanym do Wykonawcy projektem 

Aneksu zostały wstrzymane do czasu rozstrzygnięcia (zakończenia) postepowania 

mediacyjnego. Wg Wykonawcy przedmiotowy  Aneks powinien uwzględniać wyniki mediacji  

i jego wpływ na realizację Umowy. Wykonawca z uwagi na nie zakończone mediacje 

zaproponował spotkanie w celu omówienia powyższych kwestii i ustalenia metody dalszego 

postępowania. W najbliższych dniach planowane jest spotkanie w powyższej kwestii.  

 

Ad 2. 

Klauzula 13  Warunków Umowy stanowi, że zmiany mogą być zainicjowane przez Inżyniera 

w jakimkolwiek momencie przed wydaniem Świadectwa Przejęcia Robót poprzez wydanie 

Wykonawcy polecenia dokonania zmian albo żądanie przedłożenia oferty na zmianę.  

Wykonawca zgodnie z wydanym przez Inżyniera Projektu poleceniem powinien wykonać 

Polecenie Inżyniera dokonania zmiany z momentem wydania polecenia, chyba że 

powiadomi Inżyniera, iż nie może zastosować się do jego polecenia, podając uzasadnienie. 

Po otrzymaniu stanowiska Wykonawcy, Inżynier może potwierdzić, zmienić lub odwołać 

swoje polecenie. Po podpisaniu przedmiotowego aneksu dokument zostanie niezwłocznie do 

Państwa przesłany. 
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