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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł 
kontroli 

P/17/033 –  Infrastruktura dostępowa do portów morskich 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu 

Kontrolerzy 1. Aneta Karska, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
Nr LPO/141/2017 z dnia 15 września 2017 r. 

2. Arkadiusz Kłonowski, doradca prawny, upoważnienie do kontroli 
Nr LPO/175/2017 z dnia 18 października 2017 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 1-6 

Jednostka 
kontrolowana 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Zachodni, 
al. Niepodległości 8, 61-875 Poznań (dalej: Region) 

 

Kierownik 
jednostki 

kontrolowanej 

Paweł Neumann, Dyrektor Regionu Zachodniego1 (dalej: Dyrektor) 

(dowód: akta kontroli str. 1043) 

II. Ocena kontrolowanej działalności2 
W latach 2014 – 2017 (do 15 grudnia)3 Region realizował m.in. 10 inwestycji 
dotyczących linii kolejowych E-59 i EC-59, które przyczyniły się do zwiększenia 
dostępności do portów morskich. W ich trakcie napotykał jednak trudności związane 
m.in. z nieuregulowanym stanem prawnym gruntów, roszczeniami właścicieli 
nieruchomości oraz kwestionowaniem przebiegu postępowań o udzielenie 
zamówień publicznych przez wykonawców. W jednej z tych inwestycji niska moc 
przerobowa wybranego wykonawcy skutkowała opóźnieniami, które doprowadziły 
do rozwiązania z nim umowy. Okoliczności te skutkowały prolongowaniem 
pierwotnie zaplanowanych terminów realizacji części zadań.  

Inwestycje, w ramach dwóch objętych szczegółowym badaniem i zakończonych 
zadań4, zostały natomiast przeprowadzone terminowo i osiągnięto zakładane 
parametry remontowanych obiektów. Stwierdzone przypadki nieprecyzyjnych albo 
błędnych zapisów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz akceptacji 
dokumentacji wykonawczej przez Region już po faktycznym rozpoczęciu robót 
budowlanych, nie wpłynęły negatywnie na osiągnięcie założonych celów, jednakże 
nie sprzyjały zapewnieniu optymalnego przebiegu podejmowanych działań. 
Udzielając zamówienia uzupełniającego w trybie z wolnej ręki, nie zadbano o 

                                                      
1 Od 16 maja 2016 r. Wcześniej, od 16 marca 2015 r. funkcje tę pełnił Mirosław Kruszyński. Od 1 lipca 2014 r. p.o. Dyrektora 
był Paweł Neumann. Do 30 czerwca 2014 r. funkcję Dyrektora Oddziału w Szczecinie pełnił Józef Matuszczak, a Dyrektora 
Oddziału w Poznaniu – Paweł Neumann. Od 1 lipca 2014 r., w wyniku reorganizacji, utworzono Region.  
2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. W przypadku, gdy sformułowanie oceny według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka 
ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się 
ocenę opisową, bądź uzupełnia się ocenę o dodatkowe objaśnienie. 
3 Dalej: okres objęty kontrolą, kontrolowany okres. 
4 „Likwidacja wąskich gardeł poprzez poprawę stanu technicznego obiektów inżynieryjnych – Modernizacja mostu 
w km 208,211 linii nr 351 Poznań – Szczecin Gł.” oraz „Modernizacja linii kolejowej 401 Szczecin – Świnoujście (kontynuacja 
modernizacji linii)”. 
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odpowiednie udokumentowanie jednoznacznego powiązania prac realizowanych 
w ramach tego zamówienia z określonymi zamierzeniami i planami inwestycyjnymi 
dotyczącymi zamówienia podstawowego.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
1. Inwestycje zapewniające poprawę dostępu kolejowego do portów 

w Szczecinie i Świnoujściu w latach 2014-2017 

Spośród dziesięciu inwestycji realizowanych przez Region na liniach kolejowych 
zapewniających dostęp do portów morskich (E-59 i EC-59), ujętych w Wieloletnim 
Programie Inwestycji Kolejowych do 20155 (dalej: WPIK) i Krajowym Programie 
Kolejowym do 2023 r.6 (dalej: KPK), zakończona została realizacja sześciu zadań: 

- „Modernizacja linii kolejowej nr 401 Szczecin – Świnoujście (kontynuacja 
modernizacji linii)”; wykonanie rzeczowe7 i finansowe w 100%; projekt zakończony 
w 2014 r. zgodnie z założeniami;  

- „Modernizacja linii kolejowej nr 273 na odcinku Dolna Odra - Szczecin Podjuchy, 
tor nr 1 i 2”; wykonanie rzeczowe i finansowe w 100%; projekt zakończony 
w 2014 r. zgodnie z założeniami;  

- „Ułożenie kabla światłowodowego i kabla telekomunikacyjnego na linii kolejowej 
nr 273 Wrocław Główny - Szczecin Główny, na odcinku Kostrzyn - Dolna Odra”; 
projekt zakończony zgodnie z założeniami w 2015 r. 

- „Modernizacja mostu w km 203,937 linii nr 351 Poznań - Szczecin Główny”; 
wykonanie rzeczowe i finansowe – odpowiednio 100% i 106%; zakończenie 
projektu zostało przesunięte w WPIK z 2014 r. na 2015 r. ze względu 
na oszczędności przetargowe; w 2015 r. projekt został zakończony; 

- „Modernizacja linii kolejowej nr 273 na odcinku Głogów - Zielona Góra - Rzepin - 
Dolna Odra” zaplanowana została w WPIK na lata 2009-2016. W 2015 r. 
wykonanie rzeczowe i finansowe projektu wynosiło odpowiednio 101% i 91% 
(w wyniku oszczędności przetargowych). Zadanie to zostało przeniesione z WPIK 
do KPK i w 2016 r. zakończone rzeczowo w 110%, a finansowo w 99%. 

- „Likwidacja wąskich gardeł poprzez poprawę stanu technicznego obiektów 
inżynieryjnych – Modernizacja mostu w km 208,351 linii nr 351 Poznań - Szczecin 
Główny”. Inwestycja została zrealizowana zgodnie z założeniami w latach 2015-
2016. 

Pozostałe cztery projekty ujęte w WPIK i KPK są w trakcie realizacji: 

- prace przygotowawcze dla projektu „Poprawa dostępu kolejowego do portów 
morskich w Szczecinie i Świnoujściu” (WPIK). Zadanie zakończone rzeczowo 
w 2015 r. zgodnie z założeniami (opracowano studium wykonalności, które jest 
dokumentacją przedprojektową i nie stanowi samodzielnego projektu). Zadanie 
to zostało następnie ujęte w KPK, a jego realizację przewidziano na lata 2017-
2020. W realizacji tego projektu wystąpiły opóźnienia dotyczące postępowania 
przetargowego, spowodowane zmianą ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych8. 

                                                      
5 Uchwała Rady Ministrów nr 196/2013 z dnia 5 listopada 2013 r., ze zm. 
6 Uchwała Rady Ministrów nr 162/2015 z dnia 15 września 2015 r., ze zm. 
7 Kilometry toru. 
8 Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm., dalej Pzp. 
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- wykup gruntów dla projektu „Modernizacja linii kolejowej E 59, odcinek granica 
województwa dolnośląskiego - Czempiń, etap IV”. Wystąpiły trudności związane 
z nieuregulowanym stanem prawnym gruntów oraz kwestionowaniem przez 
właścicieli gruntów decyzji odszkodowawczych. Zakończenie projektu zostało 
przesunięte w WPIK z 2014 r. na 2015 r. W 2015 r. projekt został zakończony. 
Realizacja tego zadania ujęta została także w KPK pn. „Prace na linii kolejowej 
E 59 na odcinku Wrocław - Poznań, etap IV, odcinek granica województwa 
dolnośląskiego – Czempiń” i została zaplanowana na lata 2015-2020. Na koniec 
2016 r. wykonanie rzeczowe wyniosło 0%, a finansowe 1%. 

- „Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław - Poznań, etap III, odcinek 
Czempiń – Poznań”. Realizację projektu zaplanowano na lata 2012 – 2015. 
Na koniec 2015 r. wykonanie rzeczowe i finansowe wynosiło odpowiednio 65% 
i 37%, co było wynikiem m.in. niskiej mocy przerobowej wykonawcy, z którym 
na początku 2015 r. została rozwiązana umowa. Z nowymi wykonawcami 
podpisano umowy w 2015 r. Projekt  został podzielony na fazy i przeniesiony 
do KPK. Okres realizacji fazy I przesunięty został na lata 2012-2016. Na koniec 
2016 r. zakończono rzeczowo tę fazę projektu, a wykonanie finansowe wyniosło 
55%, z uwagi na niewypłacone środki z tytułu zaległości dla podwykonawców oraz 
trudności z wykupem gruntów. Realizację fazy II projektu przewidziano na lata 
2015-2017. Wykonanie rzeczowe na koniec 2016 r. wyniosło 64%, a finansowe 
32%. Niepełna realizacja zakresu robót zaplanowanych na 2016 r. spowodowana 
była późnym podpisaniem porozumienia przez wykonawców, co doprowadziło 
do przekazania placu budowy z opóźnieniem wynoszącym aż 166 dni. Pojawiły się 
trudności formalne z wykonawcami. Ponadto Centrum Unijnych Projektów 
Transportowych9. uznało część wydatków za niekwalifikowane trwale 
lub tymczasowo. 

- „Wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji administracyjnych dla 
linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie”. Okres realizacji 
założony w WPIK to lata 2015 – 2017. Projekt został przeniesiony do perspektywy 
2014-2020 jako część projektu CEF10. Niewykonanie rzeczowe i finansowe 
projektu w 2015 r. wynikało z wydłużonej procedury przetargowej (związanej m.in. 
ze złożeniem przez  wykonawców odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej). 
W KPK zaplanowano na lata 2015-2017 wykonanie dokumentacji projektowej 
i uzyskanie decyzji administracyjnych niezbędnych dla realizacji tej inwestycji. 

 (dowód akta kontroli str. 7-51) 

Działania podejmowane przez Region (w latach 2014-2017) w celu wyeliminowania 
wąskich gardeł w dowozach do portu w Szczecinie (dotyczy mostu kolejowego przez 
rzekę Regalicę oraz linii dowozowej do rejonu drobnicowego przez ul. Gdańską 
i rzekę Parnicę) wpisywały się w zakres przygotowywanego projektu „Poprawa 
dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu”. W ramach 
tego projektu modernizowana będzie w latach 2019-2020 m.in. linia kolejowa nr 990 
Szczecin Port Centralny SPD32, przebiegająca przez wiadukt nad ulicą Gdańską 
i most nad rzeką Parnicą. Projekt znajduje się obecnie w fazie opracowywania 
dokumentacji projektowej. W latach 2014-2017 nie były planowane inwestycje 
dotyczące wyeliminowania wąskich gardeł na styku linii dowozowych do portu 
w Świnoujściu (ze stacji Przytor). 

                                                      
9 Państwowa jednostka budżetowa podległa ministrowi właściwemu ds. transportu – zarządzająca funduszami pochodzącymi 
z Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie inwestycji infrastrukturalnych w obszarze transportu drogowego, 
kolejowego, lotniczego, miejskiego, morskiego, śródlądowego, intermodalnego oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
10 CEF (ang. Connecting Europe Facility) Łącząc Europę – instrument finansowy do wspierania i realizacji projektów 
infrastrukturalnych. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jednostka_bud%C5%BCetowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Unia_Europejska
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielski
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Do szczegółowej kontroli wybrano dwie inwestycje służące poprawie dostępu 
do portów w Szczecinie i Świnoujściu, tj.: 

- „Likwidacja wąskich gardeł poprzez poprawę stanu technicznego obiektów 
inżynieryjnych – Modernizacja mostu w km 208,211 linii nr 351 Poznań – Szczecin Gł.” 

- „Modernizacja linii kolejowej 401 Szczecin – Świnoujście (kontynuacja modernizacji linii)”. 

(dowód akta kontroli str.7-11, 960, 968, 972) 

 

2. Przygotowanie inwestycji i wybór wykonawców 

2.1. „Likwidacja wąskich gardeł poprzez poprawę stanu technicznego 
obiektów inżynieryjnych – Modernizacja mostu w km 208,211 linii nr 351 
Poznań – Szczecin Gł.” 

Most stalowy znajdujący się w linii magistralnej nr 351 Poznań Gł. – Szczecin Gł.  
w km 208,211 stanowią dwie oddzielne konstrukcje (pod torem nr 1 i pod torem  
nr 2). Przed realizacją inwestycji na obiekcie obowiązywały następujące warunki 
eksploatacyjne: 
- prędkość w torze nr 1 – 100 km/h i w torze nr 2 – 70 km/h (ograniczenie prędkości 

zostało wprowadzone ze względu na postępującą degradację konstrukcji mostu 
i zły stan techniczny nawierzchni); 

- obciążenie w torze nr 1 i torze nr 2 – 221 kN. 

Realizacja projektu miała zapobiec wprowadzeniu ograniczeń w newralgicznym 
punkcie umożliwiającym dojazd pociągów pasażerskich i towarowych do stacji 
Szczecin Główny, a także w znacznym stopniu wpłynąć na polepszenie oferty 
przewozowej, poprawę bezpieczeństwa ruchu kolejowego, zmniejszenie kosztów 
eksploatacyjnych i utrzymania infrastruktury kolejowej. Zakładano, że projektowana 
nawierzchnia torowa powinna uzyskać parametry linii kolejowej kategorii 
magistralnej11.  

Szacunkowa wartość zamówienia na kwotę 20.000,0 tys. zł netto została ustalona 
w dniu 17 i 18 listopada 2014 r. przez Kierownika Kontraktu. 

Uchwałą nr 107/2015 z dnia 17 lutego 2015 r. Zarząd PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
zaciągnął zobowiązanie do świadczeń pieniężnych Spółki poprzez zawarcie umowy 
na wykonanie dokumentacji projektowej, robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru 
inwestorskiego dla ww. zadania.  

(dowód akta kontroli str. str. 117, 175-179) 

2.1.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dla ww. zadania 
prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie Pzp. 
Do przeprowadzenia postępowania, w tym dokonywania czynności kierownika 
Zamawiającego, upoważniony został ówczesny p.o. Dyrektora Regionu.  

W dniu 31 marca 2015 r. ustalony został skład Komisji przetargowej, zgodnie  
z „Regulaminem Komisji Przetargowych powołanych do udzielenia zamówień 
w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.”12  

Przedmiotem zamówienia było zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych 
zgodnie z zakresem i wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia (dalej: SIWZ). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został 

                                                      
11 V dla pociągów pasażerskich 100 km/h, dla autobusów szynowych 120 km/h i dla pociągów towarowych 80 km/h oraz 
nacisk osiowy 221 kN. 
12 Załącznik nr 9 do Korporacyjnej Polityki Zakupów PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – uchwała nr 848/2012 z dnia 21 grudnia 
2012 r., ze zm. 

Opis stanu 
faktycznego 
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w tomie III SIWZ - „Programie Funkcjonalno-Użytkowym” (dalej: PFU) oraz 
w tomie IV - „Rozbiciu Ceny Ofertowej” (dalej: RCO).  

W celu oceny ofert Zamawiający przyjął dwa kryteria: 
- całkowita cena brutto – waga 60%; 
- czas zamknięć torowych – waga 40%. 

Zamawiający w SIWZ podał maksymalny czas zamknięć torowych dla 
poszczególnych torów, który warunkował założony przez zamawiającego termin 
realizacji zadania (łącznie 397 dni13). Jeśli wykonawca, poprzez zastosowanie 
nowoczesnych technologii wykonywania robót, zwiększenie dobowego czasu robót, 
zaangażowania potencjału maszyn i urządzeń, bądź zwiększenia liczby 
pracowników skrócił łączny zakładany czas zamknięć torowych to otrzymywał 
określoną w SIWZ liczbę punktów.  

Okres realizacji zamówienia ustalono w SIWZ do dnia 30 listopada 2016 r.  

Ogłoszenie o przetargu zamieszczone zostało w dniu 31 marca 2015 r. w Biuletynie 
Zamówień Publicznych (dalej: BZP), na stronie internetowej zamawiającego oraz na 
tablicy ogłoszeń w jego siedzibie14 i zawierało wymagane prawem elementy. 

Przed upływem składania ofert, na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp, zamawiający 
dwukrotnie dokonał zmiany treści SIWZ.  

Pierwsza zmiana, dokonana 2 kwietnia 2015 r., dotyczyła m.in. wyznaczonej 
maksymalnej liczby dni całodobowego zamknięcia toru nr 1 i 2. Pierwotnie w SIWZ 
zakładano, że roboty na torze nr 1 przeprowadzone zostaną w 2015 r. (wyznaczono 
zamknięcia torowe od 1 czerwca do 30 listopada 2015 r. – łącznie 183 dni). 
Po zmianie, w 2015 r. złożono realizację robót na torze nr 2 (w celu likwidacji 
wprowadzonego ograniczenia prędkości do V=70 km/h). Zamknięcie toru miało 
nastąpić od 15 czerwca 2015 r. do 30 listopada 2015 r., tj. łącznie 169 dni. Termin 
zamknięć torowych dla tego zadania w 2016 r. nie uległ zmianie.  

Druga zmiana SIWZ, dokonana 3 kwietnia 2015 r., dotyczyła systemu pracy  
w trakcie realizacji robót - zamiast całodobowego, zobowiązano wykonawcę 
do nieprzerwanego prowadzenia robót od godziny 6.00 do godziny 22.00 przez 6 dni  
w tygodniu. Zmiana ta miała zapewnić, z jednej strony terminowe wykonanie robót, 
a z drugiej jakość i bezpieczeństwo wykonania.  

Dokonane zmiany specyfikacji zamawiający przekazał niezwłocznie (2 i 3 kwietnia 
2015 r.) wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczono 
je w BZP, na stronie internetowej zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w jego 
siedzibie. 

O wyjaśnienie treści SIWZ wykonawcy zwrócili się w dniach 1 oraz 8 kwietnia 2015 r., 
a zamawiający udzielił im wszystkim niezwłocznie odpowiedzi (odpowiednio w dniach 
2 i 9 kwietnia 2015 r.).  

W dniu 15 kwietnia 2015 r. (o godzinie 14.49) wpłynął wniosek jednego 
z wykonawców o wydłużenie terminu składania ofert oraz zamianę SIWZ w zakresie 
uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia poprzez podanie w sposób 
wyczerpujący i jednoznaczny przewidywanego zakresu prac remontowych 
(elementów podlegających wymianie lub naprawie) oraz szczegółowe wyjaśnienie 
określenia „komplet”. W uzasadnieniu wniosku wykonawca zarzucił, że SIWZ 
nie wypełniał wymogów art. 29 ust. 1 i 2 Pzp, tj. nie opisywał przedmiotu 

                                                      
13 Całodobowe zamknięcie toru nr 1 - od 1 czerwca 2015 r. do 30 listopada 2015 r., łącznie 183 dni. Całodobowe zamknięcie 
toru nr 2 - od 1 marca 2016 r. do 30 września 2016 r., łącznie 214 dni. 
14 Szczecin, ul. Korzeniowskiego 1. Ogłoszenie zostało zdjęte z tablicy w dniu 14 kwietnia 2015 r. 
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zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie 
dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania 
i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, co mogło utrudniać 
uczciwą konkurencję. Zdaniem wykonawcy opracowana przez zamawiającego 
dokumentacja przetargowa, w tym PFU i RCO nie pozwalały na złożenie ofert 
porównywalnych, ponieważ nie wskazywały ilości niezbędnych prac, odnoszących 
się w szeregu pozycji jedynie do sformułowania komplet (Kmpl). Zamawiający, 
na podstawie art. 38 ust. 1a Pzp pozostawił wniosek bez rozpoznania.  

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 16 kwietnia 2015 r. W wyznaczonym terminie 
wpłynęło pięć ofert15. W wyniku przeprowadzonych czynności komisja przetargowa, 
podczas badania złożonych ofert, wezwała (pismem z dnia 20 kwietnia 2015 r.) 
czterech wykonawców16 do złożenia wyjaśnień dotyczących wysokości ceny 
zaoferowanej do wykonania zadania. Wszyscy wykonawcy (do dnia 23 kwietnia 
2015 r.) udzielili stosownych wyjaśnień. W trakcie prowadzonego postępowania 
komisja wezwała (29 kwietnia 2015 r.) poszczególnych wykonawców do złożenia 
wymaganych oświadczeń lub dokumentów oraz udzielenia wyjaśnień celem 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz celem wykazania braku podstaw 
do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp oraz zawiadomiła 
dwóch Wykonawców o poprawieniu omyłki rachunkowej. W wyniku poprawienia 
omyłki rachunkowej u jednego z Wykonawców (oznaczonego nr 3), oferta ta 
zawierała najniższą cenę za wykonanie zadania, tj. 9.480,0 tys. zł netto (wcześniej 
cena ta wynosiła 11.944,3 tys. zł netto). Wezwani wykonawcy złożyli wymagane 
dokumenty oraz wyjaśnienia. Komisja nie wykluczyła żadnego z wykonawców oraz 
nie odrzuciła żadnej oferty.  

Wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający dokonał w dniu 7 maja 2015 r. 
Wybrano wykonawcę, który uzyskał największą ogólną liczbę punktów (60 punktów 
– kryterium „cena” i 40 punktów - „czas zamknięć torowych”)17. Wykonawca ten 
wskazywał łączny czas zamknięć torowych 300 dni (w 2015 r. - 131 i 2016 r. – 169). 

(dowód akta kontroli str. 180-207, 265-290) 

Pismem z dnia 11 maja 2015 r. a następnie pismem z dnia 26 maja 2015 r.18 
skierowanym do Regionu oraz do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, jeden 
z wykonawców, którego oferta nie została wybrana, zawiadomił o niezgodnej 
z prawem czynności zamawiającego (w trybie art. 181 ust. 1 Pzp) oraz wnioskował 
o przeprowadzenie kontroli (w trybie art. 165 ust.1 ww. ustawy). Zawiadamiający 
poinformował, że zamawiający z naruszeniem Pzp nie wykluczył jednego 
z wykonawców oraz nie odrzucił jego oferty i w tym stanie rzeczy dokonał wyboru 
jego oferty jako najkorzystniejszej w prowadzonym postępowaniu. Wnoszący 
zawiadomienie wskazał m.in., że zamawiający zaakceptował przedłożoną ofertę, 
mimo iż ten nie wykazał żądanych w SIWZ uprawnień i kwalifikacji osób, którymi 
będzie dysponował przy realizacji zamówienia. Zawiadamiający zarzucił, 
że wskazany w ofercie kierownik budowy nie legitymuje się wymaganym, 
pięcioletnim doświadczeniem na robotach związanych z budową, przebudową lub 
modernizacją mostów. Zawiadamiający podnosił, że jego doświadczenie zamyka się 

                                                      
15 Informacja z otwarcia ofert wywieszona została na tablicy ogłoszeń w dniu 16 kwietnia 2015 r. w siedzibie zamawiającego, 
a zdjęta 7 maja 2015 r. W dniu 7 maja 2015 r. wywieszona została ponownie informacja z otwarcia ofert, w związku 
z zakończeniem badania ofert złożonych w postępowaniu – dokonano sprostowania wartości zamówienia jednego 
z wykonawców, który dokonał błędnego zsumowania. Informacja o złożonych ofertach przesłana została także wszystkim 
wykonawcom. Uaktualniona informacja została zdjęta w dniu 26.05.2015 r. 
16 Wartość netto złożonych ofert: nr 1 – 10.258,0 tys. zł, nr 2 – 12.482,5 tys. zł, nr 3 – 11.944,3 tys. zł, nr 4 – 10.769,9 tys. zł. 
Wartość netto oferty złożonej przez Wykonawcę, do którego nie skierowano wezwania wynosiła – 16.167,2 tys. zł.  
17 Informacja ta została przekazana wszystkim wykonawcom, wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego 
od 7 maja 2015 r. do 26 maja 2015 r. i na stronie internetowej zamawiającego.  
18 W odpowiedzi na wyjaśnienia zamawiającego z dnia 19 maja 2015 r. 
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liczbą 45 miesięcy i 25 dni, a zatem nie spełnia warunku wymaganego przez 
zamawiającego. Zamawiający uznał bowiem okresy zatrudnienia obejmujące 
remonty mostów, wiaduktów i kładek, których – zdaniem zawiadamiającego – 
nie można uznać jako budowy, przebudowy i modernizacji, jakiej wymagał 
zamawiający. 

Zamawiający nie dokonał także – zdaniem zawiadamiającego – należytej weryfikacji 
wymaganych uprawnień dla projektanta w zakresie branży teletechnicznej. 
Przedstawione dokumenty – zdaniem zawiadamiającego – świadczyły o nadaniu 
uprawnień budowlanych w ograniczonym zakresie, a nie bez ograniczeń, jak tego 
wymagał Zamawiający.   

Zawiadamiający wniósł o uchylenie przez zamawiającego niezgodnej z prawem 
czynności polegającej na zaniechaniu wykluczenia wykonawcy i odrzucenia jego 
oferty, oraz o unieważnienie postępowania przetargowego i ogłoszenie nowego 
przetargu.  

W odpowiedzi zamawiający poinformował zawiadamiającego (pismem  
z dnia 19 maja 2015 r.), że nie uznaje zasadności przekazanych informacji, wobec 
tego brak jest podstaw do powtórzenia czynności badania i oceny ofert  
w przedmiotowym postępowaniu. 

(dowód akta kontroli str. 208-226) 

2.1.2. Przeprowadzono następujące kontrole dokumentacji zamówienia publicznego 
udzielonego w ramach ww. zadania:  

1) Analiza dokumentacji przedmiotowego postępowania przeprowadzona została 
przez komórkę Centrali PKP Polskie Linie Kolejowe, Centralne Biuro Zamówień 
(dalej: CBZ). CBZ uznało (w piśmie bez daty dziennej, z czerwca 2015 r.), 
że wykazane w ofercie zadania dotyczące doświadczenia kierownika budowy 
w zakresie wymogów z SIWZ nie obejmują łącznie 60 miesięcy (5 lat). Pozostałe, 
wykazane w wykazie zadania, nie zawierają wprost zapisów, czy wykazane remonty 
swoim zakresem obejmowały modernizację, przebudowę lub budowę mostu. 
Zdaniem CBZ zamawiający powinien wezwać wykonawcę o wyjaśnienie lub 
sformułować inaczej warunek udziału w postępowaniu i zamiast wymogu 
przedstawiania osoby z doświadczeniem dotyczącym modernizacji, wymagać osoby 
z doświadczeniem dotyczącym remontów mostów. Wykonawca nie spełnił, zdaniem 
CBZ, warunku w zakresie dysponowania osobą zdolną do wykonania zamówienia 
na stanowisku kierownika budowy, a zamawiający naruszył przepisy Pzp, 
nie wzywając wykonawcy o wyjaśnienia.  

Wykonawca ten, zdaniem CBZ, nie spełnił także warunku w zakresie dysponowania 
odpowiednią osobą zdolną do wykonania zamówienia na stanowisko projektanta 
w zakresie branży teletechnicznej z uprawnieniami budowlanymi do projektowania 
w specjalności teletechnicznej bez ograniczeń.  

Podsumowując, CBZ wskazał, że zamawiający miał możliwość (biorąc pod uwagę, 
że umowę z wykonawcą podpisano w dniu 25 maja 2015 r., podczas gdy pismo 
z zarzutami wniesiono w dniu 11 maja 2015 r.) unieważnić czynność wyboru oferty 
najkorzystniejszej i wezwać w tym okresie wykonawcę z ofertą uznaną 
za najkorzystniejszą do złożenia wyjaśnień. ICZ nie uznało w tym zakresie 
wyjaśnień Regionu, popartych opinią radcy prawnego. 

(dowód akta kontroli str. 381-390) 
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2) Kontrola doraźna w zakresie prawidłowości postępowania o udzielenie 
przedmiotowego zamówienia przeprowadzona została przez Centralę PKP Polskie 
Linie Kolejowe S.A., Biuro Zarządu i Kontroli19. We wnioskach i zaleceniach 
pokontrolnych przytoczone zostało ww. stanowisko jakie w zakresie prawidłowości 
tego postępowania zajął ICZ. Jednocześnie wnioskowano o przeprowadzenie 
kontroli realizacji przedmiotowego zamówienia ze szczególną uwagą 
na uprawnienia i kwalifikacje osób zatrudnionych przez wykonawcę 
na stanowiskach, na których wymagane były uprawnienia budowlane i odpowiednie 
doświadczenie. 

W odpowiedzi Region poinformował (wskazując na rozbieżności interpretacyjne 
pomiędzy Komisją przetargową, a stanowiskiem ICZ), że zlecono pracownikom 
wchodzącym w skład komisji przetargowych, ażeby w każdym przypadku, 
gdy przedstawione w ofercie dokumenty powodują lub mogą powodować 
jakiekolwiek rozbieżności interpretacyjne występować do wykonawców 
o wyjaśnienie, bądź uzupełnienie.  

(dowód akta kontroli str. 391-417) 

3) Kontrola doraźna dotycząca posiadania odpowiednich uprawnień budowlanych 
przez wykonawcę zadania oraz wymaganego stażu pracowników, w kontekście 
spełnienia wymagań zamawiającego, przeprowadzona została przez Centralę PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A., Biuro Zarządu i Kontroli20. W wyniku kontroli 
stwierdzono, że osoby realizujące zadanie posiadają niezbędne, wymagane przez 
zamawiającego uprawnienia budowlane. Zakres posiadanych uprawnień odpowiada 
zakresowi realizowanego zadania. W trakcie realizacji zadania doszło 
do praktycznie całkowitej wymiany kluczowego personelu wykonawcy w porównaniu 
do przedstawionej oferty21. Wykonawca zawiadomił zamawiającego o zmianie 
personelu na kluczowych stanowiskach związanych z realizacją zadania i uzyskał 
akceptację zamawiającego w tym zakresie. 

Kontrolujący uznali, że doświadczenie kierownika budowy (występującego w ofercie) 
zgodnie z interpretacją GUNB22 należało uznać za odpowiednie. Zgodnie z tą 
interpretacją pojęcie „modernizacja” obejmuje również remont obiektów 
budowlanych. Kontrolujący wskazali, że roboty budowlane objęte zamówieniem 
dotyczyły stricte prac remontowych.  

 (dowód akta kontroli str. 418-454) 

4) W związku z wnioskiem ww. wykonawcy, którego oferta nie została wybrana, 
na podstawie art. 161 ust. 4 Pzp, Urząd Zamówień Publicznych wszczął 
postępowanie wyjaśniające w sprawie przeprowadzonego zamówienia publicznego 
(pismo z UZP z dnia 28 maja 2015 r.). Pismem z dnia 4 stycznia 2016 r. UZP 
poinformował zamawiającego, że w związku z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie 
sprawy, wszczęte zostało postępowanie wyjaśniające, także na podstawie art. 161 
ust. 4 Pzp.  

Dyrektor podał, że Region nie posiada informacji, aby kontrola przez UZP 
na podstawie art. 165 ust. 1 ustawy Pzp została wdrożona. Nie otrzymał też 
informacji o zakończeniu postępowania wyjaśniającego.  

(dowód akta kontroli str. 227-233, 253-259) 

                                                      
19 Protokół z dnia 12 sierpnia 2015 r. 
20 Protokół z dnia 19 października 2015 r. 
21 Wniosek o wyrażenie zgody na zmianę zespołu projektantów z dnia 27 maja 2015 r. (w tym w zakresie branży 
teletechnicznej) oraz o zmianę kierownika budowy z dnia 17 lipca 2015 r. 
22 http://psi.gunb.gov.pl/dziala/pliki/GI-modernizacja.pdf 
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2.1.3. W celu realizacji zadania, zawarte zostały umowy:  
- w dniu 25 maja 2015 r.23 na wykonanie dokumentacji projektowej i robót 

budowlanych dla ww. zadania (całkowita wartość umowy brutto 11.660,4 tys. zł,  
w tym netto 9.480,0 tys. zł); 

- w dniu 9 lipca 2015 r.24 na pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności 
inżynieryjnej mostowej nad robotami budowlanymi25 (całkowita wartość umowy 
brutto 53,8 tys. zł, w tym netto 43,7 tys. zł). 

Umowy te nie były aneksowane. Region nie zawierał innych umów na realizację 
ww. inwestycji.  

(dowód akta kontroli str. 299-359) 

Zgodnie z umową z dnia 25 maja 2015 r., wszystkie prace i roboty budowlane 
wynikające z umowy wykonawca miał ukończyć w terminie do 30 listopada 2016 r. 
Przed zawarciem umowy wykonawca przedłożył, zaakceptowany przez 
zamawiającego, harmonogram rzeczowo-finansowy i zatrudnienia pracowników 
na budowie. W umowie ustalono etapy robót (kamienie milowe) i terminy, w których 
wykonawca zobowiązany był je wykonać. I tak, przekazanie dokumentacji 
projektowej miało nastąpić do dnia 21 lipca 2015 r., przekazanie do eksploatacji 
konstrukcji obiektu pod torem nr 2 - do 30 listopada 2015 r., przekazanie 
do eksploatacji konstrukcji obiektu pod torem nr 1 - do 31 sierpnia 2016 r., odbiór 
końcowy – do 30 listopada 2016 r. 

Postanowiono, że z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia 
formę odszkodowania będą stanowiły kary umowne, w tym m.in. 0,02% ceny brutto 
za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy oraz za niewykonanie w terminie etapu 
(kamienia milowego) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Maksymalna wysokość kar 
umownych nie mogła przekroczyć 30% wartości wynagrodzenia. 

Wszelkie wydarzenia lub okoliczności, które mogłyby zagrozić wykonaniu 
dokumentacji projektowej, pozyskaniu decyzji administracyjnych, ukończeniu robót 
zgodnie z umową oraz środków mających być przedsięwziętych w celu 
zapobieżenia opóźnieniom miały być wskazane przez wykonawcę w miesięcznych 
raportach o postępie pracy. Na placu budowy odbywać się miały miesięczne narady 
z postępu prac. Zarówno zamawiający, jak i wykonawca mogli żądać dodatkowych 
zebrań. 

Strony ustaliły tryb zgłaszania i dokonywania odbiorów wykonanych prac i robót. 
Postanowiły, że z czynności odbiorów będą sporządzane protokoły, zawierające 
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, natomiast fakt dokonania odbioru robót 
zanikających lub ulegających zakryciu, będzie potwierdzony przez upoważnionych 
przedstawicieli stron (inspektora nadzoru, kierownika budowy lub kierownika robót) 
w dzienniku budowy albo inny sposób na piśmie. Po dokonaniu odbioru prac lub robót 
wykonawca został zobowiązany do przeprowadzenia prób eksploatacyjnych. 

Wynagrodzenie wskazane w umowie określono jako ostateczne i niezmienne 
do zakończenia zadania (wykonania przedmiotu umowy). W umowie ustalono 
warunki i terminy dokonywania płatności za poszczególne etapy robót (90% wartości 
całego wynagrodzenia) oraz płatności końcowej (10%). Wprowadzono także zapisy 
zabezpieczające interesy inwestora w przypadku niewywiązywania się wykonawców 
z zobowiązań płatniczych wobec podwykonawców.  

                                                      
23 Nr 90/107/0038/15/ZI. 
24 Nr 90/107/0065/15/ZI. 
25 W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie 
przepisów Pzp.  
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(dowód akta kontroli str. 299-346) 

Zgodnie z umową z dnia 25 maja 2015 r. wykonawca wniósł zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy i właściwego usunięcia wad i usterek26 w wymaganej 
wysokości (na poziomie 10% wartości wynagrodzenia wykonawcy wynikającego 
z umowy).  

 (dowód akta kontroli str. 262-263, 301) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

NIK zwraca uwagę, że w ogłoszonej w dniu 31 marca 2015 r. SIWZ dla zadania 
„Modernizacja mostu w km 208,211 linii nr 351 Poznań – Szczecin Gł.”: 

1) Niewłaściwie określono terminy całodobowych zamknięć torowych, niezbędnych 
dla realizacji zamówienia. Wskazano, że zamknięcie toru nr 1 nastąpi w 2015 r., a toru 
nr 2 w 2016 r., podczas gdy już w dniu 27 stycznia 2015 r. Kierownik Kontraktu 
zwracała się do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych 
w Szczecinie o odwrotne zaplanowanie zamknięć – tj. dla toru nr 2 w 2015 r., a dla 
toru nr 1 w 2016 r., co miało na celu likwidację wprowadzonego ograniczenia 
prędkości na torze nr 2. W konsekwencji konieczna była zmiana SIWZ dokonana 
w dniu 2 kwietnia 2015 r.  

(dowód akta kontroli str. 88, 142, 243-250, 960) 

2) Określając warunki jakie musieli spełniać wykonawcy biorący udział 
w postępowaniu posłużono się pojęciem „modernizacja”, tj. pojęciem 
niejednoznacznym, niewynikającym z przepisów, w tym z ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane27 i podlegającym interpretacji. W ofercie wykonawcy 
musieli m.in. wykazać doświadczenie kierownika budowy w zakresie budowy, 
przebudowy, modernizacji mostów. Wykonawca, którego oferta została wybrana 
wykazał, że doświadczenie kierownika budowy dotyczyło m.in. realizacji robót 
określonych jako remonty mostów (w rozumieniu art. 3 pkt 8 Prawa budowlanego). 
Zrodziło to wątpliwości przy interpretowaniu spełnienia postawionych wykonawcom 
warunków udziału w postępowaniu przetargowym, co nie sprzyjało prawidłowemu 
jego przebiegowi.  

(dowód akta kontroli str.57-65, 278-290, 381-450) 

3) Nie zachowano zasady proporcjonalności jednego z warunków udziału 
w postępowaniu w stosunku do przedmiotu zamówienia. W SIWZ wskazano 
bowiem, wymóg dysponowania przez projektanta w branży teletechnicznej 
uprawnieniami bez ograniczeń, w rozumieniu Prawa budowlanego i rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r.28 lub odpowiadającymi 
im ważnymi uprawnieniami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów. Do zrealizowania przedmiotu zamówienia 
wystarczające były natomiast ograniczone uprawnienia w tej branży (specjalizacja 
w telekomunikacji przewodowej29). Ostatecznie, takimi właśnie ograniczonymi 
uprawnieniami dysponował wybrany w postępowaniu projektant30. 

 (dowód akta kontroli str. 57-65, 278-290, 381-450) 

                                                      
26 Nr GKDo/75/2015/091-01-07-00 z dnia 22 maja 2015 r. 
27 Dz. U z 2017 r. poz. 1332, ze zm., dalej: Prawo budowlane. 
28 W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278). 
29 O której mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Łączności z dnia 10 października 1995 r. w sprawie samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz. U. Nr 120, poz. 581, ze zm.). 
30 „Uprawnienia budowlane w telekomunikacji do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach 
instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w zakresie linii, instalacji i urządzeń 
liniowych.” – por. także § 5 ust. 2 ww. rozporządzenia. 

Uwagi dotyczące 
kontrolowanej 

działalności  
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2.2. „Modernizacja linii kolejowej 401 Szczecin – Świnoujście (kontynuacja 
modernizacji linii)” 

Linia kolejowa nr 401 Szczecin – Świnoujście stanowi fragment międzynarodowego 
ciągu transportowego Skandynawia – Europa Wschodnia i Bałkany. Jest bardzo 
ważnym ogniwem komunikacyjnym przewozów towarowych, w kierunku do portu 
w Świnoujściu, a także pasażerskich w rejonie Pomorza Zachodniego. Długość linii 
wynosi 100,077 km.  

Realizacja zamierzonego przez Region zadania na 2014 r., stanowiącego 
uzupełnienie dotychczasowych robót, została podzielona na dwa etapy: 
- „Wykonanie robót budowlanych na odcinku Świnoujście SiA – SiB, stacji Rokita, 

szlaku Warnowo – Lubiewo oraz modernizacji obiektów inżynieryjnych” (dalej: etap 
pierwszy zadania); 

- „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na stacjach Wysoka Kamieńska, 
Białuń oraz na odcinku Mokrzyca – Warnowo” (dalej: etap drugi zadania).  

W wyniku realizacji tego zadania prędkość rozkładowa na odcinkach wymiany 
nawierzchni miała zostać podniesiona z 60 do 120 km/h, a nacisków jednostkowych 
na oś dla lokomotyw i wagonów ze 196 na 221 kN.  

Szacunkowa wartość zamówienia ustalona została w dniu 25 września 2013 r. 
na kwotę 18.714,1 tys. zł netto dla pierwszego etapu zadania oraz na kwotę 
4.400,0 tys. netto dla drugiego jego etapu.  

Uchwałą nr 984/2013 z dnia 12 listopada 2013 r. Zarząd PKP Polskie Linie Kolejowe 
S.A. zaciągnął zobowiązanie do świadczenia pieniężnego Spółki poprzez zawarcie 
umów na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych na odcinku 
Białuń – Świnoujście SiB, obejmujące oba etapy ww. zadania. 

We wniosku o wyrażenie zgody na przeprowadzenie zamówienia publicznego 
(z dnia 13 i 16 grudnia 2013 r.) przewidywano możliwość udzielenia zamówienia 
uzupełniającego do wysokości 20% wartości zamówienia podstawowego. 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dla ww. zadania prowadzone 
zostało w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie Pzp.  

Do przeprowadzenia postępowania, w tym dokonywania czynności kierownika 
zamawiającego (dla obu etapów), upoważniony został, Dyrektor Oddziału Centrum 
Realizacji Inwestycji w Szczecinie.  

Komisje przetargowe dla obu etapów powołane zostały w dniu 19 grudnia 2013 r., 
zgodnie z „Regulaminem Komisji Przetargowych powołanych do udzielenia 
zamówień w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.”31  

(dowód akta kontroli str.526-544, 624-626, 712-725, 821, 937-938) 

2.2.1.1. Przedmiotem zamówienia dla pierwszego etapu zadania było wykonanie 
robót budowlanych zgodnie z zakresem i wymaganiami określonymi w SIWZ 
(zatwierdzonym w grudniu 2013 r.). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
zawarty został w tomie III SIWZ - „Opis przedmiotu zamówienia” (dalej: OPZ), 
IV „Dokumentacja projektowa” i V – „Przedmiary robót”. Zakres robót podzielony 
został na trzy części: 
- część pierwsza – obejmująca kompleksową wymianę nawierzchni wraz z robotami 

towarzyszącymi na odcinku Świnoujście SiA – SiB w km 96,224 – 99,222 oraz 
na stacji Rokita w km 45,759 – 46,631 toru nr 2; 

                                                      
31 Załącznik nr 9 do Korporacyjnej Polityki Zakupów PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – uchwała nr 848/2012 z dnia 21 grudnia 
2012 r., ze zm. 
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- część druga – obejmująca modernizację obiektów inżynieryjnych – wiadukty 
w km 68,311 i 68,582; 

- część trzecia – obejmująca stabilizację nasypu kolejowego na szlaku Warnowo – 
Lubiewo w km 84.800 – 84,860. 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej w dniu 24 grudnia 2013 r. (przekazane do publikacji w dniu 20 grudnia 
2013 r.). Zamieszczone było w siedzibie zamawiającego i na jego stronie 
internetowej32 od dnia 27 grudnia 2013 r. do 21 lutego 2014 r. Treść ogłoszenia 
zmieniana była cztery razy (wszystkie zmiany zostały opublikowane). W związku 
ze zmianą treści ogłoszenia przedłużono termin składania ofert z 11 na 21 lutego 
2014 r. 

Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty, dla wszystkich części, była 
cena (uwzględniająca podatek VAT).  

Ostatecznym terminem realizacji zamówienia ustalony został:  
- dla części pierwszej – 14 listopada 2014 r.; 
- dla części drugiej – 30 czerwca 2014 r.; 
- dla części trzeciej – 17 listopada 2014 r.; 

Przed upływem terminu składania ofert, na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp, 
zamawiający dokonał dziewięciu zmian treści SIWZ, wynikających m.in. 
z kilkukrotnej zmiany dokumentacji projektowej (w tym zaktualizowano przedmiary 
robót). Skutkowało to przedłużeniem terminu składania ofert o 10 dni. Dokonane 
zmiany specyfikacji zamawiający przekazał niezwłocznie wszystkim wykonawcom, 
którym przekazano SIWZ oraz zamieszczono je w BZP, na stronie internetowej 
zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w jego siedzibie. 

O wyjaśnienie treści SIWZ wykonawcy zwracali się w dniach od 20 stycznia 
do 3 lutego 2014 r. (łącznie 26 pytań), a zamawiający udzielił niezwłocznie 
odpowiedzi. 

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 21 lutego 2014 r. W wyznaczonym terminie 
wpłynęły: dla części pierwszej – dwie oferty, dla części drugiej – trzy oferty, 
dla części trzeciej - jedna oferta33. W trakcie prowadzonego postepowania Komisja 
wezwała (5 marca 2014 r.) poszczególnych wykonawców do złożenia wymaganych 
dokumentów (dotyczyło części pierwszej), celem spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu oraz celem wykazania braku podstaw do wykluczenia 
z postępowania. Jeden z wezwanych wykonawców nie dostarczył w wyznaczonym 
terminie wymaganych dokumentów34, w związku z czym komisja wykluczyła go 
i odrzuciła jego ofertę.  

Wyboru najkorzystniejszej oferty dla części 1 zamawiający dokonał w dniu 13 marca 
2014 r., a dla części 2 i 3 -  11 marca 2014 r. Wybrano wykonawców, którzy dla 
poszczególnych części zamówienia uzyskali największą liczbę punktów35.  

(dowód akta kontroli str. 536-623) 

                                                      
32 Tablica ogłoszeń w siedzibie CRI Oddział w Szczecinie. 
33 Informacja z otwarcia ofert wywieszona została na tablicy ogłoszeń w dniu 16 kwietnia 2015 r. w siedzibie zamawiającego, 
a zdjęta 7 maja 2015 r. W dniu 7 maja 2015 r. wywieszona została ponownie informacja z otwarcia ofert, w związku 
z zakończeniem badania ofert złożonych w postępowaniu – dokonano sprostowania wartości zamówienia jednego 
z wykonawców, który dokonał błędnego zsumowania. Informacja o złożonych ofertach przesłana została także wszystkim 
wykonawcom. Uaktualniona informacja została zdjęta w dniu 26 maja 2015 r. 
34 Oryginał informacji banku potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej 
wykonawcy. 
35 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przekazane wszystkim wykonawcom w dniach 11 i 13 marca 
2014 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w Dz.U. UE w dniu 9 kwietnia 2014 r. (przekazane 
do publikacji w dniu 4 kwietnia 2014 r.). 
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2.2.1.2. Przedmiotem zamówienia dla drugiego etapu zadania było zaprojektowanie 
i wykonanie robót budowlanych zgodnie z zakresem i wymaganiami określonymi 
w SIWZ (zatwierdzonym w grudniu 2013 r.). Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia zawarty został w tomie III SIWZ - „Program Funkcjonalno - Użytkowy” 
(PFU). Zakres robót obejmował: 
- modernizację przejścia na stacji Wysoka Kamieńska w km 53,121; 
- kompleksową wymianę rozjazdów na stacji Białuń nr 7, 8, 9, 10 i 11; 
- kompleksową wymianę nawierzchni wraz z robotami towarzyszącymi na odcinku 

Mokrzyca – Warnowo: w km 73,350 – 73,850 tor nr 1, w km 76,150 – 76,350 tor 
nr 1 i km 79,400 – 79,500 tor nr 1, 2 i 4. 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej w dniu 24 grudnia 2013 r. (przekazane do publikacji w dniu 20 grudnia 
2013 r.). Zamieszczone było na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego 
i na jego stronie internetowej od dnia 27 grudnia 2013 r. do 11 lutego 2014 r. Treść 
ogłoszenia zmieniona została trzy razy (wszystkie zmiany zostały opublikowane). 
W związku ze zmianą treści ogłoszenia nie przedłużono terminu składania ofert, 
wyznaczonego na dzień 11 lutego 2014 r. 

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty była cena brutto oferty (80%) i termin 
realizacji zamówienia (20%).  

Ostateczny termin realizacji zamówienia ustalony został w SIWZ na 29 sierpnia 
2014 r. 

Zamawiający przewidział w SIWZ udzielenie zamówień uzupełniających, 
stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego, na podstawie 
art. 134 ust. 6 pkt 3 Pzp. 

Przed upływem składania ofert, na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp, zamawiający 
dokonał trzech zmian treści SIWZ.  

Pierwsza zmiana, dokonana 15 stycznia 2014 r., dotyczyła części I SIWZ „IDW” oraz 
części III „PFU”. Modyfikacja SIWZ nr 2 z 16 stycznia 2014 r. dotyczyła 
sprostowania w zakresie dostępności narzędzi i urządzeń technicznych w celu 
realizacji zamówienia (zamiast zgniatarka tłucznia, powinno być zgarniarka tłucznia). 
Modyfikacja SIWZ nr 3 z 27 stycznia 2014 r. dotyczyła części I SIWZ – Instrukcja dla 
Wykonawców (sprostowano pomyłkę, w części dotyczącej dostępności do narzędzi 
i urządzeń technicznych, dotyczącą nośności dźwigu samochodowego i dźwigu 
kolejowego). Dokonano także zmian do części III SIWZ „PFU” – zmiana dotyczyła 
terminu realizacji modernizacji rozjazdów na stacji Białuń.  

Dokonane zmiany treści specyfikacji zamawiający udostępnił na stronie internetowej 
oraz przekazał wszystkim uczestnikom postępowania.  

Zamawiający udzielił niezwłocznie odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy 
zwrócili się o wyjaśnienie treści SIWZ. 

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 11 lutego 2014 r. W wyznaczonym terminie wpłynęły 
trzy oferty. W trakcie prowadzonego postępowania komisja wezwała (14 lutego 
2014 r.) poszczególnych wykonawców do złożenia wyjaśnień oraz wymaganych 
dokumentów, celem spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz celem 
wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania. Wezwani wykonawcy 
złożyli wymagane dokumenty oraz wyjaśnienia. Komisja nie wykluczyła żadnego 
z wykonawców oraz nie odrzuciła żadnej oferty.  
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Wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający dokonał w dniu 24 lutego 2014 r.36 
Wykonawca wskazał jako ostateczny termin realizacji robót i przekazania 
do eksploatacji 27 czerwca 2014 r. 

(dowód akta kontroli str. 712-822) 

W związku z oszczędnościami przetargowymi (które w stosunku do szacunku 
z uchwały nr 984/2013 z dnia 12 listopada 2013 r. wynosiły 615,8 tys. zł netto37) 
postanowiono przeprowadzić postępowanie uzupełniające dla ww. zadania, pn.: 
„Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na stacji Wysoka Kamieńska oraz 
na odcinku Mokrzyca – Warnowo” w ramach zadania „Modernizacja linii kolejowej 
nr 401 Szczecin – Świnoujście – (kontynuacja modernizacji linii)”. Wartość 
szacunkowa dla postępowania uzupełniającego została ustalona w dniu 12 września 
2014 r. na kwotę 615,8 tys. zł.  

W dniu 19 września 2014 r. zamawiający zaprosił dotychczasowego wykonawcę 
robót budowlanych do negocjacji w ramach postępowania prowadzonego w trybie 
zamówienia z wolnej ręki na wykonanie zamówienia uzupełniającego związanego 
z realizacją zadania pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na stacji 
Wysoka Kamieńska oraz na odcinku Mokrzyca – Warnowo. 

W wyniku negocjacji przeprowadzonych w dniu 22 września 2014 r. ustalono cenę 
wykonania zamówienia uzupełniającego na kwotę 615,8 tys. zł netto, co stanowiło 
18% wartości zamówienia podstawowego i polegało na powtórzeniu tego samego 
rodzaju zamówień. Możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego została 
przewidziana w ogłoszeniu dla zamówienia podstawowego i – jak uznał 
zamawiający - dotyczyła przedmiotu zamówienia w nim określonego. Zamówienia 
uzupełniającego udzielono na podstawie art. 134 ust. 6 pkt 3 Pzp. 

Przedmiotem zamówienia uzupełniającego było zaprojektowanie i wykonanie robót 
budowlanych na stacji Wysoka Kamieńska oraz na odcinku Mokrzyca – Warnowo. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w „Programie 
Funkcjonalno - Użytkowym” (PFU). Zakres robót obejmował: 

- modernizację przejścia na stacji Wysoka Kamieńska w km 53,121 – zabudowa 
TVU na przejściu dla pieszych (system nadzoru audio - wizualnego; 

- modernizacja nawierzchni kolejowej na odcinku Mokrzyca – Warnowo – wymiana 
szyn w torze nr 1 w km 79,234 – 79,460 oraz 79,490 – 79,584 i w torze nr 2 
w km 79,230 – 79,460 oraz km 79,490 – 79,581. 

Umowę na realizację ww. zakresu robót podpisano w dniu 29 września 2014 r38. 
Termin wykonania zamówienia wyznaczono na dzień 27 listopada 2014 r. 

(dowód akta kontroli str. 823-895) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

                                                      
36 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przekazane wszystkim Wykonawcom w dniu 24 lutego 2014 r. 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w Dz.U. UE w dniu 27 marca 2014 r. (przekazane do publikacji w 
dniu 24 marca 2014 r.). 
37 Szacunek dla zadania „Modernizacja linii kolejowej nr 401 Szczecin – Świnoujście – (kontynuacja modernizacji linii)”, 
zgodnie z uchwałą nr 984/2013 Zarządu PKP, wynosił 23.114,1 tys. zł. Łącznie na realizację zadania udzielono zamówień na 
kwotę 22.498,3 tys. zł. Pozostała kwota z wartości szacunkowej zadania wynosiła 615,8 tys. zł netto. 
38 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w Dz.U. UE w dniu 22 października 2014 r. (przekazane do 
publikacji w dniu 17 października 2014 r.). 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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NIK zwraca uwagę, że udzielając na podstawie art. 134 ust. 6 pkt 3 Pzp39 
zamówienia uzupełniającego w trybie z wolnej ręki40, Region powinien powiązać 
prace realizowane w ramach tego zamówienia z określonymi zamierzeniami 
i planami inwestycyjnymi realizowanymi w ramach zamówienia podstawowego41. 
Region nie przedłożył w toku kontroli dokumentów, z których jednoznacznie 
wynikałoby, że przedmiot zamówienia udzielonego z wolnej ręki (dotyczący także 
innych kilometrów odcinka linii kolejowej Mokrzyca – Warnowo, niż te określone 
w przedmiocie zamówienia podstawowego), był częścią szerszego projektu 
lub przedsięwzięcia budowlanego, w którego zakres wchodziło zamówienie 
podstawowe. Dla wykazania niniejszej zbieżności niewystarczające są ramowe 
zapisy uchwały Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Nr 984/2013 z dnia 
12 listopada 2013 r., sprowadzające się do wskazania, że zadanie dotyczy 
„wykonania dokumentacji projektowej i robót budowlanych na odcinku Białuń – 
Świnoujście SiB” czy też informacje zawarte w „Tabeli Mierników do WPIK wg stanu 
na 28 czerwiec 2013 r.”, gdzie w kolumnie „Zakres rzeczowy projektu” wskazano 
prace objęte zakresem zamówienia podstawowego42, który jedynie w części 
pokrywał się z przedmiotem zamówienia uzupełniającego43. 

(dowód akta kontroli str. 786-787, 861-862) 

2.2.2. W celu realizacji zadania „Modernizacja linii kolejowej nr 401 Szczecin – 
Świnoujście – (kontynuacja modernizacji linii)”, zawarte zostały umowy:  

- na wykonanie robót budowlanych na odcinku Świnoujście SiA – SiB, stacji Rokita, 
szlaku Warnowo – Lubiewo oraz modernizacji obiektów inżynieryjnych: 

1) w dniu 27 marca 2014 r.44 na wykonanie robót budowlanych na odcinku 
Świnoujście SiA – SiB, stacji Rokita, szlaku Warnowo – Lubiewo oraz modernizacji 
obiektów inżynieryjnych w ramach ww. zadania, część pierwsza - kompleksowa 
wymiana nawierzchni wraz z robotami towarzyszącymi (całkowita wartość umowy 
brutto 19.248,3 tys. zł, w tym netto 15.649,0 tys. zł); 

2) w dniu 28 marca 2014 r.45 na wykonanie robót budowlanych na odcinku 
Świnoujście SiA – SiB, stacji Rokita, szlaku Warnowo – Lubiewo oraz modernizacji 
obiektów inżynieryjnych w ramach ww. zadania, część druga – modernizacja 
obiektów inżynieryjnych (całkowita wartość umowy brutto 2.656,8 tys. zł, w tym 
netto 2.160,0 tys. zł); 

3) w dniu 27 marca 2014 r.46 na wykonanie robót budowlanych na odcinku 
Świnoujście SiA – SiB, stacji Rokita, szlaku Warnowo – Lubiewo oraz modernizacji 
obiektów inżynieryjnych w ramach ww. zadania, część trzecia – stabilizacja 
nasypu kolejowego (całkowita wartość umowy brutto 1.525,3 tys. zł, w tym netto 
1.240,1 tys. zł); 

- na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na stacjach Wysoka 
Kamieńska, Białuń oraz na odcinku Mokrzyca – Warnowo w dniu 12 marca 2014 r.47 
(całkowita wartość umowy brutto 4.242,6 tys. zł, w tym netto 3.449,2 tys. zł); 

                                                      
39 W jego brzmieniu w 2014 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907). 
40 Pn. „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na stacji Wysoka Kamieńska oraz na odcinku Mokrzyca – Warnowo” 
w ramach zadania „Modernizacja linii kolejowej nr 401 Szczecin – Świnoujście – (kontynuacja modernizacji linii)”. 
41 Por. uchwała KIO z 4 lutego 2015 r. w sprawie KIO/KD 3/15. 
42 Wymiana nawierzchni w km 73,350 – 73,850 tor nr 1, w km 76,150 – 76,350 tor nr 1 i km 79,400 – 79,500 tor nr 1, 2 i 4. 
43 Wymiana nawierzchni w torze nr 1 w km 79,234 – 79,460 oraz 79,490 – 79,584 i w torze nr 2 w km 79,230 – 79,460 oraz km 
79,490 – 79,581. 
44 Nr 90/108/0006/14/ZI. 
45 Nr 90/108/0007/14/ZI. 
46 Nr 90/108/0005/14/ZI. 
47 Nr 90/108/0004/14/ZI. 

Uwagi dotyczące 
kontrolowanej 

działalności  
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Z uwagi na przeprowadzone zmiany organizacyjne w PKP Polskie Linie Kolejowe 
S.A. do każdej z ww. umów zawarte zostały aneksy nr 1 z 28 lipca 2014 r.  

- w dniu 29 września 2014 r.48 na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych 
na stacjach Wysoka Kamieńska oraz na odcinku Mokrzyca – Warnowo w ramach 
ww. zadania (całkowita wartość umowy brutto 757,4 tys. zł, w tym netto 615,8 tys. zł); 

Przed zawarciem umów wykonawcy przedłożyli zaakceptowane przez 
zamawiającego harmonogramy rzeczowo-finansowego wykonania poszczególnych 
etapów robót. Postanowiono, że z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
zamówienia formę odszkodowania będą stanowiły kary umowne, w tym m.in. 
w wysokości 0,01% wartości przedmiotu umowy netto za każdy rozpoczęty dzień 
zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy oraz w wysokości 0,1% w oddaniu robót 
budowlanych w stosunku do terminu oddania tych robót określonych 
w harmonogramie. Maksymalna wysokość kar umownych nie mogła przekroczyć 
30% wartości wynagrodzenia. 

Wskazano, że korespondencja pomiędzy stronami może się odbywać w formie 
pisemnej lub drogą elektroniczną (na wskazany w umowie adres). W umowach 
nie ustalono szczególnego trybu zgłaszania wydarzeń lub okoliczności, które 
mogłyby zagrozić ukończeniu robót. Wskazano, że zamawiający zobowiązany jest 
do weryfikowania zgodności prowadzonych prac i robót objętych umową OPZ oraz 
obowiązującymi przepisami prawa, a także do dokonywania bieżącej oceny stanu 
zaawansowania robót. Przedstawicielami zamawiającego na budowie byli 
inspektorzy nadzoru w specjalnościach: nawierzchnia, automatyka, 
elektroenergetyka (po dwie osoby).  

W umowach strony ustaliły tryb zgłaszania i dokonywania odbiorów wykonanych 
prac i robót. Postanowiły, że z czynności odbiorów będą sporządzane protokoły, 
zawierające wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.  

Zaznaczono, że wynagrodzenie ustalone w umowie jest niezmienne w okresie 
realizacji zamówienia i obejmuje roboty budowlane, montaż urządzeń oraz wszelkie 
prace i czynności towarzyszące. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy 
nastąpi częściami, po odbiorze każdego etapu prac i robót określonych 
w harmonogramach rzeczowo – finansowych, podpisanych przez inspektorów 
nadzoru i przedstawiciela wykonawcy. Do umów wprowadzono także zapisy 
zabezpieczające interesy inwestora w przypadku niewywiązywania się wykonawców 
ze zobowiązań płatniczych wobec podwykonawców.  

(dowód akta kontroli str. 455-527) 

Zgodnie z SIWZ, wykonawcy przed zawarciem umów wnieśli zabezpieczenie 
należytego ich wykonania i właściwego usunięcia wad i usterek49 w wymaganej 
wysokości (na poziomie 10% wartości wynagrodzenia wykonawcy wynikającej 
z umowy).  

(dowód akta kontroli str. 528-535) 

 

 

 

                                                      
48 Nr 90/107/0043/14/Z/I. 
49 Nr GKDo/75/2015/091-01-07-00 z dnia 22 maja 2015 r. 



 

18 

3. Realizacja inwestycji 

3.1. Likwidacja wąskich gardeł poprzez poprawę stanu technicznego obiektów 
inżynieryjnych – Modernizacja mostu w km 208,211 linii nr 351 Poznań – 
Szczecin Gł.” 

3.1.1. Przedmiotem umowy z dnia 25 maja 2015 r. było m.in. wykonanie 
dokumentacji projektowej niezbędnej do prawidłowego wykonania wszystkich 
wymaganych robót i uzyskania dla niej wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień,  
warunków, decyzji i pozwoleń50. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo–finansowym, 
dokumentacja projektowa powinna zostać przekazana zamawiającemu do dnia 
21 lipca 2015 r.  

W dniu 22 maja 2015 r. wykonawca zwrócił się o przesunięcie terminu rozpoczęcia 
robót (zmianę terminu zamknięć torowych), Jak wskazano, zmiana ta wynikała 
z konieczności opracowania koncepcji projektowej (w terminie 10 dni od podpisania 
umowy), akceptacji koncepcji przez zamawiającego oraz złożenia koncepcji 
do odpowiednich organów administracyjnych. Podkreślono, że dopiero po zajęciu 
stanowiska przez organy administracyjne wykonawca miał prawo rozpocząć prace 
budowlane na torze nr 2. Zmieniony harmonogram zakładał realizację robót na torze 
nr 2 przez okres 131 dni, zgodnie ze złożoną ofertą.  

Koncepcja projektowa przekazana została zamawiającemu w dniu 5 czerwca 
2015 r. (tj. w jedenastym dniu) i przyjęta na posiedzeniu Zespołu Oceny Projektów 
Inwestycyjnych (dalej: ZOPI)51 w dniu 12 czerwca 2015 r.  

Projekt wykonawczy52 został przekazany zamawiającemu w dniu 23 lipca 2015 r., 
a ten zaakceptował go na posiedzeniu ZOPI53 w dniu 28 lipca 2015 r.  

O problemach wynikłych w trakcie projektowania, mających wpływ na termin 
wykonania robót54, wykonawca poinformował zamawiającego w dniu 1 lipca 2015 r. 
Swoje stanowisko w tej sprawie zamawiający przekazał wykonawcy po upływie 
5 dni, tj. 6 lipca 2015 r. 

Zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę dokonano 
pismem z dnia 23 czerwca 2015 r. (wskazano termin rozpoczęcia robót – 23 lipca 
2015 r.). Do zgłoszenia załączono m.in. wymagane oświadczenia i zgody dotyczące 
dysponowania nieruchomością kolejową na cele budowlane. Zachodniopomorski 
Urząd Wojewódzki nie zgłosił sprzeciwu do zamiaru wykonania robót budowlanych 
polegających na remoncie mostu kolejowego55. 

 (dowód akta kontroli str. 242-244, 299-346, 260-261, 960-966, 980) 

NIK zwraca uwagę, w świetle zapisów w dzienniku budowy, roboty budowlane 
(demontaż nawierzchni torowej na torze 2) rozpoczęto w dniu 23 lipca 2015 r., 
podczas gdy projekt wykonawczy został zaakceptowany przez zamawiającego pięć 
dni później.  

 (dowód akta kontroli str. 960) 

 

                                                      
50 Inwestycja finansowana ze środków z emisji obligacji PKP PLK S.A., Funduszu Kolejowego i środków własnych – dlatego 
nie było wymogu posiadania programu inwestycji z § 6 rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu i trybu 
finansowania inwestycji z budżetu państwa. 
51 Powołany decyzją Dyrektora Regionu Zachodniego nr 11/2015 z dnia 3 czerwca 2015 r. 
52 Tom I Branża mostowa, Tom II Branża automatyki kolejowej, Tom III Sieć trakcyjna, Tom IV Elektroenergetyka, Usunięcie kolizji 
kablowych i uszynienie mostu, Tom V Przebudowa telekomunikacyjnych linii kablowych. 
53 Powołany decyzją Dyrektora Regionu Zachodniego nr 11/2015 z 3 czerwca 2015 r. oraz decyzją nr 12 z 13 lipca 2015 r. 
54 Sprawa poręczy i wsporników chodnikowych oraz przebudowy sieci w zakresie sieci elektroenergetycznej. 
55 Pismo z dnia 2 lipca 2015 r., data wpływu 7 lipca 2015 r. 

Opis stanu 
faktycznego 

Uwagi dotyczące 
kontrolowanej 

działalności  
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3.1.2. Przekazanie terenu budowy nastąpiło w dniu 21 lipca 2015 r. Kierownik 
budowy przejął obowiązki i poinformował podległych pracowników o zagrożeniach 
związanych z prowadzeniem robót w obrębie czynnych torów kolejowych. Zapoznał 
też pracowników z planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

(dowód akta kontroli str. 363) 

W toku realizacji inwestycji odbyło się pięć Rad budowy56. Stwierdzono, że roboty 
budowlane prowadzone były zgodnie z harmonogramem zamknięć i fazowania robót 
określonym w „Regulaminie tymczasowym prowadzenia ruchu pociągów w czasie 
wykonywania robót”57. Harmonogram dostaw i zamówień realizowany był bez 
zakłóceń i opóźnień. Nie występowała konieczność zmiany zakresu prac  
i aktualizacji umów na realizację projektu.  

Zgodnie z postanowieniami umowy wykonawca, od czerwca do listopada 2015 r. oraz 
od marca do lipca 2016 r., sporządzał miesięczne raporty z realizacji inwestycji. Zakres 
informacji w przekazywanych raportach był zgodny z wymaganym w umowie.  

W raporcie miesięcznym za kwiecień 2016 r. poinformowano58, że w trakcie robót 
stwierdzono występowanie gruzu ceglanego. Mając na uwadze zapisy PFU 
wskazano, że „ewentualne usunięcie gruzu ceglanego stanowi roboty dodatkowe, 
nie przewidziane na etapie składania oferty cenowej, co skutkować będzie 
przedstawieniem roszczeń finansowych”. Zamawiający zalecił wymianę 
zalegającego gruzu na pospółkę59 oraz wykonanie dalszych prac zgodnie z 
projektem60. W dniu 14 czerwca 2016 r. wznowiono prace i rozpoczęto wybieranie 
gruzu. Roboty zostały wykonane w ramach kwoty umownej zamówienia 
podstawowego, co nie wiązało się z dodatkowymi kosztami. 

 (dowód akta kontroli str. 961, 1044-1046) 

W dniu 30 listopada 2015 r., na podstawie zgłoszenia z 17 listopada 2015 r., inwestor 
dokonał odbioru częściowego i przekazał do eksploatacji dla ruchu pociągów tor nr 2 z 
prędkością rozkładową 100 km/h. Komisja odbioru oceniła jakość wykonanego obiektu 
jako dobrą. Stwierdzono usterki61, których termin usunięcia wyznaczono na dzień 31 
sierpnia 2016 r. Komisja stwierdziła zgodność wykonanych robót i wyników wykonanych 
sprawdzeń, badań, prób z dokumentacją projektową.  

Dnia 17 sierpnia 2016 r., na podstawie zgłoszenia z 8 sierpnia 2016 r., inwestor 
dokonał odbioru częściowego i przekazał do eksploatacji dla ruchu pociągów tor nr 1 
z prędkością rozkładową 50 km/h (do odbioru końcowego, usunięcia usterek). 
Komisja odbioru oceniła jakość wykonanego obiektu jako dobrą. Stwierdzono 
usterki62, których termin usunięcia wyznaczono także na dzień 31 sierpnia 2016 r. 
Komisja stwierdziła zgodność wykonanych robót i wyników wykonanych sprawdzeń, 
badań, prób z dokumentacją projektową.  

Odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji obiektu dokonano w dniu 20 
września 2016 r. (zgłoszenia do odbioru dokonano w dniu 30 sierpnia 2016 r.). 
Komisji odbioru przedłożono m.in. dokumentację projektową powykonawczą, 
inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, pomiary powykonawcze położenia osi 

                                                      
56 6 sierpnia, 22 września, 22 października i 10 listopada 2015 r. oraz 21 kwietnia 2016 r. 
57 Regulamin nr 4/2015, a następnie 1/2016. 
58 W punkcie 6 „Lista powiadomień związanych z roszczeniami Wykonawcy”. 
59 Materiał sypki lub kawałkowy niesortowany (np. węgiel, kruszywo budowlane).  
60 Raport za czerwiec 2016 r. 
61 Zrobić odprowadzanie wody na przyczółkach z nisz łożyskowych, usunąć rdzawe ślady powstałe po robotach torowych na 
górnych elementach przęseł, wymienić elementy dystansowe mocowania kabli SN na dłuższe, przykręcane dwoma śrubami. 
62 Do odbioru eksploatacyjnego, w dniu 18 sierpnia 2016 r., należało wykonać uszynienie konstrukcji wsporczych poza mostem 
oraz uzupełnić łączniki szynowe przy urządzeniu wyrównawczym, uzupełnić dokumentację o metryki toru bezstykowego oraz 
usunąć pozostałe usterki wskazane w załączniku nr 1 do protokołu odbioru częściowego. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C4%99gle_kopalne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kruszywo_budowlane
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toru w planie i w profilu, protokoły odbioru złączy szynowych, pomiar skrajni przy 
obiektach, podstawowych parametrów toru, inwentaryzację robót ulegających 
zakryciu, atesty, deklaracje zgodności wbudowanych materiałów, prefabrykatów, 
urządzeń, świadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne. Komisja odbioru oceniła 
jakość wykonanego obiektu jako dobrą. Wady i niedoróbki wykazane we 
wcześniejszych protokołach odbiorów zostały usunięte. Komisja postanowiła uznać 
obiekt (zakres robót) za zakończony bez wad przekraczających tolerancje określone 
warunkami szczegółowymi, oraz za odebrany i całkowicie przygotowany do dalszej 
eksploatacji z prędkością rozkładową dla toru nr 1 i 2. 

Początek okresu gwarancyjnego ustalono na 21 września 2016 r., a zakończenie na 
20 września 2021 r.  

 (dowód akta kontroli str. 360-380)  

3.2. „Modernizacja linii kolejowej 401 Szczecin – Świnoujście (kontynuacja 
modernizacji linii)” 

3.2.1. Region przed rozpoczęciem inwestycji posiadał aktualny i zaakceptowany 
program inwestycji „Modernizacja linii kolejowej nr 401 Szczecin – Świnoujście – 
(kontynuacja modernizacji linii)63. Realizację całego zakresu zadania zaplanowano 
na lata 2010–2014. Na 2014 r. zaplanowano wykonanie wymiany nawierzchni 
torowej SiA – SiB i stacji Rokita, modernizację dwóch wiaduktów oraz stabilizacji 
nasypu Warnowo – Lubiewo. 

1) Ostateczny termin realizacji robót i przekazania do eksploatacji części pierwszej 
zadania - kompleksowej wymiany nawierzchni wraz z robotami towarzyszącymi na 
odcinku Świnoujście SiA – SiB w km 96,224 – 99,222 oraz na stacji Rokita w km 45,759 
– 46,631, szlaku Warnowo – Lubiewo, wyznaczono w umowie na 14 listopada 2014 r.  

a) Protokół przekazania terenu budowy (SiA – SiB) spisany został w dniu 28 
kwietnia 2014 r.64. Rozpoczęcie robót nastąpiło w dniu 5 maja 2014 r., zgodnie z 
harmonogramem rzeczowo – finansowym65.Odbioru częściowego wskazanego w 
protokole zakresu robót i przekazania do eksploatacji dokonano w dniu 17 czerwca 
2014 r. Roboty odebrane zostały tymczasowo i przekazane do dalszej eksploatacji z 
usterkami, które wykonawca zobowiązał się usunąć do dnia odbioru końcowego.  

b) Protokół przekazania terenu budowy (stacja Rokita) spisany został w dniu 6 
sierpnia 2014 r.66. Rozpoczęcie robót nastąpiło w dniu 1 września 2014 r., zgodnie z 
harmonogramem rzeczowo – finansowym67. Odbioru częściowego wskazanego w 
protokole zakresu robót i przekazania do eksploatacji dokonano w dniu 30 września 
2014 r. (tor nr 2) oraz w dniu 15 października 2014 r. (tor nr 1). Roboty zostały 
odebrane tymczasowo i przekazane do dalszej eksploatacji z usterkami, które 
Wykonawca zobowiązał się usunąć do dnia odbioru końcowego.  

Odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji (SiA – SiB, stacja 
Rokita) dokonano w dniu 14 listopada 2014 r. na podstawie zgłoszenia z dnia 13 
listopada 2014 r. Dokonano pomiarów sprawdzających kontrolnych. Stwierdzono 
zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową. Komisja odbioru 
postanowiła uznać obiekt za zakończony bez wad przekraczających tolerancje 
określone warunkami szczegółowymi, odebrany i całkowicie przygotowany do 
dalszej eksploatacji. Początek okresu gwarancyjnego ustalono na 14 listopada 2014 

                                                      
63 Aktualizacja opracowana w grudniu 2012 r., uzgodniona z Dyrektorem Centrum w dniu 27 marca 2013 r. 
64 Zgłoszenia robót budowlanych dokonano w dniu 19 listopada 2010 r. (I.1.7160/747-1/10 [KS]). 
65 Maj – czerwiec 2014 r.  
66 Zgłoszenia robót budowlanych dokonano w dniu 9 grudnia 2013 r. (AP.I.7843.599).  
67 Wrzesień – listopad 2014 r. 
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r., a zakończenie na 13 listopada 2017 r. Sieć trakcyjna została wyregulowana i 
dopasowana do parametrów wg obowiązujących przepisów do prędkości pociągów 
V=120 km/h SiA – SiB, a dopuszczalny nacisk osiowy wynosił do 221 kN/oś.  

(dowód akta kontroli str. 455-479, 638-661, 922-959)  

2) Ostateczny termin realizacji robót i przekazania do eksploatacji części drugiej 
zadania – modernizacja obiektów inżynieryjnych – wiadukty w km 68,311 i 68,582, 
wyznaczono w umowie na 30 czerwca 2014 r. 

Protokół przekazania terenu budowy spisany został w dniu 28 kwietnia 2014 r.68 
Rozpoczęcie robót nastąpiło w dniu 5 maja 2014 r., zgodnie z harmonogramem 
rzeczowo – finansowym69. Odbioru częściowego wskazanego zakresu robót i 
przekazania do eksploatacji dokonano w dniu 27 maja 2014 r. (montaż toru nr 1 na 
wiaduktach). Roboty zostały odebrane tymczasowo i przekazane do dalszej 
eksploatacji z usterkami, które wykonawca zobowiązał się usunąć do dnia odbioru 
końcowego. Po sprawdzeniu kilometrażu dokonano korekty km osi wiaduktów. 
Prawidłowym kilometrażem wiaduktów był km 68,313 i 68,583. 

Odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji dokonano w wymaganym 
terminie (30 czerwca 2014 r.), na podstawie zgłoszenia z dnia 24 czerwca 2014 r. 
Dokonano pomiarów sprawdzających kontrolnych. Stwierdzono zgodność wykonanych 
robót z dokumentacją projektową. Komisja odbioru postanowiła uznać obiekt za 
zakończony bez wad przekraczających tolerancje określone warunkami szczegółowymi, 
odebrany i całkowicie przygotowany do dalszej eksploatacji. Początek okresu 
gwarancyjnego ustalono na 1 lipca 2014 r., a zakończenie na 30 czerwca 2017 r. Sieć 
trakcyjna została wyregulowana i dopasowana do parametrów wg obowiązujących 
przepisów do prędkości pociągów V=120 km/h.  

(dowód akta kontroli str. 480-504, 662-673)  

3) Ostateczny termin realizacji robót i przekazania do eksploatacji części trzeciej 
zadania – stabilizacja nasypu kolejowego na szlaku Warnowo – Lubiewo w km 
84,800 – 84,860, wyznaczono w umowie na 17 listopada 2014 r.  

Protokół przekazania terenu budowy spisany został w dniu 14 lipca 2014 r.70 
Odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji dokonano w 
wymaganym terminie (29 października 2014 r.), na podstawie zgłoszenia z dnia 23 
października 2014 r. Stwierdzono zgodność wykonanych robót z dokumentacją 
budowlaną. Nie wystąpiły zmiany technologii wykonywania robót. Komisja odbioru 
postanowiła uznać obiekt za zakończony bez wad przekraczających tolerancje 
określone warunkami szczegółowymi, odebrany i całkowicie przygotowany do 
dalszej eksploatacji. Początek okresu gwarancyjnego ustalono na 29 października 
2014 r., a zakończenie na 28 października 2017 r.  

(dowód akta kontroli str. 505-527, 674-682)  

3.2.2. W ramach zadania „Modernizacja linii kolejowej nr 401 Szczecin – 
Świnoujście - kontynuacja modernizacji linii)” zrealizowano także inwestycję, która 
nie była objęta ww. programem inwestycji. Dotyczyła zaprojektowania i wykonania 
robót budowlanych na stacjach Wysoka Kamieńska, Białuń oraz na odcinku 
Mokrzyca – Warnowo. Planowano: na stacji Białuń kompleksową modernizację 
rozjazdów nr 7, 8, 9, 10, 11, na stacji Wysoka Kamieńska modernizację przejścia dla 
pieszych w km 53,121, modernizację nawierzchni kolejowej na odcinku Mokrzyca – 

                                                      
68 Zgłoszenia robót budowlanych dokonano w dniu 23 października 2013 r. (AP.17843.371.2.2013.MB). 
69 Maj – czerwiec 2014 r.  
70 Zgłoszenia robót budowlanych dokonano w dniu 13 grudnia 2013 r. (AP.17843.371.2.2013.MB). 
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Warnowo w km 73,350 – 73,850 w torze nr 2, w km 76,150 – 76,350 w torze nr 2 i w 
km 79,400 – 79,500 w torach nr 1, 2, 4 oraz nawierzchni drogowej na przejazdach w 
km 73,608, 76,260 i 79,473. 

Ostateczny termin realizacji robót i przekazania do eksploatacji wyznaczono 
w umowie na 27 czerwca 2014 r. Teren budowy przekazany został w dniu 3 kwietnia 
201471 i w tym dniu nastąpiło rozpoczęcie robót, zgodnie z harmonogramem 
rzeczowo – finansowym72. Odbioru częściowego wskazanego w protokole zakresu 
robót i przekazania do eksploatacji dokonano w dniach 10, 15 i 25 kwietnia 2014 r. 
(nawierzchnia kolejowa), w dniach 23 maja 2014 r. i 13 czerwca 2014 r. (rozjazdy 
nr 7, 8, 9, 10, 11). Odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji 
dokonano w wymaganym terminie (27 czerwca 2014 r.), na podstawie zgłoszenia 
z dnia 25 czerwca 2014 r. Dokonano pomiarów sprawdzających. Stwierdzono 
zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową. Komisja odbioru 
postanowiła uznać obiekt za zakończony bez wad przekraczających tolerancje 
określone warunkami szczegółowymi, odebrany i całkowicie przygotowany 
do dalszej eksploatacji. Początek okresu gwarancyjnego ustalono na 28 czerwca 
2014 r., a zakończenie na 27 czerwiec 2017 r. W wyniku ww. robót osiągnięto 
zakładane parametry techniczno – eksploatacyjne, tj. dla pociągów pasażerskich 
V=140/120 km/h, dla pociągów towarowych V=80 km/h, nacisk osi 221 kN. 

(dowód akta kontroli str. 683-709, 786-787, 985-1042)  

Zgłoszenia robót budowlanych objętych zamówieniem uzupełniającym dokonano 
w dniu 28 stycznia 2014 r.73 Protokół przekazania terenu budowy spisany został 
w dniu 16 października 2016 r. Rozpoczęcie robót nastąpiło w dniu 21 października 
2014 r. Częściowego odbioru i przekazania do eksploatacji inwestycji w torze nr 1 
dokonano w dniu 27 października 2014 r. (na podstawie zgłoszenia wykonawcy 
z dnia 24 października 2014 r.), a w torze nr 2 – w dniu 3 listopada 2014 r. 
(zgłoszenie wykonawcy w dniu 30 października 2014 r.). W trakcie odbiorów 
dokonano wyrywkowych pomiarów sprawdzających. Stwierdzono zgodność 
wykonanych robót z dokumentacją projektową. Roboty zostały odebrane 
tymczasowo i przekazane do dalszej eksploatacji z usterkami, które wykonawca 
zobowiązał się usunąć do dnia odbioru końcowego.  

Kierownik budowy poinformował zamawiającego o zrealizowaniu przedmiotu umowy 
oraz doprowadzeniu do należytego porządku terenu budowy w dniu 13 listopada 
2014 r. Odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji dokonano 
w dniu 18 listopada 2014 r. Stwierdzono zgodność wykonanych robót 
z dokumentacją projektową. Komisja odbioru postanowiła uznać obiekt 
za zakończony bez wad przekraczających tolerancje określone warunkami 
szczegółowymi, odebrany i całkowicie przygotowany do dalszej eksploatacji. 
Początek okresu gwarancyjnego ustalono na 19 listopada 2014 r., a zakończenie 
na 18 listopada 2017 r. Sieć trakcyjna została wyregulowana i dopasowana 
do parametrów wg obowiązujących przepisów do prędkości pociągów V=130 km/h. 
Uzyskano prędkość pociągów w torze nr 1 i 2 (w km objętych inwestycją) 
V=130 km/h i dopuszczalny nacisk osiowy do 221 kN/oś. Prędkość pociągów według 
WOS74 V=80 km/h.  

(dowód akta kontroli str. 823-842, 861-86, 896-921)  

                                                      
71 Zgłoszenia robót budowlanych dokonano w dniu 14 stycznia 2014 r. (AP-1.7843.1.21-1.2014.RŚ). Nie zgłoszono sprzeciwu 
(pismo z dnia 28 stycznia 2014 r.) 
72 Modernizacja rozjazdów na stacji Białuń oraz przejścia przez tory na stacji Wysoka Kamieńska kwiecień – czerwiec, 
modernizacja nawierzchni kolejowej – kwiecień. 
73 AP.I.7843.1.21-2014.RŚ. 
74 Wykaz Ostrzeżeń Stałych. 
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3.3. Sprawozdawczość dotycząca realizowanych zadań inwestycyjnych, którą 
Region przekazywał do Centrali Spółki przedstawiała się następująco: 

- wykonanie nakładów przekazywano dwa razy w miesiącu za pomocą „raportów 
z wykonania” w plikach Excel do połowy 2015 r., obecnie sprawozdawczość jest 
przekazywana za pomocą systemu EPM75, 

- przepływy środków pieniężnych z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem – raz 
w miesiącu, 

- sprawozdanie z wydatkowania środków finansowych – raz w miesiącu, 
- sprawozdanie z rozliczenia nakładów na środki trwałe – raz w miesiącu. 

Ponadto dla zadania „Modernizacja linii kolejowej nr 401 Szczecin – Świnoujście” 
sporządzano i przekazywano do Centrali Spółki: 

- część opisową zadania inwestycyjnego planowanego do realizacji ze środków 
z budżetu państwa, 

- po zakończeniu inwestycji, w 2014 r., sporządzone zostało rozliczenie zadania, 
które przesłano do Centrali Spółki, a następnie w roku 2015 zostało przekazane 
przez centralę do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. 

(dowód akta kontroli str. 971-972, 981-984) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

IV. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 
Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli76 
kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie 
umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni 
od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK 
w Poznaniu. 
Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK, proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag. 
W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 
 
Poznań, dnia 15 grudnia 2017 r. 

 
Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu 

 
Kontroler Dyrektor 

z up. Tomasz Nowiński 
Wicedyrektor 

Aneta Karska 
Główny specjalista kontroli państwowej 

 
........................................................ 

 
........................................................ 

podpis podpis 

  

                                                      
75 Enterprise Project Management.   
76 Dz. U. z 2017 r. poz. 524. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 
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wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 
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