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Zdjęcie na okładce: NIK

Wykaz stosowanych skrótów, skrótowców i pojęć
KPK Krajowy Program Kolejowy do 2023 r. przyjęty uchwałą Rady Ministrów
nr 162/2015 z dnia 15 września 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego
Programu Kolejowego do 2023 roku, aktualizacja w 2016 r. przyjęta uchwałą
Rady Ministrów nr 144/2016 z dnia 23 listopada 2016 r., aktualizacja w 2017 r.
przyjęta uchwałą Rady Ministrów nr 186/2017 z dnia 4 grudnia 2017 r. oraz
aktualizacja w 2018 r. przyjęta uchwałą Rady Ministrów nr 181/2018 z dnia
6 grudnia 2018 r.;

linia kolejowa wyznaczona przez zarządcę infrastruktury droga kolejowa przystosowana
do prowadzenia ruchu pociągów;

magistrala E 75 kolejowy korytarz transportowy E 75 przebiega następującymi liniami kolejowymi: nr 449 na odcinku Warszawa Rembertów–Zielonka
(12,355–21,451 km), nr 6 na odcinku Zielonka–Białystok (14,400–177,305 km),
nr 38 na odcinku Białystok–Ełk (0,164–103,706 km), nr 41 na odcinku Ełk–Olecko (0,486–28,000 km), nr 39 na odcinku Olecko–Suwałki
(0,643–43,545 km), nr 51 na odcinku Suwałki–Trakiszki (granica państwa)
(0,502–28,620 km);
multimodalna sieć
transportowa sieć połączeń drogowych, kolejowych, lotniczych, morskich a także śródlądowych, która umożliwia przewóz osób lub towarów, przy użyciu dwóch lub
więcej rodzajów transportu o której mowa w rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) NR 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylające decyzję nr 661/2010/UE1;

odcinek linii kolejowej część linii kolejowej zawarta między stacjami węzłowymi albo między punktem początkowym lub końcowym linii kolejowej a najbliższą stacją węzłową;
PKP PLK S.A. Polskie Linie Kolejowe S.A.;
lub Spółka PKP

SIWZ specyfikacja istotnych warunków zamówienia;

sieć bazowa podstawowa sieć połączeń multimodalnych, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1315/2013 z dnia 11 grudnia
2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylające decyzję nr 661/2010/UE;

TEN-T Transeuropejska Sieć Transportowa (Trans-European Network Transport).
Dotyczy projektów wspólnego zainteresowania, które realizowane są przez
państwa członkowskie, zgodnie z art. 171 traktatu o funkcjonowaniu UE
(Dz. Urz. UE C 326 z 26.10.2012, s. 47 ze zm.);
ufp ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych2;

uotk ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym3;
upb ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane4;

upoś ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska5;

upzp ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych6.
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Dz. Urz. UE L 348 z 20.12.2013, s. 1, ze zm.
Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.
Dz. U. z 2017 r. poz. 2117, ze zm.
Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, ze zm.
Dz. U. z 2018 r. poz. 799, ze zm.
Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.

1. WPROWADZENIE
Pytanie definiujące
cel główny kontroli
Czy proces planowania
i modernizacji polskiego
odcinka międzynarodowej
magistrali kolejowej
E 75 (Rail Baltica)
jest prowadzony
w sposób efektywny
i czy uwzględnia
uwarunkowania
międzynarodowe?
Pytania definiujące cele
szczegółowe kontroli

W najbliższej przyszłości podstawę rozwoju zrównoważonej multimodalnej
sieci transportowej Europy stanowić ma transportowa sieć bazowa łącząca
państwa europejskie. Działania i wsparcie UE skupiają się przede wszystkim na tych elementach transeuropejskiej sieci transportowej, które mają
największą wartość dodaną, w szczególności na odcinkach transgranicznych i połączeniach multimodalnych. Jednym z ważniejszych projektów jest
budowa linii kolejowej Rail Baltica łączącej Polskę z państwami bałtyckimi
i Finlandią.
Infografika nr 1
Rail Baltica uwarunkowania międzynarodowe i stan realizacji na terytorium Polski

1. Czy minister właściwy
ds. transportu w sposób
rzetelny i efektywny
planował modernizację
polskiego odcinka Rail
Baltica?
2. Czy modernizacja odcinka
Warszawa–Białystok
realizowana jest zgodnie
z założonym planem
i w sposób skuteczny?
3. Czy prace
przygotowawcze
do inwestycji na odcinku
Białystok–granica z Litwą
były realizowane zgodnie
z założeniami?
4. Czy minister właściwy
ds. transportu prawidłowo
realizował nadzór
nad przygotowaniem
i realizacją przez
PKP PLK S.A. zadań
inwestycyjnych na linii
kolejowej E75?
Jednostki kontrolowane
Ministerstwo Infrastruktury,
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Okres objęty kontrolą
Lata 2016–2018 (do czasu
zakończenia kontroli).

Źródło: Opracowanie własne NIK w oparciu o dane z jednostek kontrolowanych.

W celu realizacji przedsięwzięcia na odcinku z Tallina do Rygi i Kaunas,
w 2014 roku Estonia, Łotwa i Litwa powołały spółkę celową RB Rail, której zadaniem jest budowa normalnotorowej linii kolejowej składającej się
z podwójnych torów, w pełni zelektryfikowanej, która umożliwi poruszanie
się pociągów z prędkością maksymalną 230 km/h.
W chwili obecnej na terytorium krajów bałtyckich trwają prace projektowe,
które zgodnie z harmonogramem mają wejść w fazę realizacji w 2020 r.
Realizacja II etapu (budowa) projektu (od granicy Polski do Tallina) przewidziana jest na lata 2025–2030.

Polski odcinek Rail Baltica to 341 km trasy kolejowej z Warszawy przez
Białystok, Ełk i Suwałki do granicy Polski z Litwą w Trakiszkach. Jest on
modernizowany w ramach uchwalonego prze Radę Ministrów Krajowego
Programu Kolejowego do 2023 r., którego realizatorem jest PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. Nadzór nad realizacją całości programu sprawuje minister właściwy do spraw transportu.
5

WPROWADZENIE
W ramach modernizacji trasy ukończono główne prace na odcinku z Warszawy do Sadownego (ok. 66 km) oraz rozpoczęto prace na odcinku
z Sadownego do Czyżewa (ok. 35 km). Na pozostałych odcinkach rozpoczęto prace projektowe i przedprojektowe.

Jest to istotny projekt. Prawidłowa jego realizacja umożliwi mieszkańcom
krajów bałtyckich kolejowy dostęp do pozostałych państw Europy Zachodniej. W skali lokalnej projekt modernizacji E75 ma równie istotne znaczenie. Otwiera północnowschodnią Polskę na resztę kraju i zmniejsza presję transportową na istniejące drogi, przyczyniając się do poprawy jakości
życia i ochrony środowiska.

Linii kolejowej o takich parametrach nigdy dotychczas w tej części Polski
nie było i stanowić ona może swoisty impuls do rozwoju całego regionu.
Dlatego też tak ważne jest aby projekt był realizowany w sposób gospodarny i rzetelny, przy uzyskaniu najlepszych efektów z poniesionych wydatków.
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2. OCENA OGÓLNA
Uwzględniając pozytywne aspekty modernizacji magistrali kolejowej z Warszawy do Białegostoku i dalej do granicy państwa w Trakiszkach, Najwyższa
Izba Kontroli stwierdza, że proces planowania i modernizacji linii wchodzących w skład magistrali E75 uwzględniał uwarunkowania międzynarodowe,
a zastosowany wariant konstrukcyjny był zgodny ze specyfikacjami określonymi w podpisanych przez Polskę umowach międzynarodowych, choć odbiegał od założeń deklarowanych przez kraje bałtyckie. Jednocześnie stwierdza,
że planowanie i realizacja zadań inwestycyjnych na E75 i na liniach towarzyszących nie było prowadzone w sposób efektywny.

Planowanie i realizacja
zadań inwestycyjnych
na magistrali kolejowej E75
i na liniach towarzyszących
nie było prowadzone
w sposób efektywny

Nieprzygotowanie jednolitej spójnej koncepcji modernizacji całego odcinka
magistrali E75 na terytorium Polski, oraz nieskuteczny nadzór Zarządu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A., w szczególności na etapie przygotowawczym
poszczególnych zadań inwestycyjnych, skutkowały powstaniem nieprawidłowości polegających na wydłużeniu okresu realizacji lub zwiększeniu kosztów
realizacji inwestycji w stosunku do pierwotnie zakładanych.
Minister Infrastruktury prowadził nadzór nad realizacją Krajowego Programu
Kolejowego do 2023 r., w tym nad inwestycjami na E75, w zakresie opisanym
w tym dokumencie.

Pozytywnie Najwyższa Izba Kontroli oceniła przygotowanie projektów budowlanych w sposób umożliwiający w przyszłości zwiększenie prędkości i przepustowości na modernizowanych liniach, jak również zmiany dokumentacji projektowej w stosunku do warunków zawartych w programach funkcjonalno-użytkowych, które przyczyniały się do poprawy jakości modernizowanych linii
kolejowych.
Pozytywnie ocenia także sposób wyłonienia wykonawców prac przedprojektowych i projektowych, jak również robót budowlanych, a także system dokonywania odbioru prac. Nie stwierdzono przypadków odbioru robót niezgodnych
z dokumentacją projektową lub z istotnymi wadami lub usterkami.
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3. SYNTEZA WYNIKÓW KONTROLI
Międzynarodowa magistrala kolejowa Rail Baltica, która połączy Estonię,
Łotwę i Litwę linią kolejową z Europą Zachodnią, przebiega przez terytorium Polski od przejścia granicznego w Trakiszkach poprzez Suwałki, Ełk,
Białystok do Warszawy. Zaliczona została ona do sieci bazowej TEN–T
towarowej i pasażerskiej określonej w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie
unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylającym decyzję nr 661/2010/UE7, a także w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1316/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiającego instrument „Łącząc Europę”, zmieniające
rozporządzenie (UE) nr 913/2010 oraz uchylające rozporządzenia (WE)
nr 680/2007 i (WE) nr 67/20108.

Modernizację E75
ujęto w dokumentach
strategicznych DI i KPK,
jednak nie były one spójne.

W projektach inwestycji
uwzględniono
uwarunkowania
międzynarodowe

Na całym przebiegu projektowanej trasy kolejowej Rail Baltica jedyny istniejący odcinek, na którym odbywają się regularne przewozy znajduje się
na terytorium Polski. Parametry techniczne tej trasy9 nie spełniają obecnie minimalnych wymagań dla korytarzy transportowych opisanych m.in.
w Umowie Europejskiej o głównych międzynarodowych liniach kolejowych
(AGC10) m.in. w zakresie minimalnej prędkości pociągów11. W najgorszym
stanie technicznym jest odcinek transgraniczny, pozostałe odcinki także
wymagają znacznych nakładów inwestycyjnych. 		
[str. 17–20]

Inwestycje na magistrali kolejowej E75 zostały ujęte w przygotowanych
przez ministra właściwego ds. transportu dokumentach strategicznych
tj. „Dokumencie Implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu
do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.)” i w Krajowym Programie Kolejowym do 2023 r., które zostały przyjęte przez Radę Ministrów. Przygotowywane dokumenty nie były spójne, nie wszystkie projekty dotyczące
modernizacji magistrali E75 ujęte w uchwalonym w październiku 2014 r.
DI, zostały w ten sam sposób uwzględnione w uchwalonym niespełna rok
później KPK. W efekcie projekt „Prace na linii kolejowej E75 na odcinku Białystok–Suwałki–Trakiszki (granica państwa)”, na którym pierwszy przetarg
na roboty budowlane miał być ogłoszony w 2017 r., a cały projekt zakończony w 2020 r., do lipca 2018 r. nie miał opracowanego ostatecznego studium wykonalności na odcinku Ełk–Trakiszki dla parametrów linii sieci
bazowej TEN–T. 						
[str. 15–16]

Zarówno działania Ministra właściwego ds. transportu, jak i PKP PLK S.A.
przy projektowaniu i modernizacji linii kolejowych wchodzących w skład
E75 uwzględniały uwarunkowania międzynarodowe. Prowadzona była
także współpraca ze stroną litewską odnośnie odcinka transgranicznego.
								
[str. 16–17]
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Dz. Urz. UE L 348 z 20.12.2013, s. 1, ze zm.

9

Powyższe stwierdzenie nie odnosi się do odcinków, które już zostały zmodernizowane i oddane
do użytku (odcinek Warszawa–Sadowne).

8

8

Dz. Urz. UE L 348 z 20.12.2013, s. 129, ze zm. Rozporządzenie zwane dalej: „Rozporządzeniem
nr 1316/2013”.

10 Umowa europejska o głównych międzynarodowych liniach kolejowych (AGC),sporządzona
w Genewie dnia 31 maja 1985 r. Obowiązuje od 27 kwietnia 1989 r. (Dz. U. z 1989 r. Nr 42,
poz. 231).
11 Na istniejących głównych liniach kolejowych o znaczeniu międzynarodowym (m.in. magistrala
E75) minimalna prędkość powinna wynosić 160 km/h

SYNTEZA WYNIKÓW KONTROLI
Zadania inwestycyjne na magistrali E75 Spółka prowadziła na pięciu odcinkach realizacyjnych, w ramach których rozpoczęto realizację 99 projektów,
z których 27 dotyczyło prowadzenia prac projektowych i przedprojektowych.

Wartość umów
dotyczących
modernizacji E75
wyniosła
2 654 859 tys. zł netto

Wartość wszystkich zawartych umów dotyczących modernizacji linii kolejowych wchodzących w skład E75 wyniosła na dzień 30 czerwca 2018 r.
2 654 859 tys. zł netto. Harmonogramy realizacji projektów modernizacyjnych były zgodne ze zaktualizowanymi szczegółowymi planami realizacji
KPK dla magistrali E75.					
[str. 20–22]
Infografika nr 2
Realizacja projektów inwestycyjnych na magistrali E75

Źródło: Opracowanie własne NIK w oparciu o dane z jednostek kontrolowanych.

Wartość zawartych umów dotyczących prac przygotowawczych i projektowych modernizacji linii kolejowych wchodzących w skład E75 wyniosła
na dzień 30 czerwca 2018 r. 107 578 tys. zł netto.

Przygotowanie
inwestycji
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SYNTEZA WYNIKÓW KONTROLI
Analiza poddanych kontroli umów na prace projektowe i przedprojektowe12 wykazała m.in., że Spółka przy wyborze wykonawców stosowała
przepisy upzp.
Pozytywnie oceniono realizację założeń przyjętych w trakcie prac przedprojektowych. Na etapie tworzenia dokumentacji projektowej PKP PLK
S.A. akceptowała wyłącznie odstępstwa pozwalające na podniesienie jakości projektowanej linii.

Pozytywnie oceniono również system dokonywania odbioru dokumentacji projektowej i przedprojektowej, w szczególności działania Spółki prowadzące do podzielenia odcinka Czyżew–Białystok na pododcinki i opracowywanie przez wykonawcę projektów budowlanych z wyprzedzeniem
w stosunku do terminów wynikających z umów.

Przygotowując inwestycje na magistrali E 75 PKP PLK S.A. nie stworzyła
jednak spójnej koncepcji modernizacji poszczególnych odcinków całej
magistrali obejmującej m.in. jednolite parametry techniczno-eksploatacyjne
modernizowanych linii kolejowych, analizy obciążenia ruchem oraz analizy
kosztów i korzyści. Sporządzone w ramach przygotowywanych inwestycji
studia wykonalności odnosiły się tylko do wybranych odcinków E75. Niedostateczne przygotowanie całości modernizacji tej magistrali kolejowej
było m.in. przyczyną powstania stwierdzonych przez NIK nieprawidłowości, opisanych w dalszej części informacji.
Minimalne wymagane parametry Rail Baltica wynikają wprost z wymogów TSI (Techniczne Specyfikacje Interoperacyjności) dla sieci bazowej jak również z Umowy AGC określającej parametry infrastruktury dla
linii kolejowych o głównym znaczeniu międzynarodowym gdzie przyjęto,
że minimalna prędkość pociągów na istniejących liniach o znaczeniu międzynarodowym (a taką jest E75) powinna wynosić 160 km/h.

Działaniem nierzetelnym, a w skutkach niegospodarnym było trzykrotne
zlecanie przez Spółkę w latach 2015–2017 opracowań dotyczących prac
przedprojektowych dla odcinka Ełk–Trakiszki (granica państwa), w postaci
dwóch studiów wykonalności oraz analizy technicznej dodatkowego
wariantu inwestycyjnego (stanowiącego uzupełnienie studium wykonalności z 2015 r.). Spółka niegospodarnie wydatkowała kwotę 190 650 zł
na opracowanie wariantu dodatkowego, podczas gdy opracowanie z 2015 r.
zawierało wariant realizacji inwestycji zgodny w wymogami dla europejskich korytarzy transportowych.
Działaniem niegospodarnym było również podwójne zlecenie opracowania inwentaryzacji przyrodniczej dla zadania „Prace na linii E75 na odcinku
Czyżew–Białystok”, które zwiększyło koszty realizacji projektu o kwotę
113,98 tys. zł. netto.
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12 [1] „Wykonanie dokumentacji projektowych dla odcinka Czyżew–Białystok od km 107.260
– do km 178.500 z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji
lokalizacyjnych i pozwoleń na budowę” w ramach projektu pn. „Prace na linii E75 na odcinku
Czyżew–Białystok”, [2] „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru
autorskiego w ramach projektu pn. Prace na linii E75 na odcinku Białystok–Suwałki–
–Trakiszki (granica państwa), etap I odcinek Białystok–Ełk”, [3] „Opracowanie dokumentacji
przedprojektowej dla projektu pn. Prace na linii E75 na odcinku Białysto–Suwałki–Trakiszki
(granica państwa), etap II odcinek Ełk–Trakiszki (granica państwa)”.

SYNTEZA WYNIKÓW KONTROLI
Ponadto PKP PLK S.A. w toku realizacji umowy na „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach
projektu pn. „Prace na linii E75 na odcinku Białystok–Suwałki–Trakiszki
(granica państwa), etap I odcinek Białystok–Ełk”13 poleciła Wykonawcy
przygotowanie dokumentacji projektowej pod kątem osiągnięcia prędkości
maksymalnej 200 km/h, w tym zmiany geometrii na wybranych odcinkach.
Skutkowało to sporządzeniem dokumentacji projektowej z uwzględnieniem założeń odmiennych od wynikających z dokumentacji przetargowej i obowiązującej strony umowy14. Rozszerzenia zakresu rzeczowego
umowy Spółka dokonała niezgodnie z wewnętrznymi regulacjami w zakresie rozwiązywania sporów inwestycyjnych. Zamawiający zlecił Wykonawcy
dodatkowy zakres prac projektowych bez udzielenia „zamówienia podobnego”, o którym mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3 upzp. Możliwość udzielenia
takiego zamówienia przewidywało ogłoszenie o zamówieniu i Opis Przedmiotu Zamówienia15 stanowiący załącznik do SIWZ i umowy. Rozszerzenie zakresu rzeczowego Umowy opóźniło przekazanie dokumentacji przez
Wykonawcę o 6 tygodni i może spowodować powstanie po stronie Wykonawcy roszczenia w kwocie 4000 tys. zł. 			
[str. 19–25]

Spółka zakończyła realizację siedmiu inwestycji związanych z modernizacją Realizacja inwestycji
E75 o łącznej wartości 41 146,6 tys. zł16. dwanaście umów o łącznej wartości 2 223 806,4 tys. zł było w trakcie realizacji, a do 2020 r. zaplanowano
kolejnych sześć zadań o łącznej szacunkowej wartości 2 963 669,1 tys. zł17.

Analiza poddanych kontroli umów18 wykazała że inwestycje realizowane
na E75 napotykały problemy skutkujące m.in. opóźnieniami w ich realizacji
oraz zwiększeniem wydatków po stronie PKP PLK S.A. Opóźnienia i zwiększenie kosztów wynikały zarówno z przyczyn niezależnych od Spółki, jak
i leżących po jej stronie.

Wykonawca umowy na „Wykonanie robót budowlanych na odcinku
Sadowne–Czyżew wraz z urządzeniami srk od km 71,800 do km 107,260”
nie ukończył w terminie żadnego z 10 etapów inwestycji wyszczególnionych w umowie19. PKP PLK S.A. poinformowało wykonawcę o możliwości naliczenia kar umownych i wezwało wykonawcę do zintensyfikowania prac celem nadrobienia powstałych opóźnień w realizacji kontraktu.

13 Umowa Nr 60/039/022/17/Z/I z 27 grudnia 2017 r.
14 Umowa zawarta 27 grudnia 2017 r. dotyczyła opracowania dokumentacji projektowej
z uwzględnieniem następujących parametrów: prowadzenie pociągów z prędkością do 160 km/h
w ruchu pasażerskim oraz do 120 km/h w ruchu towarowym, przy nacisku 221 kN na oś.
15 Dalej: „OPZ”.

16 Według stanu na 30 czerwca 2018 r.
17 Dotyczy umów na roboty budowlane, przebudowę/budowę urządzeń elektroenergetycznych
i systemu sterowania ruchem. Nie uwzględniono umów na prace przedprojektowe i projektowe,
umów na nadzór inwestorski / autorski, umów na działania informacyjne i promujące projekt,
umów na sieć trakcyjną oraz umów przyłączeniowych.
18 [1]”Polepszenie jakości usług przewozowych na liniach objazdowych 31, 32, 36” – umowa nr
90/101/0117/16/Z/I z 27 stycznia 2017 r. o wartości 169 647,8 tys. zł netto; [2]„Zaprojektowanie
i budowa przejścia podziemnego w Łochowie” – umowa Nr 90/101/0009/17/I/I z dnia 16 lutego
2017 r. o wartości 3787 tys. zł netto; [3]„Wykonanie robót budowlanych na odcinku Sadowne–
–Czyżew wraz z urządzeniami srk od km 71,800 do km 107,260” – umowa Nr 90/101/0039/17/Z/I
z 13 czerwca 2017 r. o wartości 521 573,2 tys. zł netto.
19 Przykładowo etap: 2A – opóźnienie 137 dni; 7A – opóźnienie 137 dni; 8B – 199 dni. Stan na
30 czerwca 2018 r.
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Wykonawca zawnioskował o zawarcie aneksu do umowy – zmieniającego
terminy zakończenia poszczególnych etapów inwestycji, bez zmiany czasu
na ukończenie całości przedsięwzięcia, inżynier kontraktu20 częściowo
podzielił argumentację wykonawcy. Do 27 lipca 2018 r. aneks nie został
podpisany21, nie naliczono też kar umownych z tytułu opóźnień22.

Działaniem nierzetelnym było złożenie wniosku o wydanie decyzji o warunkach lokalizacji inwestycji polegającej na budowie przejścia podziemnego
w Łochowie23 w oparciu o niewłaściwą podstawę prawną. Spółka złożyła
do Wojewody Mazowieckiego wniosek o ustalenie lokalizacji linii kolejowej na podstawie art. 9o ust. 1 uotk zamiast wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego (na terenie zamkniętym) na podstawie
art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym24. W konsekwencji Wojewoda Mazowiecki umorzył
postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji linii kolejowej, co skutkowało opóźnieniami w przedmiotowej
inwestycji.
Przygotowując PFU25 dla inwestycji „Polepszenie usług przewozowych
na liniach objazdowych 31, 32, 36” Spółka nierzetelnie określiła stopień
zanieczyszczenia podsypki26 oraz zakres prac niezbędnych do wykonania
w ramach przedmiotowego zamówienia. Błędy w PFU skutkowały koniecznością aneksowania umowy poprzez zwiększenie ilości tłucznia do uzupełnienia z 47 000 do 122 000 ton (zwiększenie o 159,6%) na wszystkich trzech liniach. W efekcie, na mocy aneksu do umowy przysługiwało
Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie na zakup i wbudowanie tłucznia
nieujętego w Ofercie w kwocie maksymalnej do 25 439 882,07 zł netto
(wynagrodzenie zależne od ilości faktycznie dostarczonego i wbudowanego
tłucznia27) i wydłużenie czasu realizacji o siedem miesięcy28.
PKP PLK S.A. zapewniła nadzór nad realizacją trzech inwestycji poddanych kontroli zawierając umowę na sprawowanie nadzoru inwestorskiego
z podmiotami zewnętrznymi. W toku kontroli nie odnotowano przypadków
odbioru prac od Wykonawców niezgodnych z dokumentacją projektową
lub z istotnymi wadami lub o parametrach innych niż wynikało to z PFU.
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20 Inspektor nadzoru wyznaczony przez Konsultanta, który sprawuje nadzór nad wykonywaniem
prac budowlanych oraz postępem rzeczowo finansowym, zgodnie z ustawą Prawo budowlane
i warunkami kontraktowymi.
21 Na dzień zakończenia kontroli Zamawiający i Wykonawca byli na etapie negocjacji warunków
aneksu do umowy.
22 Na dzień zakończenia kontroli prace nie były wykonane, a Zamawiający i Wykonawca prowadzili
rozmowy dotyczące zawarcia aneksu terminowego, w ramach którego rozważana była zmiana
Etapów zawartych w Subklauzuli 8.13. Warunków Szczególnych Umowy.
23 Budowa przejścia podziemnego pod torami w Łochowie (w km 59,622 linii kolejowej nr 6
Zielonka–Kuźnica Białostocka).
24 Dz. U. z 2018 r. poz. 1945. Ustawa zwana dalej „ustawą o planowaniu i gospodarowaniu
przestrzennym”.
25 Program Funkcjonalno-Użytkowy zadania inwestycyjnego stanowiący podstawę do dalszego
projektowania.
26 Stopień zanieczyszczenia podsypki: 40–60% na linii 32 oraz 20–40% na linii 36 (na odcinku
od km 0,811 do km 18,828), zamiast 100%.
27 Według stanu na dzień 31 maja 2018 r. wykonano prace związane z zakupem i wbudowaniem
tłucznia na kwotę łączną 18 960 687,68 zł netto.
28 Datę zakończenia zadnia przesunięto z 27 listopada 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. (aneks nr 3).

SYNTEZA WYNIKÓW KONTROLI
Stwierdzone przez NIK nieprawidłowości w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji skutkujące m.in. opóźnieniami w ich realizacji oraz zwiększeniem wydatków po stronie PKP PLK S.A. wynikające z winy Spółki,
świadczą o nieskutecznym nadzorze ze strony Zarządu Spółki na etapie
planowania i przygotowania inwestycji. 			
[str. 26–30]

Nadzór ministra właściwego ds. transportu nad realizacją inwestycji
na E75 ograniczył się do zbierania i akceptacji informacji przekazywanych przez PKP PLK S.A. Monitorowanie inwestycji ujętych w KPK w tym
na E75 dotyczyło stopnia osiągania przez realizatora programu celów
wyznaczonych w tym dokumencie, a instrumentami wykorzystywanymi
w nadzorze przez ministra właściwego ds. transportu były raporty okresowe i roczne z wykonania KPK oraz system informatyczny29 udostępniony
przez PKP PLK S.A. Nadzór koncentrował się na globalnych wartościach
realizowanych projektów i formalnych kwestiach realizacji KPK. W konsekwencji nie identyfikował występujących nieprawidłowości i ryzyk z nimi
związanych. 							
[str. 30–31]

29 System EPM (Enterprise Project Management) – narzędzie do zarządzania, monitorowania
i nadzorowania realizowanych inwestycji.

Nadzór
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4. WNIOSKI

Ministra Infrastruktury

Prezes Zarządu PKP PLK S.A.

Ustalenia kontroli wskazują, że brak spójnej koncepcji modernizacji
linii E75 ujętej w KPK, skutkował na etapie przygotowywania inwestycji
koniecznością ponoszenia zwiększonych kosztów, dokonywania zmian terminów realizacji prac i angażowania zasobów Spółki w zadania, których
można by uniknąć w efekcie rzetelnego planowania.
W związku z powyższym, mając na uwadze potrzebę usprawnienia procesu
modernizacji linii kolejowej E75, jak również innych modernizowanych linii
kolejowych NIK wnioskuje do:
Ministra Infrastruktury o rozszerzenie zakresu działań nadzorczych nad
realizacją przez PKP PLK S.A inwestycji w ramach KPK.
Prezesa Zarządu PKP PLK S.A. o:
−− podjęcie działań mających na celu przeprowadzanie analiz i ustalania
głównych założeń dla inwestycji w całym przebiegu modernizowanych
tras kolejowych,
−− zwiększenie nadzoru na etapie przygotowania, planowania i projektowania inwestycji w celu uniknięcia zwielokrotniania kosztów i wydłużania terminu realizacji inwestycji.
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5. WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI
5.1. Opracowywanie i aktualizacja programów wieloletnich
oraz ujęcie w nich modernizacji linii kolejowej z Warszawy
do Granicy Państwa w Trakiszkach (E75).
Dokument Implementacyjny do strategii rozwoju transportu do 2020 r.
(z perspektywą do 2030 r.)30 określił cele operacyjne do realizacji w perspektywie 2014–2020 m.in. w obszarze transportu kolejowego przy wykorzystaniu środków funduszy UE. W DI ujęto wybrane inwestycje priorytetowe. Projekty zostały ocenione według przyjętych kryteriów, a ich pozycja
na liście wynikała z sumy uzyskanych punktów. Na liście projektów kolejowych znalazły się dwa dotyczące magistrali E75.

Opracowywanie
programów wieloletnich
i ujęcie w nich modernizacji E75

Na poz. 9 znalazł się projekt „Prace na linii E75 na odcinku Sadowne–Białystok wraz z robotami pozostałymi na odcinku Warszawa Rembertów–
Sadowne”, który uzyskał 56,25 pkt, a na poz. 60 (z 62) projekt „Prace
na linii kolejowej E75 na odcinku Białystok–Suwałki–Trakiszki”, który uzyskał 30,70 pkt.

Określone w DI harmonogramy realizacji projektów nie zostały dotrzymane. W projekcie „Prace na linii E75 na odcinku Sadowne–Białystok wraz
z robotami pozostałymi na odcinku Warszawa Rembertów–Sadowne”
zaplanowano zakończenie robót budowlanych w 2020 r. Projekt ten został
podzielony na dwa zadania i finalnie zakończenie prac na odcinku Czyżew–
–Białystok zostało zaplanowane na 2022 r. W przypadku projektu „Prace
na linii kolejowej E75 na odcinku Białystok–Suwałki–Trakiszki (granica
państwa)” opracowanie studium wykonalności przewidziano na 2016 r.,
a zadanie miało być zakończone w 2020 r. Tymczasem, jak dotychczas,
nie zostało ukończone finalne studium wykonalności.
W kolejnym dokumencie programowym tj. Krajowym Programie Kolejowym do 2023 r. przyjętym uchwałą Rady Ministrów nr 162/2015 z dnia
15 września 2015 r. (uszczegóławiającym postanowienia DI) na liście podstawowej ujęto trzy projekty dotyczące modernizacji magistrali E75:
−− poz. 18 „Modernizacja linii kolejowej E75 Rail Baltica Warszawa–Białystok–granica z Litwą, etap I, odcinek Warszawa Rembertów–Zielonka–Tłuszcz (Sadowne)”31;

−− poz. 80 „Modernizacja linii kolejowej E75 Rail Baltica Warszawa–Białystok–granica z Litwą, etap I, odcinek Warszawa Rembertów–Zielonka–Tłuszcz”32;

−− poz. 90 „Prace na linii E75 na odcinku Sadowne–Białystok wraz z robotami pozostałymi na odcinku Warszawa Rembertów–Sadowne”33.

Czwarty projekt „Prace na linii kolejowej E75 na odcinku Białystok–
–Suwałki–Trakiszki (granica państwa)”34 ujęty został na poz. 144 listy
rezerwowej.
30 Dokument Implementacyjny (dalej DI) do strategii rozwoju transportu do 2020 r. (z perspektywą
do 2030 r.), przyjęty przez Radę Ministrów uchwałą nr 201/2014 z dnia 13 października 2014 r.
31 Szacunkowa wartość projektu – 307,66 mln zł, „projekt w ramach POIiŚ 2007–2013”.

32 Szacunkowa wartość projektu – 563,51 mln zł, „projekt fazowany”.
33 Szacunkowa wartość projektu – 2727,27 mln zł, „złożony wniosek w naborze CEF 2014”.
34 Szacunkowa wartość projektu – 2500 mln zł.
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Przedstawione przez Ministra Infrastruktury przyczyny niespójności przedstawionych dokumentów tj. ograniczone środki finansowe na realizację
programu oraz niska pozycja na liście rankingowej w DI, nie są w ocenie
NIK obiektywnymi przesłankami takiego działania, gdyż na liście projektów
podstawowych objętych KPK ujęte zostały projekty, które w ogóle nie znalazły się w DI. Na „Liście projektów kolejowych o znaczeniu krajowym”, jak
np. „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowych nr 140 i 158 na odcinku Rybnik–Chałupki” o wartości 100,95 mln zł, czy „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez
poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 272 na odcinku Kluczbork–
–Ostrzeszów” o wartości 43,88 mln zł.

Aktualizacja
programu
wieloletniego

Współpraca
międzynarodowa
w sprawie budowy
Rail Baltica

W DI w pkt 5.2.1. „Kryteria wyboru projektów kolejowych o znaczeniu krajowym” zapisano m.in.: „Przewiduje się, że zasadniczym celem w zakresie inwestycji kolejowych planowanych do realizacji w okresie 2014–2020
będzie dokończenie prac na głównych ciągach, tworzących sieć bazową
i kompleksową TEN–T i stanowiących kolejowe korytarze transportowe
wg Rozporządzenia nr 1316/2013”. Powyższe oraz okoliczności przedstawione w wyjaśnieniach dotyczących studiów wykonalności tego projektu
wskazują, że uprawdopodobnioną przyczyną ujęcia tego projektu w KPK
na liście rezerwowej były wątpliwości strony polskiej do zakresu koniecznej modernizacji tego odcinka.
Uchwałą nr 144/2016 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia KPK, zmieniony został łączny limit
wydatków z budżetu państwa na realizację KPK oraz zmienione zostało
brzmienie „Listy projektów podstawowych i rezerwowych CEF i POIiŚ
finansowanych z Funduszu Spójności objętych KPK do 2023 roku”

Na liście podstawowej ujęto cztery projekty dotyczące modernizacji E75:
−− poz. 18 „Modernizacja linii kolejowej E75 Rail Baltica Warszawa–Białystok–granica z Litwą, etap I, odcinek Warszawa Rembertów–Zielonka–Tłuszcz (Sadowne) Faza I”35;
−− poz. 82 „Modernizacja linii kolejowej E75 Rail Baltica Warszawa–Białystok – granica z Litwą, etap I, odcinek Warszawa Rembertów–Zielonka–Tłuszcz (Sadowne) Faza II36;
−− poz. 89 „Prace na linii E75 na odcinku Sadowne–Czyżew wraz z robotami pozostałymi na odcinku Warszawa Rembertów–Sadowne”37;
−− poz. 90 „Prace na linii E75 na odcinku Czyżew–Białystok38.
Projekt „Prace na linii kolejowej E75 na odcinku Białystok–Suwałki–Trakiszki (granica państwa)”39 pozostał na liście rezerwowej na poz. 122.

Minister właściwy ds. transportu przygotowując projekty dokumentów
programowych dla Rady Ministrów (DI i KPK) nie dysponował analizami
dotyczącymi dotychczasowego i oczekiwanego obciążenia linii wchodzących w skład E75, opłacalności oraz spodziewanymi korzyściami społeczno-ekonomicznymi tej modernizacji. Projekty polegające na moderni35 Szacunkowa wartość projektu – 343,1 mln zł „projekt w ramach POIiŚ 2007–2013”.
36 Szacunkowa wartość projektu – 560,3 mln zł „projekt fazowany”.

37 Szacunkowa wartość projektu – 1032,8 mln zł „Projekt finansowany w ramach CEF”.
38 Szacunkowa wartość projektu – 1694,5 mln zł „Projekt finansowany w ramach CEF”.
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39 Szacunkowa wartość projektu – 2500,0 mln zł „Planowane złożenie wniosku w trzecim naborze CEF”.

WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI
zacji linii kolejowych wchodzących w skład E75 zostały umieszczone w DI,
a następnie w KPK z uwagi na to, że ta magistrala jest elementem sieci bazowej Transeuropejskiej Sieci Transportowej.

Ministrowie właściwi do spraw transportu trzech państw bałtyckich
(Litwy, Łotwy i Estonii) oraz Finlandii i Polski podpisali dwa porozumienia w sprawie realizacji projektu Rail Baltica. W czerwcu 2015 r. podpisano
wspólną deklarację, w której m.in. zapisano, że władze polskie i litewskie
będą współpracować w planowaniu i wdrażaniu odcinka transgranicznego z Białegostoku do Kaunas spełniającego warunki określone w rozporządzeniu TEN–T. Kolejne porozumienie podpisano w czerwcu 2016 r.,
wskazano w nim m.in., że: projekt ma połączyć kraje bałtyckie z Warszawą
i ma być zakończony do 2025 r., a ministrowie zgadzają się współpracować w ramach Kolejowego Korytarza Towarowego Północnego Bałtyku,
aby zwiększyć natężenie ruchu na trasie z Tallina do Warszawy (…). Podpisując porozumienie ministrowie zgodzili się na wspólną analizę wyników
i wyciągnięcie wniosków ze studium wykonalności przygotowanego przez
PKP PLK S.A. dla odcinka od Białegostoku do granicy z Litwą. Polska zobowiązała się ukończyć ww. studium wykonalności do 2020 r. Realizacja inwestycji na odcinku między Białymstokiem a Kaunas ma zostać poprzedzona
wspólnym określeniem kamieni milowych, parametrów technicznych przy
projektowanej prędkości oraz ERTMS40.

Współpraca Ministra Infrastruktury z koordynatorem europejskim korytarza TEN–T Morze Północne–Bałtyk odbywała się m.in. w ramach spotkań
korytarza sieci bazowej TEN–T Morze Północne–Bałtyk, organizowanych
przez Komisję Europejską. W okresie od kwietnia 2014 r. do października
2017 r. odbyło się 11 takich spotkań.

W lipcu 2013 r. PKP PLK S.A. podpisała z Lietuvos geležinkelia (Kolejami
Litewskimi) porozumienie o współpracy w zakresie eksploatacji i utrzymania infrastruktury kolejowej dla organizacji ruchu kolejowego przez
granicę między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Litewską. Określało
ono zasady współpracy w zakresie zarządzania infrastrukturą kolejową
dla zapewnienia ciągłości i bezpieczeństwa prowadzenia ruchu kolejowego przez granicę państwową z wykorzystaniem infrastruktury kolejowej obu stron. We wrześniu 2016 r. PKP PLK S.A. i Koleje Litewskie podpisały list intencyjny, w którym strony wyraziły intencję powołania wspólnej
grupy infrastrukturalnej, koordynującej współpracę w zakresie projektów
transgranicznych m.in. w zakresie wdrożenia interoperacyjności rozwiązań eksploatacyjnych, technicznych oraz uzyskania ewentualnych decyzji
administracyjnych. Grupa miała stanowić platformę współpracy w zakresie
realizacji projektu Rail Baltica. Do dnia końca czerwca 2018 r. nie zostały
podjęte żadne działania na rzecz aktywizacji działalności wspólnej Grupy
Infrastrukturalnej mimo inicjatyw strony litewskiej. W ocenie Spółki przyczyną niepodjęcia tych działań był niewielki ruch kolejowy na przejściu
Trakiszki–Mockawa (ok. 500 pociągów rocznie), jak również brak proble40 Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS) – obejmuje ujednoliconą europejską
łączność pomiędzy pociągami GSM-R (Global System for Mobile Communications-Railway)
oraz ujednolicony europejski system bezpiecznej kontroli jazdy pociągu ETCS (European Train
Control System). Oba systemy są istotnymi składnikami europejskiej polityki likwidacji barier
w transporcie.
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mów eksploatacyjnych wymagających rozwiązań na wyższym szczeblu,
a współpraca pomiędzy PKP PLK S.A. i Kolejami Litewskimi odbywa się
w trybie operacyjnym.

PKP PLK S.A. prowadziła także współpracę, ze Spółką RB Rail AS. W maju
2018 r. Spółka poinformowana została o zatwierdzeniu wytycznych do projektu Rail Baltica, które zakładają m.in. prędkość konstrukcyjną dla pociągów pasażerskich 249 km/h, dla pociągów towarowych – 120 km/h, maksymalną długość pociągów towarowych 1050 m i nacisk osi 25 t. Do czasu
zakończenia czynności kontrolnych PKP PLK S.A., Koleje Litewskie oraz
RB Rail AS nie opracowały zasad współpracy dotyczących odcinka transgranicznego, w tym m.in. w zakresie rozwiązań dotyczących sterowania
ruchem kolejowym i zasilania. Nie przekazano również spółce oficjalnych
założeń konstrukcyjno – eksploatacyjnych nowej trasy na piśmie.

5.2. Rozpoznanie potrzeb inwestycyjnych
Dobowa liczba pociągów
na odcinkach
linii kolejowych E75

PKP PLK S.A. gromadziła dane dotyczące parametrów techniczno-eksploatacyjnych sieci zarządzanych linii kolejowych, w tym poszczególnych
odcinków wchodzących w skład E75, monitorowano także koszty i przychody na poszczególnych liniach kolejowych.

Przeciętna dobowa liczba pociągów na odcinkach linii kolejowych wchodzących w skład E75 w latach 2016–2018 (I kw.) była najwyższa na odcinkach linii kolejowych w okolicach Warszawy m.in. na odcinku Zielonka–
–Tłuszcz wyniosła w 2016 r. – 48,96 pociągów ogółem w dobie, w 2017 r. – 77,26
a w 2018 r. (I. kw) – 82,82. Najniższa była na odcinkach E75 w okolicy
Suwałk tj. dla odcinka Olecko–Suwałki wyniosła w 2016 r. – 1,28 pociągów
ogółem w dobie, w 2017 r. – 1,68 a w 2018 r. (I.kw) – 2,46.
Infografika nr 3
Przeciętna dobowa liczba pociągów na sieci zarządzanejprzez PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. w latach 2016–2018 (I kwartał)

Źródło: Opracowanie własne NIK w oparciu o dane z PKP PLK.
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Stan techniczny nawierzchni torowej odcinków wchodzących w skład E75
zarówno za 2016 r. jak i za 2017 r. oceniony został przez PKP PLK S.A.
według czterostopniowej skali ocen: dobra, dostateczna, niezadawalająca
i zła41.
Według stanu na 31 grudnia 2016 r., stan techniczny dobry odnotowano
na 100% długości sześciu z 13 odcinków, wchodzących w skład E7542,
a stan techniczny niezadawalający odnotowano na 100% długości odcinka
Suwałki – Trakiszki i 69,7% długości odcinka Olecko–Suwałki.

Według stanu na 31 grudnia 2017 r. stan techniczny dobry nawierzchni
torowej odnotowano na 100% długości pięciu z 13 odcinków wchodzących w skład E7543. Ocena stanu technicznego odcinka Suwałki–Trakiszki
i odcinka Olecko–Suwałki nie uległa zmianie.
W latach 2016–2017 żaden z odcinków E75 nie otrzymał złej oceny.

Zdjęcie nr 1, 2, 3
Linia kolejowa nr 51 linia jednotorowa niezelektryfikowana. Według stanu na 31 grudnia 2017 r.
na 100% długości odcinka Suwałki–Trakiszki odnotowano niezadawalający stan techniczny
nawierzchni torowej.

Źródło: Materiały kontrolne NIK.

41 Ocena dobra – wymagana tylko konserwacja, niezbędne pojedyncze wymiany nawierzchni, brak
ograniczeń eksploatacyjnych; ocena dostateczna – potrzeba wymian elementów nawierzchni
do 30%, obniżenie prędkości rozkładowych lub wprowadzenie ograniczeń eksploatacyjnych;
ocena niezadawalająca – konieczna wymiana kompleksowa, znaczne obniżenie prędkości
rozkładowych oraz duża ilość ograniczeń eksploatacyjnych; ocena zła – prędkość rozkładowa
V = 0 km/h.
42 Warszawa Rembertów–Zielonka, Zielonka–Tłuszcz, Łapy–Białystok, Białystok–Białystok
Starosielce, Białystok Starosielce–Osowiec, Osowiec–Ełk.
43 Warszawa Rembertów–Zielonka, Zielonka–Tłuszcz, Białystok–Białystok Starosielce, Białystok
Starosielce–Osowiec, Osowiec–Ełk.
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Spółka przed przystąpieniem do realizacji inwestycji na E75 nie opracowała
odrębnych analiz i opracowań zawierających m.in.: prognozy ruchu, badania zapotrzebowania na wykorzystanie magistrali oraz analizy kosztów
i korzyści. Wyżej wymienione elementy zostały zawarte w opracowanych
na potrzeby modernizacji linii E75 Warszawa–Białystok–Trakiszki (granica
państwa) studiach wykonalności:
−− studium wykonalności pomoc techniczna dla projektu Modernizacja
linii kolejowej E75 na odcinku Warszawa–Białystok–Sokółka–według
stanu na dzień 19 października 2007 r.;
−− studia wykonalności dla zadania Prace na linii E75 na odcinku Białystok–Suwałki–Trakiszki (granica państwa)–opracowywane w latach
2015–2017.
Powstałe studia wykonalności były oddzielone od siebie czasowo i dotyczyły wybranych odcinków linii a nie magistrali jako całości. Studium
wykonalności z 2007 r. odnosiło się do częściowo innego przebiegu magistrali E75.
Zdjęcie nr 4, 5
Linia kolejowa nr 51 wchodząca w skład magistrali kolejowej E75 Warszawa–Białystok–
–Ełk–Trakiszki zaliczona została do sieci bazowej TEN–T towarowej i pasażerskiej – powinna
posiadać parametry zgodne z wymogami dotyczącymi infrastruktury sieci bazowej
(m.in. w pełni zelektryfikowana i z wdrożonym europejskim systemem zarządzania ruchem
kolejowym – ERTMS, nacisk na oś co najmniej 22,5 t – w przypadku linii towarowej).

Źródło: Materiały kontrolne NIK.

Do realizacji projektów modernizacyjnych magistrali E75 przyjęto parametry zgodne z wymogami dotyczącymi infrastruktury sieci bazowej, określonymi w art. 39 rozporządzenia TEN–T (linie towarowe sieci
bazowej wymienione w załączniku I): nacisk osi co najmniej 22,5 t
(tj. 221 kN/oś), prędkość konstrukcyjna 100 km/h, możliwość uruchomienia
pociągów o długości 740 m. Projektowana dla pociągów pasażerskich na odcinkach linii Rail Baltica prędkość do 160 km/h wynika z wariantów inwestycyjnych przyjętych w ramach opracowywania sw44, a przede wszystkim z umowy
AGC (Załącznik II „Parametry techniczne obiektów infrastruktury głównych
międzynarodowych linii kolejowych”, Tabela 1 „Parametry infrastruktury
dla linii kolejowych o głównym znaczeniu międzynarodowym”).
Parametry zakładane dla linii Rail Baltica na terytorium Litwy, Łotwy i Estonii to: nacisk na oś 25 t, prędkość konstrukcyjna 249 km/h, a dla pociągów
towarowych 120 km/h, długość pociągów towarowych 1050 m, spełniające
wymagania TSI dla linii o mieszanym ruchu.
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44 Studium wykonalności.
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5.3. Przygotowanie inwestycji do realizacji
Inwestycje na E75 Spółka podzieliła na pięć odcinków realizacyjnych45,
w ramach których rozpoczęto realizację 99 projektów, w tym 27 dotyczyło
prowadzenia prac projektowych i przedprojektowych. Wartość wszystkich
zawartych umów dotyczących modernizacji linii kolejowych wchodzących
w skład E75 wyniosła na dzień 30 czerwca 2018 r. 2 654 859 tys. zł netto,
w tym wartość prac przygotowawczych i projektowych wyniosła łącznie
107 578 tys. zł netto. Kontroli poddano TRZY zadania w zakresie prac projektowych i przedprojektowych o łącznej wartości 40 064,5 tys. zł.

Wartość prac
przygotowawczych
i projektowych na
30 czerwca 2018 r.
wyniosła łącznie
107 578 tys. zł netto

Infografika nr 4
Wartość umów dotyczących modernizacji linii kolejowych wchodzących w skład E75
na dzień 30 czerwca 2018 r.

Źródło: Opracowanie własne NIK w oparciu o dane z jednostek kontrolowanych.

W 2015 r. podpisano umowę46 na sporządzenie Studium Wykonalności dla
zadania: „Prace na linii E 75 na odcinku Białystok–Suwałki–Trakiszki–granica państwa” oraz materiałów przetargowych na wykonanie robót pro45 [1] Modernizacja linii kolejowej E75 Rail Baltica Warszawa–Białystok–granica z Litwą, etap I,
odcinek Warszawa Rembertów–Zielonka–Tłuszcz (Sadowne) – realizowany w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013, [2] Modernizacja linii kolejowej
E75 Rail Baltica Warszawa–Białystok–granica z Litwą, etap I, odcinek Warszawa Rembertów–
–Zielonka–Tłuszcz (Sadowne) Faza II – realizowany w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, a także [3] Prace na linii E75 na odcinku Sadowne–
–Czyżew wraz z robotami pozostałymi na odcinku Warszawa Rembertów–Sadowne, [4] Prace
na linii E75 na odcinku Czyżew–Białystok oraz [5] Prace na linii kolejowej E75 na odcinku Białystok–
–Suwałki–Trakiszki (granica państwa), etap I, odcinek Białystok–Ełk – realizowane w ramach
Instrumentu „Łącząc Europę” 2014–2020 (ang. Connecting Europe Facility – CEF).
46 Nr 60/039/0002/15/Z/I z dnia 20 lutego 2015 r., zmieniona aneksem nr 1 zawartym w dniu
30 listopada 2016 r.

Wybrane prace
przedprojektowe
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jektowych w ramach zadania: „Prace przygotowawcze dla wybranych
projektów perspektywy 2014–2020”. Ww. umowa została zrealizowana
w 10 etapach. Etapy I–V zrealizowano w 2015 r., a VI–X w latach 2016–
–2017. Wykonawca przedłożył pierwszą wersję dokumentacji w terminach
zgodnych z określonymi w umowie. Jednak ostateczne przekazanie dokumentacji nastąpiło z opóźnieniem od dwóch do dziewięciu miesięcy w stosunku do terminów planowanych. Zawarta w wykonanym studium wykonalności analiza wielokryterialna wykazała nieefektywność ekonomiczną
całego odcinka Białystok–Ełk–Trakiszki (granica państwa) jako linii w przeważającej części jednotorowej z prędkością maksymalną do 160 km/h a na
odcinku Ełk–Trakiszki do 120 km/h.

We wrześniu 2016 r. zawarto kolejną umowę47 na wykonanie nowego opracowania Etapu IV48 „Analizy techniczne wszystkich wariantów inwestycyjnych projektu wraz z oszacowaniem kosztów”, uwzględniającego analizę
wariantu 3A realizacji projektu i zakładającego podział zadania na dwa
etapy: etap I – odcinek Białystok–Ełk z zakresem uwzględniającym budowę
linii dwutorowej z prędkością V–160 km/h i budową LCS Ełk oraz etap II
– odcinek: Ełk–Trakiszki–granica państwa z zakresem uwzględniającym
budowę poszczególnych linii nr 41, 39, 51 jako jednotorowych z prędkością
maksymalną V–120 km/h (nowe trasowanie odcinka ze znacznymi korektami łuków). Odbiór dokumentacji nastąpił w terminie określonym umową.

W grudniu 2017 r. Spółka zawarła trzecią umowę na opracowanie dokumentacji przedprojektowej na odcinku Ełk–Trakiszki49. Zakres przedmiotowy obejmował opracowanie elementów dokumentacji przedprojektowej
niezbędnej dla przygotowania realizacji projektu, tj.: Studium Wykonalności, a w przypadku podjęcia decyzji przez Zamawiającego o realizacji wybranego wariantu inwestycyjnego, m.in.: [1] dodatkowych dokumentów dla
następnych etapów realizacji inwestycji; [2] OPZ/PFU będącego elementem
SIWZ niezbędnego dla dokonania wyboru wykonawców następnych etapów
projektu wraz z niezbędnymi załącznikami; [3] przygotowanie dokumentów do opracowania wniosku o dofinansowanie, w tym streszczenie sw;
[4] wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej. W PFU przewidziano, poddanie analizie charakterystyki geometrii linii i zaproponowanie usprawnień odpowiadających wymaganiom umów AGC i AGTC50. W PFU Spółka
wymagała uwzględnienia wariantowania dotyczącego linii dwutorowej
z prędkościami maksymalnymi do 160 km/h (wariant „1”), do 200 km/h
(wariant „2”) i do 230 km/h (wariant „3”). Według stanu na 30 czerwca
2018 r. umowa była w trakcie realizacji. Termin realizacji ostatniego etapu
umowy (X – Inwentaryzacja przyrodnicza) określono na 2 stycznia 2019 r.
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47 Nr 60/039/0011/16/Z/I z dnia 21 września 2016 r.
48 W ramach umowy nr 60/039/0002/15/Z/I z dnia 20 lutego 2015 r. na sporządzenie Studium
Wykonalności na odcinku Białystok–Suwałki–Trakiszki.
49 „Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu pn. Prace na linii E75 na odcinku
Białystok–Suwałki–Trakiszki (granica państwa), etap II odcinek Ełk–Trakiszki (granica
państwa)” (Umowa Nr 60/039/022/17/Z/I z dnia 29 grudnia 2017 r.).
50 Umowa Europejska o ważnych międzynarodowych liniach transportu kombinowanego
i obiektach towarzyszących (AGTC), sporządzona w Genewie dnia 1 lutego 1991 r. Obowiązuje
od 20 czerwca 2002 r. (M.P. z 2004 r. Nr 3, poz. 50).

WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI
W I półroczu 2018 r. zaplanowano wykonanie fazy I (etap I–VI51). W przypadku etapów I–III wykonawca przedłożył pierwszą wersję dokumentacji
w terminach zgodnych z określonymi w harmonogramach, w przypadku
etapu IV – pierwsza wersja raportu została przekazana przez Wykonawcę
jeden dzień po terminie.

Trzykrotne zlecenie opracowania dokumentacji przedprojektowej dla
odcinka Ełk–Trakiszki (granica państwa) było jedną z konsekwencji nieopracowania przez PKP PLK S.A. spójnej koncepcji modernizacji całości E75
na terytorium Polski. Działania takie trzeba zakwalifikować jako nierzetelne
a w konsekwencji niegospodarne. Spółka wydatkowała kwotę 190 650 zł
na wykonanie kolejnego opracowania w postaci wariantu dodatkowego,
podczas gdy pierwotne opracowanie z 2015 r. zawierało wariant realizacji inwestycji zgodny w wymogami dla europejskich korytarzy transportowych. Ponadto Spółka podpisując w 2017 r. umowę na wykonanie kolejnego
opracowania dokumentacji przedprojektowej dla ww. projektu zaciągnęła
zobowiązanie w kwocie 2 600 tys. zł netto.
Brak spójnej koncepcji dla całości modernizacji linii E75 było również przyczyną powstania nieprawidłowości na etapie prac projektowych.

Wybrane prace projektowe

Zlecając „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach projektu pn. „Prace na linii E75 na odcinku Białystok–Suwałki–Trakiszki (granica państwa), etap I odcinek Białystok–Ełk.”
PKP PLK S.A. na etapie realizacji umowy stwierdziła, że w wyniku zrealizowania ww. umowy powstanie dokumentacja projektowa odbiegająca w podstawowych założeniach od pozostałych modernizowanych odcinków E75.

Zawarta w grudniu 2017 r. umowa52 przewidywała sporządzenie dokumentacji obejmującej m.in.: [1] modernizację i budowę linii nr 38 jako dwutorowej oraz podniesienie prędkości maksymalnej do 160 km/h , przy założeniu, że będą występować lokalne ograniczenia prędkości, kompleksowe
wzmocnienie podtorza i odnowienie nawierzchni torowej; [2] rehabilitację
linii nr 41, 223, 515, 516 (…); [3] przebudowę istniejących posterunków
i punktów eksploatacyjnych w celu dostosowania do zakładanej prędkości,
budowę peronów, budynków i obiektów inżynieryjnych. Zabudowę komputerowych urządzeń srk oraz telekomunikacji – LCS Ełk; [4] całkowitą przebudowę istniejącej sieci trakcyjnej i budowę nowej dla torów projektowanych na odcinku Białystok–Ełk.
W dokumentacji przetargowej zapisano, że Wykonawca w ramach przygotowania projektu geometrii linii kolejowej jest zobowiązany do przeprowadzenia kompleksowej optymalizacji linii kolejowej w celu zwiększenia
dopuszczalnych prędkości pociągów określonych na 160 km/h w ruchu
pasażerskim oraz na 120 km/h w ruchu towarowym, przy nacisku 221 kN
51 Etap I – Prognozy społeczno-gospodarcze i analizy rynku usług transportowych; Etap
II-Analiza stanu istniejącego infrastruktury kolejowej i taboru oraz definiowanie wariantów
inwestycyjnych (w tym trasowanie linii); Etap III – Analizy marketingowe i ruchowe wariantów
inwestycyjnych oraz Podsumowanie Fazy I; Etap IV – Analizy techniczne wszystkich wariantów
inwestycyjnych projektu, wraz z oszacowaniem kosztów; Etap – Analiza środowiskowa;
Etap VI – Analiza kosztów i korzyści oraz Podsumowanie Fazy II.
52 „Umowa Nr 60/039/022/17/Z/I z dnia 27 grudnia 2017 r. – wartość prac projektowych
19 800 tys. zł netto.
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na oś. Zawarta umowa zobowiązywała Wykonawcę do wykonania dokumentacji projektowej, zgodnie z podanymi parametrami, innymi niż dla
dotychczas projektowanych odcinków na linii E75, na których uwzględniano możliwość uzyskania w przyszłości prędkości maksymalnej 200 km/h
(na wybranych odcinkach linii).

W celu eliminacji rozbieżności, w toku realizacji umowy spółka, bez udzielenia „zamówienia podobnego”, o którym mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3 upzp,
poleciła Wykonawcy umowy przygotowanie dokumentacji projektowej pod
kątem osiągnięcia prędkości maksymalnej 200 km/h, w tym zmiany geometrii na wybranych odcinkach. Rozszerzenia zakresu rzeczowego umowy
Spółka dokonała niezgodnie z wewnętrznymi regulacjami w zakresie rozwiązywania sporów inwestycyjnych. Zamawiający zlecił Wykonawcy dodatkowy zakres prac projektowych bez udzielenia „zamówienia podobnego”,
o którym mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3 upzp. Możliwość udzielenia takiego
zamówienia przewidywały zapisy ogłoszenia i OPZ stanowiące załącznik
do SIWZ i umowy.
Według stanu na 30 czerwca 2018 r. umowa była w trakcie realizacji. Wykonawca, opracowywał dokumentację projektową zgodnie z poleceniem
Zamawiającego, tj. do prędkości 200 km/godz. i roboty te zostały przez
Zamawiającego odebrane. Wykonawca złożył pierwsze wersje opracowanych dokumentacji w terminach o sześć tygodni dłuższych niż wynikało
to z umowy. Kwotę roszczenia z tytułu dodatkowego wynagrodzenia, Wykonawca oszacował na 4000 tys. zł. Na dzień zakończenia czynności kontrolnych nie trwały formalne zgodne z obowiązującym w Spółce „Podręcznikiem zarządzania sporami inwestycyjnymi w PKP PLK S.A.” uzgodnienie
wydłużenia terminu oraz zmiany zakresu umowy z Wykonawcą.

Jako działanie niegospodarne NIK oceniła dwukrotne opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej dla zadania „Prace na linii E75 na odcinku Czyżew–Białystok” przez co koszty realizacji projektu zwiększyły się o kwotę
113,98 tys. zł netto.
W lutym 2016 r. Spółka zawarła umowę53 na Wykonanie w ramach realizacji Umowy Ramowej, opracowania Typ 3 – Rozpoznanie warunków przyrodniczych – inwentaryzacja przyrodnicza dla projektu „Prace na linii
kolejowej E75 na odcinku Czyżew–Białystok. We wrześniu 2016 r. Spółka
zawarła kolejną umowę54 na Wykonanie dokumentacji projektowych dla
odcinka Czyżew–Białystok od km 107.260 – do km 178.500 z uzyskaniem
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji lokalizacyjnych
i pozwoleń na budowę w ramach projektu pn. „Prace na linii E75 na odcinku
Czyżew–Białystok” (w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego 2 września 2013 r.), której przedmiotem było m.in. opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko
z inwentaryzacją i waloryzacją przyrodniczą. Raport końcowy z przeprowadzanej inwentaryzacji w ramach umowy z lutego 2016 r. został odebrany
przez PKP PLK S.A. 13 lutego 2017 r. Wykonawcy zapłacono 113 984 zł
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53 Nr 60/018/0003/16/Z/I z dnia 12 lutego 2016 r.
54 Nr 90/101/0086/16/Z/I z dnia 13 września 2016 r.
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netto tytułem wynagrodzenia za wykonaną terenową inwentaryzację przyrodniczą w okresie od 21 lutego 2016 r. do końca września 2016 r. W przypadku umowy z września 2016 r., raport o oddziaływaniu na środowisko
z inwentaryzacją i waloryzacją przyrodniczą odebrano 14 września 2017 r.
Przytoczone wyżej przykłady potwierdzają, że PKP PLK S.A. w niedostateczny sposób sprawowała nadzór nad modernizacją E75 w zakresie przygotowania i projektowania inwestycji.

Na pozytywną ocenę zasługują natomiast działania Spółki prowadzące
do roboczego podzielenia odcinka Czyżew–Białystok na pododcinki i opracowywanie przez wykonawcę projektów budowalnych z wyprzedzeniem
w stosunku do terminów wynikających z umowy.

Umowa na „Wykonanie dokumentacji projektowych dla odcinka Czyżew–
Białystok”55 obejmowała m.in. roboty torowe nawierzchniowe, podtorowe
i odwodnieniowe, przebudowę peronów z wyposażeniem, sieć trakcyjną,
elektroenergetykę nietrakcyjną oraz obiekty inżynieryjne.

Dokumentacja projektowa miała uwzględniać prędkości 160 km/h jako
prędkość maksymalną i prędkość 200 km/h, jako prędkość docelową.
W OPZ przewidziano, że wszystkie prace wykonane w pierwszej fazie
modernizacji muszą uwzględniać ostateczną rozbudowę linii do prędkości 200 km/h. Aby uniknąć konieczności późniejszej przebudowy dostosowaniu do prędkości 200 km/h miało podlegać trasowanie linii, geometria
linii i układu torowego, perony, nowo budowane obiekty inżynieryjne oraz
urządzenia sieci trakcyjnej (rozstaw słupów, łańcuchowa konstrukcja sieci
trakcyjnej).
Spółka zawarła porozumienie z Wykonawcą ww. umowy, w wyniku którego
wyraziła zgodę na roboczy podział odcinka Czyżew–Białystok na mniejsze
sekcje i przygotowywanie projektów budowlanych z wyprzedzeniem czasowym w porównaniu do harmonogramu wynikającego z umowy. Przykładowo wielobranżowe projekty budowlane oraz projekty budowlane linii
zasilających dotyczące całości odcinka Czyżew–Białystok zgodnie z umową
miały zostać wykonane i przekazane do oceny PKP PLK S.A. do 5 stycznia
2018 r. W efekcie dokonanego podziału Wykonawca przygotował projekty
budowlane dla mniejszych odcinków i przekazał je PKP PLK S.A. we wcześniejszych terminach. Projekty budowlane dla odcinka Małkinia–Czyżew
zostały przekazane PKP PLK S.A. 17 lipca 2017 r., projekty budowlane
dla odcinka Czyżew–Szepietowo – 15 września 2017 r., projekty budowlane
dla odcinka Szepietowo–Łapy ze stacją Szepietowo – 20 października 2017 r.,
a projekty budowlane dla ostatniego odcinka Turczyn–Białystok ze stacją
Białystok – 29 grudnia 2017 r.
Według stanu na 30 czerwca 2018 r. umowa była w trakcie realizacji,
a odbiorów poszczególnych etapów prac dokonywano zgodnie z harmonogramami rzeczowo-finansowymi.
55 „Wykonanie dokumentacji projektowych dla odcinka Czyżew–Białystok od km 107.260 – do km
178.500 z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji lokalizacyjnych
i pozwoleń na budowę” w ramach projektu pn. „Prace na linii E75 na odcinku Czyżew–Białystok”
(Umowa Nr 90/101/086/16/Z/I z 13 września 2016 r.) – wartość prac projektowych
17 664,5 tys. zł netto.
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5.4. Realizacja i monitorowanie postępu prac
zadań inwestycyjnych.
PKP PLK S.A.
zakończyła realizację
siedmiu inwestycji
związanych
z modernizacją E75
o łącznej wartości
41 146,6 tys. zł.

Według stanu na 30 czerwca 2018 r., Spółka zakończyła realizację siedmiu inwestycji związanych z modernizacją E75 o łącznej wartości
41 146,6 tys. zł, 12 umów o łącznej wartości 2 223 806,4 tys. zł było w trakcie realizacji, a do 2020 r. zaplanowano kolejnych sześć zadań o łącznej szacunkowej wartości 2 963 669,1 tys. zł, z terminem zakończenia do 14 sierpnia 2023 r.56.
Zadanie pn. „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla modernizacji linii kolejowej E75 Rail Baltica Warszawa–Białystok–granica z Litwą,
etap I, odcinek Warszawa Rembertów–Zielonka–Tłuszcz (Sadowne)”,
o wartości 1 299 017,8 tys. zł57, zostało praktycznie zakończone. Wszystkie roboty zasadnicze, w tym w całości dla branży torowej dla wszystkich odcinków projektu, zostały wykonane w terminie kontraktowym,
tj. do 31 maja 2017 r.58, a pozostałe etapy zrealizowane zostały z opóźnieniami wynoszącymi od 1 do 217 dni. Oględziny szlaku kolejowego Łochów–
–Sadowne Węgrowskie wraz ze stacją Łochów zbudowanego w ramach
ww. umowy wykazały, że linia kolejowa nr 6 (Warszawa Rembertów–Zielonka–Tłuszcz (Sadowne) na ww. odcinku przystosowana została do prowadzenia ruchu pociągów pasażerskich z prędkością V=160 km/h a elementy
infrastruktury zostały dostosowane do prędkości V=200 km/h59. W toku
oględzin nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości.
Zdjęcie nr 6, 7
Linia kolejowa nr 6 stacja Łochów i szlak Łochów Sadowne. Linia zmodernizowana w ramach
umowy z 2012 r. Zdjęcie nr 7 w oddali widoczny przejazd kolejowy w jednym poziomie
nieodpuszczalny przy prędkościach większych niż 160 km/h.

Źródło: Materiały kontrolne NIK

56 Dot ycz y w yłącznie umów na robot y budowlane, przebudowę/ budowę urządzeń
elektroenergetycznych i systemu sterowania ruchem. W zestawieniu danych nie uwzględniono
umów na prace przedprojektowe i projektowe, umów na nadzór inwestorski/autorski,
umów na działania informacyjne i promujące projekt, umów na sieć trakcyjną oraz umów
przyłączeniowych. Terminy dla zadań planowanych są terminami szacunkowymi.
57 Umowa nr 90/130/0012/12/z/i z 19 grudnia 2012 r.
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58 Umowa na realizację tych prac była czterokrotnie aneksowana m.in. w zakresie zmiany terminu
zakończenia prac. Pierwotnie termin zakończenia realizacji umowy określono na 20 września
2015 r.
59 Układ geometryczny torów, perony, obiekty inżynieryjne, urządzenia trakcyjne i układy zasilania
oraz zabezpieczenia związane z ochroną środowiska.
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Kontroli poddano trzy umowy na realizację inwestycji o łącznej wartości
695 008 tys. zł.

Opóźnienia w realizacji robót stwierdzono w przypadku prac objętych
umową60 na „Wykonanie robót budowlanych na odcinku Sadowne–Czyżew
wraz z urządzeniami srk od km 71,800 do km 107,260”. Zadanie podzielono na dwie części: wykonanie robót budowlanych na odcinku Sadowne
Węgrowskie–Czyżew od km 71.800 do km 107.260 i zaprojektowanie
i wykonanie urządzeń sterowania ruchem kolejowym i teletechniki oraz
zaprojektowanie i przebudowa wiaduktu kolejowego w obrębie stacji Małkinia. Umowa obejmowała m.in. zasadniczy szlak kolejowy dwutorowy
na długości 35,46 km , w tym dwie stacje kolejowe (Sadowne oraz Małkinia
Górna) i cztery przystanki osobowe. Łącznie, wliczając tory główne, dodatkowe, tory postojowe i pozostałe, do ułożenia przewidziano około 161 km
szyn (80,5 km torów), budowę mostu na rzece Bug w km 84.548, przebudowę wiaduktu kolejowego w obrębie stacji Małkinia i budowę przejścia podziemnego w Małkini w km 87.928. Plac budowy przekazano 7 lipca
2017 r., zaś zakończenie prac zaplanowano na 13 listopada 2019 r.

Wykonanie robót
budowlanych
na odcinku
Sadowne–Czyżew

Pierwszą wersję Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego wykonawca złożył 10 lipca 2017 r., ostatecznie został on zatwierdzony przez Inżyniera
Kontraktu 18 stycznia 2018 r. Tym samym Wykonawca w zakresie uwzględnienia uwag Inżyniera do Harmonogramu pozostawał w zwłoce 153 dni.
Spółka nie naliczyła wykonawcy kar umownych z tego tytułu, mimo iż była
uprawniona do naliczenia kary w wysokości 765 tys. zł61. Stosownie
do przekazanych wyjaśnień roszczenie nie jest objęte ryzykiem przedawnienia i Spółka naliczy odpowiednie kary umowne w późniejszym terminie, a prace były prowadzone w oparciu o niezatwierdzony przez Inżyniera
kontraktu harmonogram.

Według stanu na 30 czerwca 2018 r. Wykonawca nie ukończył żadnego
etapu umowy, który do tego czasu powinien zostać ukończony (Etapy: 2A
– 13 lutego 2018 r. – opóźnienie 137 dni; 7A – 13 lutego 2018 r. – opóźnienie 137 dni; 8B – 13 grudnia 2017 r. – opóźnienie 199 dni). W dniu
19 lutego 2018 r. PKP PLK S.A. poinformowała Wykonawcę o możliwości
naliczenia kar umownych w wysokości 0,02% wartości robót objętych etapem za każdy dzień opóźnień) i wezwała Wykonawcę do zintensyfikowania prac celem nadrobienia powstałych opóźnień w realizacji kontraktu.
Wykonawca 6 czerwca 2018 r. zawnioskował o zawarcie aneksu do Umowy
proponując jego treść – zmiana terminów zakończenia poszczególnych
etapów inwestycji, bez zmiany czasu na ukończenie całości przedsięwzięcia. Inżynier Kontraktu w piśmie z 20 czerwca 2018 r. częściowo podzielił
argumentację Wykonawcy podnoszoną we wniosku o aneks – wskazując
na obiektywne przesłanki opóźnienia w realizacji poszczególnych Etapów.
Do 27 lipca 2018 r. aneks nie został podpisany.

60 Nr 90/101/0039/17/Z/I z 13 czerwca 2017 r.
61 Według stanu na 30 czerwca 2018 r.
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Polepszenie jakości
usług przewozowych
na liniach objazdowych

Według stanu na 31 maja 2018 r. zaawansowanie finansowe inwestycji
wynosiło 28,47% (Wykonawca zafakturował wykonane prace na kwotę
148 490 277,04 zł netto) przy 39,86% zaawansowaniu czasowym.

Spółka tworząc PFU dla inwestycji polegającej na „Polepszeniu jakości
usług przewozowych na liniach objazdowych 3162, 3263, 3664” zaniżyła stopień zanieczyszczenia podsypki oraz zakres prac niezbędnych do wykonania w ramach przedmiotowego zamówienia oraz nie doszacowała ilości
tłucznia niezbędnego do uzupełnienia i wymiany65.

Wykonawca zamówienia66 zobowiązany był zaprojektować i wykonać
m.in. roboty budowlane w nawierzchni torowej, rozjazdach i peronach
(w tym m.in. kompleksową wymianę nawierzchni torowej na poszczególnych odcinkach, mechaniczne podbicie torów, czyszczenie i wymianę tłucznia, wybudowanie rozjazdów, estetyzacja peronów), roboty okołotorowe
(w tym m.in. odchwaszczanie torów, poprawianie widzialności, usunięcie
krzewów), prace na obiektach inżynieryjnych (w tym m.in. naprawę wiaduktu, naprawę mostów i przepustów), urządzenia sterowania ruchem
kolejowym (w tym m.in. zabudowę urządzeń SSP), sieć trakcyjną i elektroenergetykę nietrakcyjną (w tym m.in. zaprojektowanie i wykonanie zasilania urządzeń SSP, demontaż zbędnej infrastruktury elektroenergetycznej).
Kwota wynagrodzenia z tytułu wykonania umowy wynosiła 169 647 800 zł
netto, a pierwotny czas na ukończenie zadania ustalono na 10 miesięcy
od daty podpisania Umowy, tj. 27 listopada 2017 r.

Zamawiający w PFU – w opisie nawierzchni torowej – wskazał m.in., że:
na linii nr 31 podsypka tłuczniowa ma grubość około 0,25 m, a jej zanieczyszczenie wynosi około 30–50%, na linii nr 32 podsypka pospółka ma
grubość ok. 0,25 m, a jej zanieczyszczenie wynosi około 40–60%, na linii
nr 36 podsypka tłuczniowa ma grubość ok. 0,25 m, a jej zanieczyszczenie wynosi około 20–40%. Prace w podtorzu należało ograniczyć do minimum. W związku z niewłaściwym przygotowaniem przez Zamawiającego
PFU przedmiotową umowę aneksowano trzykrotnie67 poprzez zwiększenie
ilości tłucznia do uzupełnienia łącznie z 47 tys. do 122 tys. ton (zwiększenie o 159,6%) na wszystkich trzech liniach, a ponadto w przypadku linii 32
(na odcinku Białystok – Czeremcha), w torze nr 1 oraz linii 36 od km 0,811
do km 28,000 w torze nr 1 zrezygnowano z oczyszczania tłucznia i uzupełnienia podsypki w zamian za całkowitą wymianę podsypki z pospółki
na podsypkę tłuczniową. Przedłużeniu do 30 czerwca 2018 r. uległ termin
ukończenia robót.
Według stanu na 30 czerwca 2018 r. inwestycja była w końcowej fazie
robót, a zaawansowanie finansowe wynosiło 97,2%. W dniu 3 listopada
2017 r. nastąpił m.in. odbiór końcowy części inwestycji, tj. toru nr 1 i 2

62 Linia kolejowa nr 31 Siedlce–Siemianówka od km 0,313 do km 90.167.
63 Linia kolejowa nr 32 Czeremcha–Białystok od km 0,884 do km 77.307.
64 Linia kolejowa nr 36 Ostrołęka–Łapy od km 0.811 do km 88.555.

65 Zamawiający zakres wymaganych prac określił jedynie na podstawie zakresu robót przesłanych
przez Zakłady Linii Kolejowych w Białymstoku i Siedlcach.
66 Umowa nr 90/101/0117/16/Z/I z dnia 27 stycznia 2017 r.
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67 Aneks nr 1 z dnia 9 października 2017 r., aneks nr 2 z dnia 4 grudnia 2017 r., aneks nr 3 z dnia
23 kwietnia 2018 r.

WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI
szlaku Nurzec–Czeremcha linii kolejowej nr 31 wraz z robotami okołotorowymi (tor nr 1 od km 70.700 do km 89.630; tor nr 2 od km 70.695 do km
89.720). Do 30 czerwca 2018 r. dokonano również odbiorów końcowych
poszczególnych linii teletechnicznych na linii nr 31 i części obiektów inżynieryjnych (m.in. cztery mosty na linii 36, trzy stacje wraz z rozjazdami,
most i wiadukt na linii 31) oraz licznych odbiorów eksploatacyjnych.
W ocenie NIK nie przestrzegano obowiązujących przepisów prawa tworząc
dokumentacje PFU niespełniającą wymogów określonych w pzp i rozporządzeniu w sprawie wymogów dla dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych i PFU.
Na etapie postępowania przetargowego nie dokonano modyfikacji SIWZ
i PFU, mimo że PKP PLK S.A. otrzymywał informacje od Oferentów,
że w ramach niniejszego zamówienia zakres zaplanowanych przez Zamawiającego prac był zbyt wąski i nie przewidywał wszystkich koniecznych
do podjęcia przez Wykonawcę prac.
Ze względu na przedłużającą się procedurę uzyskania decyzji o ustaleniu
lokalizacji przedsięwzięcia oraz błąd w wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w zakresie konieczności uzyskania pozwolenia wodnoprawnego opóźnieniu uległa realizacja zadania polegającego na „Zaprojektowaniu i budowie przejścia podziemnego w Łochowie” realizowanego
w ramach projektu „Prace na linii E75 na odcinku Sadowne–Czyżew wraz
z robotami pozostałymi na odcinku Warszawa Rembertów–Sadowne”68.

Inwestycja obejmowała m.in. budowę podziemnego przejścia dla pieszych
z wydzieleniem pasa rowerowego, wykonanie dojść i dojazdów do obiektu,
wykonanie odwodnienia i oświetlenia obiektu. Termin realizacji inwestycji ustalono na 18 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. do 16 sierpnia
2018 r. Wynagrodzenie dla Wykonawcy określone w umowie wynosiło
3 787 000 zł netto (4 658 010 zł brutto). W umowie wyszczególniono trzy
Etapy inwestycji, które Wykonawca zobowiązany był wykonać:
−− zatwierdzenie Projektu Budowlanego do 210 dni od daty zawarcia
Umowy69, zatwierdzono 18 czerwca 2018 r.70 (blisko dziewięć miesięcy po terminie);
−− zatwierdzenie Projektu Wykonawczego do 90 dni od daty zatwierdzenia Projektu Budowlanego71;
−− odbiór ostateczny prac objętych zamówieniem w terminie 18 miesięcy
od dnia podpisania umowy tj. do 16 sierpnia 2018 r.
Według stanu na 30 czerwca 2018 r. Zamawiający i Wykonawca wdrożyli
procedurę zawarcia aneksu terminowego do powyższej umowy z deklarowanym terminem zakończenia na grudzień 2018 r.
Do powstania opóźnienia przyczyniła się bezpośrednio PKP PLK S.A., która
w dniu 17 maja 2017 r. złożyła do Wojewody Mazowieckiego wniosek
o wydanie decyzji o warunkach lokalizacji inwestycji polegającej na budo-

68 Umowa nr 90/101/0009/17/I/I z dnia 16 lutego 2017 r.
69 Tj. do 14 września 2017 r.
70 Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 342/II/2018 z 18 czerwca 2918 r.

71 Tj. do 13 grudnia 2017 r.
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wie przejścia podziemnego w Łochowie72 wskazując niewłaściwą podstawę
prawną jej uzyskania. Wniosek dotyczył ustalenia lokalizacji linii kolejowej
na podstawie art. 9o ust. 1 uotk, zamiast wniosku o ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego (na terenie zamkniętym) na podstawie art. 52
ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W efekcie Wojewoda Mazowiecki decyzją nr 211/III/2017 z 20 lipca 2017 r. umorzył postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. Spółka w dniu 28 września 2017 r. złożyła
do Wojewody Mazowieckiego wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a decyzję lokalizacyjną Wojewoda Mazowiecki
wydał 22 grudnia 2017 r.

Monitorowanie
postępu prac
zadań inwestycyjnych

W ocenie NIK, Spółka pozyskując warunki lokalizacji inwestycji polegającej na budowie przejścia podziemnego w Łochowie działała nierzetelnie,
w efekcie czego realizacja całej inwestycji uległa wydłużeniu co najmniej
o cztery miesiące.

W Spółce prowadzono monitoring i raportowanie postępów realizacji inwestycji oraz występowania ryzyk związanych z realizacją zadań inwestycyjnych. Spółka wykorzystywała system informatyczny umożliwiający generowanie raportów, w szczególności dotyczących informacji o planie i realizacji
nakładów inwestycyjnych oraz prognozowanie występowania ryzyk i problemów realizacyjnych. Ponadto, system umożliwiał generowanie sprawozdań w zakresie osiągania wskaźników rzeczowych inwestycji, zawartych i planowanych umów oraz harmonogramów przetargów i realizacji
dla poszczególnych projektów inwestycyjnych.

W toku kontroli nie odnotowano przypadków odbioru prac od Wykonawców niezgodnych z dokumentacją projektową lub z istotnymi wadami lub
o parametrach innych niż wynikało to z PFU. Spółka zapewniła nadzór nad
realizacją trzech inwestycji poddanych szczegółowym badaniom kontrolnym zawierając umowę na sprawowanie nadzoru inwestorskiego z podmiotami zewnętrznymi.
Jednakże, realizowane przez PKP PLK S.A. inwestycje na E75 napotykały
problemy skutkujące m.in. opóźnieniami w ich realizacji oraz zwiększeniem
wydatków po stronie PKP PLK S.A. W kontrolowanych trzech zadaniach
opóźnienia i zwiększenie kosztów wynikały zarówno z przyczyn niezależnych od Spółki, przykładowo niedostępności tłucznia, błędów wykonawców, jak i leżących po stronie Spółki.

5.5. Działania nadzorcze nad realizacją modernizacji
magistrali kolejowej E75
Działania nadzorcze
nad realizacją modernizacji
magistrali kolejowej E75
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Monitoring postępów realizacji projektów kolejowych, w tym na E75,
w Ministerstwie Infrastruktury prowadzono w oparciu o przekazywaną
przez PKP PLK S.A. comiesięcznie tabelę monitoringową, która zawierała
m.in. zbiorczą informację na temat przetargów planowanych do ogłoszenia,
przetargów ogłoszonych, umów w realizacji, umów zakończonych, refunda72 Budowa przejścia podziemnego pod torami w Łochowie (w km 59.622 linii kolejowej nr 6
Zielonka–Kuźnica Białostocka).

WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI
cji, umów zawartych z wykonawcami, umów zakończonych, kamieni milowych, postępu rzeczowo-finansowego, efektów KPK, nakładów, wydatków,
wniosków o płatność dla każdego projektu ujętego na liście podstawowej obowiązującego KPK. Ponadto pracownicy Ministerstwa Infrastruktury mieli dostęp do elektronicznego portalu zarządzania projektami
(EPM73), w którym udostępnione były informacje o projektach realizowanych w ramach KPK. W zależności od bieżącego zapotrzebowania odbywały się również spotkania przedstawicieli Ministerstwa oraz PKP PLK SA,
na których omawiane były kwestie związane z realizacją KPK, jak również
poszczególnych inwestycji ujętych w tym programie.
W ramach prowadzonego monitoringu realizacji zadań ujętych w programach wieloletnich Ministerstwo nie przeprowadzało kontroli realizacji
zadań inwestycyjnych, natomiast bazowało na dokumentach opracowywanych i przekazywanych przez realizatora programów – PKP PLK S.A.
Na poszczególnych odcinkach realizacyjnych zmodernizowanej linii kolejowej sprawdzanie parametrów technicznych należało do kompetencji Prezesa
Urzędu Transportu Kolejowego oraz do właściwości zarządcy infrastruktury.

Minister Infrastruktury nadzorujący wykonanie programów wieloletnich
mógł stwierdzić, czy były one realizowane i w jakim stopniu na podstawie
weryfikacji i analizy raportów okresowych i rocznych z wykonania SPR,
rocznych sprawozdań z realizacji tych programów oraz przy pomocy systemów informatycznych (EPM).

Weryfikacja efektywności projektów inwestycyjnych w Ministerstwie Infrastruktury na linii kolejowej E75 następowała poprzez analizę dostępnych
danych zawartych w tabeli monitoringowej, w systemie EPM oraz w sprawozdaniach z wykonania planu realizacji KPK. W bazach tych dostępne były
informacje na temat planowania oraz realizacji inwestycji ujętych w KPK.
Opracowywana w ujęciu miesięcznym tabela monitoringowa pozwalała
na monitorowanie postępu realizacji inwestycji m.in. w zakresie kamieni milowych, postępu rzeczowo-finansowego, efektów KPK, nakładów i wydatków.

Stosownie do otrzymanych wyjaśnień zmiany kosztów inwestycji wynikały
z kolejnych etapów projektu, tj. przygotowania dokumentacji przedprojektowej, projektowej oraz rozstrzygnięcia przetargów.

Po stwierdzeniu zmian kosztów, uwzględniane były one przez Ministra
Infrastruktury w projektach aktualizacji KPK oraz szczegółowe plany realizacji KPK. Zaistniałe zmiany kosztów inwestycji były akceptowane przez
kierownictwo resortu. Zmiany treści załączników KPK dokonywane były
uchwałą Rady Ministrów.

Stworzony w Ministerstwie Infrastruktury system monitoringu i nadzoru,
sprowadzał się do analizy napływających od realizatora programu informacji i przekazywaniu tych informacji dalej w postaci sprawozdań ministra.
Niestety funkcjonujący system nadzoru nie wychwycił stwierdzonych przez
NIK nieprawidłowości w inwestycjach realizowanych przez PKP PLK S.A.
szczególnie w opisanych wyżej wypadkach zwiększenia kosztów realizowanych prac lub zlecania kilkakrotnie tych samych prac.
73 Porównaj przypis 28.

31

6. ZAŁĄCZNIKI
6.1. Metodyka kontroli i informacje dodatkowe
Pytanie definiujące
cel główny kontroli
Pytania definiujące
cele szczegółowe

Zakres podmiotowy
Kryteria kontroli

Okres objęty kontrolą

Pozostałe informacje

Czy proces planowania i modernizacji polskiego odcinka międzynarodowej magistrali kolejowej E75 (Rail Baltica) jest prowadzony w sposób efektywny i czy uwzględnia uwarunkowania międzynarodowe?
1. Czy minister właściwy ds. transportu w sposób rzetelny i efektywny
planował modernizację polskiego odcinka Rail Baltica?
2. Czy modernizacja odcinka Warszawa–Białystok realizowana jest zgodnie
z założonym planem i w sposób skuteczny?
3. Czy prace przygotowawcze do inwestycji na odcinku Białystok–granica
z Litwą były realizowane zgodnie z założeniami?
4. Czy minister właściwy ds. transportu prawidłowo realizował nadzór nad
przygotowaniem i realizacją przez PKP PLK S.A. zadań inwestycyjnych
na linii kolejowej E 75?
Kontrola objęto dwie jednostki Ministerstwo Infrastruktury i PKP PLK S.A.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z 23 grudnia
1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli74, z zastosowaniem kryteriów legalności, gospodarności, celowości i rzetelności75.
Lata 2016–2018 (do czasu zakończenia kontroli).

Kontrole rozpoczęto 7 maja 2018 r. Ostatnie wystąpienie pokontrolne podpisane zostało 27 września 2018 r.

W toku kontroli w PKP PLK stwierdzono wydatkowane środków z naruszeniem zasad należytego zarządzania finansami w łącznej kwocie
330 845,4 zł. Działaniem niegospodarnym było:
−− wydatkowanie kwoty 190 650 zł na kolejne opracowanie (wariant
dodatkowy), podczas gdy opracowanie z 2015 r. zawierało wariant
realizacji inwestycji zgodny w wymogami dla europejskich korytarzy
transportowych;

−− podwójne zlecenie opracowania inwentaryzacji przyrodniczej dla zadania „Prace na linii E75 na odcinku Czyżew–Białystok”, które zwiększyło
koszty realizacji projektu o kwotę 140 195,40 zł.

Stan realizacji
wniosków
pokontrolnych

PKP PLK pismem nr IKA4-0910-32(67)/18 z 22 października 2018 r.
złożyła zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego z dnia 27 września
2018 r. w związku z kontrolą P/18/030 „Modernizacja linii kolejowej E75
Rail Baltica na terytorium Polski”. Komisja rozstrzygająca uchwałą z dnia
08.02.2019 r. zastrzeżenia oddaliła.

W wyniku kontroli pismem z dnia 20 marca 2019 r. skierowano zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o ujawnieniu faktów
wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych przez PKP
PLK S.A.

W wyniku kontroli sformułowano w jednym wystąpieniu pokontrolnym
dwa wnioski pokontrolne. Kontrolowany przyjął wnioski do realizacji
i przedstawił informację o sposobie ich zrealizowania.
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74 Dz. U. z 2019 r. poz. 489, dalej ustawa o NIK.
75 Art. 5 ust. 1 ustawy o NIK.
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Lp.

Jednostka
organizacyjna NIK
przeprowadzająca
kontrolę

Nazwa jednostki
kontrolowanej

1.

Departament
Infrastruktury

Ministerstwo
Infrastruktury

2.

Departament
Infrastruktury

PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A.

Wyka 7677
Lp.

1.

2.

Nazwa
jednostki
kontrolowanej

Ministerstwo
Infrastruktury

PKP
Polskie Linie
Kolejowe S.A.

Ocena
kontrolowanej
działalności*)

pozytywna

Imię i nazwisko kierownika
jednostki kontrolowanej

Wykaz ocen
kontrolowanych
jednostek

Andrzej Adamczyk 76
Ireneusz Merchel77

Stany mające wpływ na wydaną ocenę:
prawidłowe

nieprawidłowe

1) U
 mieszczenie
projektów modernizacji
magistrali kolejowej
E75 w dokumentach
programowych
i planistycznych.
2) Współpraca Ministra
z administracjami
pozostałych państw
uczestniczących
w projekcie Rail Baltica.
3) Monitoring procesu
modernizacji magistrali E75.
4) Terminowa
sprawozdawczość
z wykonania programów
wieloletnich.

1) W
 yłonienie wykonawców
prac przedprojektowych
i projektowych.
2) Dokonanie odbiorów
prac projektowych
i robót budowlanych.
3) Zastosowanie wariantów
konstrukcyjnych
modernizacji magistrali
kolejowej E75
w formie opisowej
uwzględniających
uwarunkowania
międzynarodowe.
4) D
 ziałania prowadzące
do odbioru projektów
budowalnych
z wyprzedzeniem
w stosunku do terminów
wynikających z umowy.

1) B
 rak spójnej
koncepcji budowy E75
określającej jednolite
parametry techniczno-eksploatacyjnych
dla poszczególnych
odcinków E75.
2) Brak skutecznego
nadzoru na etapie
przygotowawczym
poszczególnych zadań
inwestycyjnych.
3) Błędy na etapie prac
przedprojektowych
i projektowych.
4) N
 ieprawidłowość
dot. inwentaryzacji
przyrodniczej.

*) pozytywna / negatywna / w formie opisowej
76 Na podstawie art. 27 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji
rządowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 888, ze zm.) w okresie objętym kontrolą (od 2016 r.) sprawy
funkcjonowania oraz rozwoju infrastruktury transportu, w szczególności budowy, modernizacji,
utrzymania i ochrony dróg publicznych, w tym autostrad oraz kolei, należały do ministra
właściwego do spraw transportu. Minister Infrastruktury jest ministrem właściwym do spraw
transportu od 9 stycznia 2018 r. (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia
2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury – Dz. U. z 2018 r. poz.
101), a wcześniej właściwym do spraw transportu był Minister Infrastruktury i Budownictwa,
którym od 16 listopada 2015 r. był również Andrzej Adamczyk (rozporządzenie Prezesa Rady
Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra
Infrastruktury i Budownictwa – Dz. U. poz. 1907, ze zm.).
77 Prezes Zarządu Spółki od dnia 31 marca 2016 r. Wcześniej, w objętym kontrolą okresie 2016–
–2018 (do czasu zakończenia kontroli), Prezesem Zarządu Spółki był Pan Antoni Jasiński
(od 30 grudnia 2015 r. do 30 marca 2016 r.).
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6.2. Analiza stanu prawnego i uwarunkowań organizacyjno-ekonomicznych
Uwarunkowania
międzynarodowe
– transeuropejskie
sieci transportowe

Stosownie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
NR 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylającego decyzję nr 661/2010/UE (Dz. U. UE L 348/1 z 20.12.2013), sieć
bazowa powinna zostać zidentyfikowana, a właściwe działania do jej rozwoju powinny zostać podjęte do roku 2030 jako priorytet w ramach sieci
kompleksowej. Sieć bazowa powinna stanowić podstawę rozwoju zrównoważonej multimodalnej sieci transportowej i stymulować rozwój całej
sieci kompleksowej. Powinna umożliwiać koncentrowanie działań unijnych na tych elementach transeuropejskiej sieci transportowej, które mają
największą europejską wartość dodaną, w szczególności na odcinkach
transgranicznych, brakujących ogniwach, połączeniach multimodalnych
i najważniejszych wąskich gardłach, służąc realizacji celu określonego
w białej księdze zakładającego obniżenie do roku 2050 emisji gazów cieplarnianych z transportu o 60 % poniżej poziomów z roku 1990.
W należycie uzasadnionych przypadkach powinny być możliwe odstępstwa
od wymogów dotyczących infrastruktury sieci bazowej. Powinny one obejmować przypadki, gdy inwestycji nie można uzasadnić, na przykład w słabo
zaludnionych obszarach.

Podstawy prawne
uchwalenia i realizacji
WPIK i KPK
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Korytarze sieci bazowej powinny odpowiadać kolejowym korytarzom
towarowym utworzonym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 913/201078 oraz europejskim planem wdrożenia
europejskiego systemu zarządzania ruchem kolejowym (ERTMS) przewidzianego w decyzji Komisji 2009/561/WE79.

Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych do roku 2015, przyjęty uchwałą
Rady Ministrów Nr 196/2013 z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie ustanowienia Wieloletniego Programu Inwestycji Kolejowych do roku 2015
(WPIK)80 wypełniał dyspozycję art. 38c ustawy z dnia 28 marca 2003 r.
o transporcie kolejowym, stanowiącego, że inwestycje obejmujące linie
kolejowe są prowadzone w ramach programu wieloletniego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Na podstawie art. 38c uotk, w brzmieniu obowiązującym w dacie uchwalenia WPIK, program wieloletni określał rzeczowy i finansowy zakres planowanych inwestycji kolejowych, na okres nie krótszy niż trzy lata. Obejmował wszystkie inwestycje realizowane z wykorzystaniem środków
finansowych, których dysponentem był minister właściwy do spraw trans-

78 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 913/2010 z dnia 22 września 2010 r.
w sprawie europejskiej sieci kolejowej ukierunkowanej na konkurencyjny transport towarowy.
79 Decyzja Komisji 2009/561/WE: z dnia 22 lipca 2009 r. zmieniająca decyzję 2006/679/WE
w odniesieniu do wdrażania technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do
podsystemu sterowania ruchem kolejowym transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych.
80 WPIK był aktualizowany: uchwałą Rady Ministrów nr 124/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
(w zakresie projektu poprawy dostępu do portu Gdańsk–most + dwutorowa linia kolejowa),
uchwałą Rady Ministrów nr 149/2014 z dnia 29 lipca 2014 r. oraz uchwałą Rady Ministrów
nr 30/2015 z dnia 13 marca 2015 r. (tytuł uchwały ustanawiającej WPIK otrzymał brzmienie
„w sprawie ustanowienia Wieloletniego Programu Inwestycji Kolejowych do roku 2015
z perspektywą do roku 2020”.

ZAŁĄCZNIKI
portu. Zawierał w szczególności harmonogram przygotowania i realizacji
poszczególnych inwestycji z podziałem na roczne etapy oraz wskazywał
wszystkie źródła finansowania inwestycji. W programie wieloletnim wskazano, czy dana inwestycja dotyczy linii kolejowej o znaczeniu państwowym
oraz czy dana inwestycja jest współfinansowana ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej. Minister właściwy do spraw transportu składał
Radzie Ministrów, w terminie do końca maja każdego roku, sprawozdania
z wykonania programu wieloletniego.

Program ten zawiera elementy, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz listę wszystkich
inwestycji realizowanych z wykorzystaniem środków finansowych, których
dysponentem jest minister właściwy do spraw transportu, wraz z określeniem łącznego kosztu każdej z tych inwestycji i przyporządkowaniem
jej do grupy inwestycji finansowanych z określonych źródeł i zestawienie
wszystkich źródeł finansowania, w podziale na lata realizacji inwestycji
ujętych w programie, z wyszczególnieniem grup inwestycji finansowanych
z określonych źródeł.

Realizacja Wieloletniego Programu Inwestycji Kolejowych do roku 2015
została zakończona w 2015 roku. Program ten został zastąpiony przez
Krajowy Program Kolejowy do 2023 r., ustanowiony uchwałą Rady Ministrów nr 162/2015 z dnia 15 września 2015 r. Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku jest programem wieloletnim, obejmującym inwestycje
na liniach kolejowych, które dofinansowane są przez ministra właściwego
do spraw transportu. Dokument ten realizuje strategie przyjęte przez Radę
Ministrów, w tym „Strategię Rozwoju Transportu do roku 2020 z perspektywą do 2030 roku”. Krajowy Program Kolejowy obowiązuje do roku 2023,
czyli do momentu, w którym kończy się możliwość dofinansowania projektów w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014–
–2020. Dokument określa wielkość i źródła finansowania (w tym środki
z UE oraz środki krajowe), a także stanowi podstawę dla zapewnienia finansowania inwestycji zgodnie z ufp. Aktualizacja dokumentu została dokonana uchwałą Rady Ministrów nr 144/2016 z dnia 26 listopada 2016 r. oraz
uchwałą Rady Ministrów nr 186/2017 z dnia 4 grudnia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego
do 2023 r.

Zgodnie z postanowieniami KPK, realizacja projektów objętych Programem
wymaga zaangażowania środków finansowych: budżetu państwa, budżetu
Unii Europejskiej, Funduszu Kolejowego oraz PKP PLK S.A. (w tym z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego).

Zgodnie z przepisami art. 136 ufp, ustawa budżetowa może określać,
w ramach limitów wydatków na rok budżetowy, limity wydatków na programy wieloletnie. Programy wieloletnie są ustanawiane przez Radę Ministrów w celu realizacji strategii przyjętych przez Radę Ministrów. Rada
Ministrów, ustanawiając program, wskazuje jego wykonawcę. Realizacja
programów wieloletnich może być podzielona na etapy. Jednostki realizujące program wieloletni mogą zaciągać zobowiązania w celu sfinansowania w poszczególnych latach realizacji tego programu do wysokości łącznej

Finansowanie
inwestycji
objętych programami
wieloletnimi
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kwoty wydatków określonych dla całego programu. W razie wspólnej realizacji programu wieloletniego przez dwa lub więcej podmioty, zobowiązania
zaciągane przez każdy podmiot nie mogą przekroczyć kwoty planowanej
dla tego podmiotu.

Zestawienie programów wieloletnich w układzie zadaniowym zamieszcza
się w załączniku do ustawy budżetowej z zaznaczeniem: nazwy programu
i podstawy prawnej jego utworzenia; jednostki organizacyjnej realizującej program lub koordynującej jego wykonanie; celu programu; zadań programu; okresu realizacji programu; łącznych nakładów, w tym z budżetu
państwa, na realizację programu; wysokości wydatków w roku budżetowym oraz w kolejnych latach na realizację programu; mierników określających stopień realizacji celu (art. 122 ust. 1 pkt 4 i art. 122 ust. 2 ufp).

Programy finansowane z udziałem środków europejskich są ujmowane
w załączniku do ustawy budżetowej (art. 121 ust. 1 ufp). Stosownie
do art. 121 ust. 2, dla każdego programu w załączniku określa się:
1) instytucję zarządzającą,
2) planowane w roku budżetowym i kolejnych dwóch latach dochody
budżetu państwa z tytułu wpływu środków europejskich,
3) planowane w roku budżetowym i kolejnych dwóch latach wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na realizacje programu,
4) plan wydatków budżetu państwa w roku budżetowym na finansowanie
programu.
Zasady finansowania zadań z Funduszu Kolejowego określa ustawa z dnia
16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym81, która stanowi, że Fundusz
gromadzi środki finansowe m. in. na przygotowanie oraz realizację budowy
i przebudowy linii kolejowych, remonty i utrzymanie linii kolejowych,
a także finansuje realizację tych zadań (art. 3 ust. 1 ww. ustawy). Pochodzenie środków Funduszu określa art. 5 ust. 1 ustawy. Zgodnie z art. 2 ustawy,
Fundusz tworzy się w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Szczególne
zasady i warunki
przygotowania
inwestycji
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Warunki finansowania ze środków Funduszu Kolejowego, zgodnie z postanowieniami planu finansowego Funduszu, w odniesieniu m. in. do projektów inwestycyjnych w zakresie budowy i przebudowy linii kolejowych
oraz zadań z zakresu remontów i utrzymania linii kolejowych – określa się
w umowach zawieranych przez zarządców infrastruktury kolejowej z ministrem właściwym do spraw transportu (art. 10 ust. 1 ustawy o Funduszu
Kolejowym). Bank Gospodarstwa Krajowego, na wniosek ministra właściwego do spraw transportu, dokonuje wypłat ze środków Funduszu na rzecz
m. in. zarządców infrastruktury, w wysokości i w terminach wynikających
z ww. umów (art. 11 pkt 1 ww. ustawy). Na podstawie art. 12 ustawy, minister właściwy do spraw transportu zawiera z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę określającą m.in. szczegółowy sposób i terminy dokonywania wypłat ze środków Funduszu.
Przepisy określające szczególne zasady i warunki przygotowania inwestycji dotyczących linii kolejowych są zawarte w rozdziale 2b ustawy
z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym. Zgodnie z przepisami

81 Dz. U. z 2017 r. poz. 510.
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art. 9o ust. 1, decyzję o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej wydaje wojewoda, na wniosek PKP PLK S.A. Do postępowania w sprawach o wydanie
decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej stosuje się przepisy ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego82 (kpa),
z zastrzeżeniem przepisów uotk. Decyzji o lokalizacji linii kolejowej nie
wydaje się w przypadku robót budowlanych, o których mowa w art. 9p
omawianej ustawy.

Jeżeli wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej nie
czyni zadość wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, wojewoda
wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 14 dni, z pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania (art. 9o ust. 2a uotk).

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej zawiera
w szczególności elementy określone w art. 9o ust. 3 powołanej ustawy,
do których należą m. in. opinie organów, wymienionych w art. 9o ust. 3 pkt 4.
Organy te wydają opinie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii. Niewydanie opinii w wymienionym terminie
traktuje się jako brak zastrzeżeń do wniosku o wydanie decyzji (art. 9o ust. 4
uotk). Opinie organów wymienionych w art. 9o ust. 3 pkt 4 zastępują uzgodnienia, pozwolenia, opinie bądź stanowiska właściwych organów, wymagane
odrębnymi przepisami (art. 9o ust. 5 omawianej ustawy).

Wojewoda wysyła zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie
decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej wnioskodawcy, właścicielom
lub użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji oraz zawiadamia pozostałe strony o wszczęciu postępowania
w drodze obwieszczeń (art. 9o ust. 6 i 6a uotk). Decyzję o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej wydaje się w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia
wniosku o jej wydanie (art. 9o ust. 7 uotk).

Zawartość decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej określa art. 9q
ustawy. Decyzja ta określa m.in. warunki wynikające z prawnie chronionych potrzeb ochrony środowiska, ochrony zabytków i dóbr kultury oraz
potrzeb obronności państwa, a także ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości w celu zapewnienia prawa do wejścia na teren nieruchomości
do prowadzenia inwestycji kolejowej i dokonania związanej z nią budowy
lub przebudowy układu drogowego, urządzeń wodnych i innych urządzeń
wymienionych w art. 9q ust. 1 pkt 6 uotk oraz wykonania prac związanych
z konserwacją, utrzymaniem lub usuwaniem awarii. Wojewoda doręcza
decyzję wnioskodawcy oraz wysyła zawiadomienia o jej wydaniu właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem
o wydanie decyzji (art. 9q ust. 2–3 uotk, które stosuje się odpowiednio również do doręczania i zawiadamiania stron o wydaniu decyzji o ustaleniu
lokalizacji linii kolejowej wydanej przez organ drugiej instancji). Na podstawie art. 9q ust. 5, organem odwoławczym od decyzji wojewody o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej jest minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.
82 Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.
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Na podstawie art. 9u uotk, do egzekucji obowiązków wynikających z decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Stosownie do kompetencji określonych
w art. 9w ust. 1 uotk, wojewoda nadaje ww. decyzji rygor natychmiastowej wykonalności na wniosek PLK S.A., uzasadniony interesem społecznym
lub gospodarczym. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności, jeżeli jest to niezbędne do wykazania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu Prawa budowlanego. Zgodnie
z art. 9w uotk, decyzja, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności:

−− przyznaje PLK S.A. prawo do dysponowania nieruchomością na cele
budowlane,
−− zobowiązuje do niezwłocznego wydania nieruchomości, opróżnienia
lokali i innych pomieszczeń,
−− uprawnia do faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie przez
PLK S.A.,
−− uprawnia wojewodę do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Na podstawie art. 9ac ust. 1 uotk, wojewoda wydaje pozwolenie na budowę linii
kolejowej lub jej odcinków oraz wszystkich obiektów związanych z jej budową,
przebudową i rozbudową, położonych w granicach województwa, na zasadach i w trybie przepisów Prawa budowlanego oraz doręcza je wnioskodawcy,
a pozostałe strony zawiadamia o jego wydaniu w drodze obwieszczenia.

Obowiązki
uczestników procesu
budowlanego
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Zgodnie z art. 9ac ust. 2 uotk, nie stwierdza się nieważności ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę linii kolejowej, jeżeli wniosek o stwierdzenie nieważności tej decyzji został złożony po upływie 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna, a inwestor rozpoczął budowę linii kolejowej. Przepis
artykułu 158 § 2 kpa stosuje się odpowiednio83. W przypadku uwzględnienia skargi na decyzję o pozwoleniu na budowę linii kolejowej, której nadano
rygor natychmiastowej wykonalności, sąd administracyjny po upływie 14 dni
od dnia rozpoczęcia budowy linii kolejowej może stwierdzić jedynie, że decyzja narusza prawo z przyczyn wyszczególnionych w art. 145 lub w art. 156
kpa (art. 9ac ust. 3). Przepisy te stosuje się odpowiednio do decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej (art. 9ac ust. 4 ustawy).

Zgodnie z art. 7 ust. 1 upb, do przepisów techniczno-budowlanych zalicza się warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane
i ich usytuowanie, uwzględniające wymagania, o których mowa w art. 5
ust. 1–2b, a także warunki techniczne użytkowania obiektów budowlanych. Szczegółowe przepisy określające warunki techniczne, jakim powinny
odpowiadać budowle kolejowe, zostały zawarte w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw transportu84. Przepisy rozporządzenia stosuje
się przy projektowaniu i robotach budowlanych budowli kolejowych. Definicję budowli kolejowej określa § 3 pkt 1 rozporządzenia.

83 Zgodnie z art. 158 § 2 kpa, jeżeli nie można stwierdzić nieważności decyzji na skutek okoliczności,
o których mowa w art. 156 § 2 kpa (m.in. jeśli decyzja wywołała nieodwracalne skutki prawne),
organ administracji publicznej ograniczy się do stwierdzenia wydania zaskarżonej decyzji
z naruszeniem prawa oraz wskazania okoliczności, z powodu których nie stwierdził nieważności
decyzji.
84 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września
1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1998 r. Nr 151, poz. 987, ze zm.). Rozporządzenie to zostało zmienione
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 czerwca 2014 r. (Dz. U. poz. 867).
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Zadania związane z projektowaniem obiektu budowlanego i robotami
budowlanymi mogą realizować osoby uprawnione do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o których mowa w przepisach rozdziału 2 Prawa budowlanego. Za samodzielną funkcję techniczną
w budownictwie uważa się działalność związaną z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych,
a w szczególności działalność określoną w art. 12 ust. 1 upb. Stosownie
do art. 12 ust. 2 ww. ustawy, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie
wykształcenie techniczne i praktykę zawodową, dostosowane do rodzaju,
stopnia skomplikowania działalności i innych wymagań związanych z wykonywaną funkcją, stwierdzone decyzją organu samorządu zawodowego
o uzyskaniu uprawnień budowlanych. Uprawnienia budowlane mogą być
udzielane do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi (art. 13
upb). Są one udzielane w specjalnościach, określonych w art. 14 ust. 1 upb,
w tym w specjalności inżynieryjnej kolejowej85.

Na podstawie art. 17 upb, uczestnikami procesu budowlanego są: inwestor86, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant i kierownik budowy
lub kierownik robót. Prawa i obowiązki osób sprawujących te funkcje
określają przepisy rozdziału 3 upb. Do obowiązków inwestora, zgodnie
z art. 18 ust. 1 upb, należy zorganizowanie procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
a w szczególności zapewnienie wykonania zadań określonych w tym przepisie, m.in. opracowania projektu budowlanego i, stosownie do potrzeb,
innych projektów; objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy;
wykonania i odbioru robót budowlanych. Podstawowe obowiązki kierownika budowy określają przepisy art. 21a i art. 22 upb; należy do nich m. in.
sporządzenie lub zapewnienie sporządzenia, przed rozpoczęciem budowy,
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; prowadzenie dokumentacji
budowy; przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego; zgłoszenie obiektu do odbioru odpowiednim wpisem w dzienniku
budowy oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, a także przekazanie inwestorowi oświadczenia,
o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 omawianej ustawy.

Przy rozpatrywaniu kwestii obowiązku stosowanie przez PKP PLK S.A.
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, należy uwzględnić przepis art. 3 ust. 1 pkt 4 upzp. Zgodnie z powołaną regulacją, ustawę stosuje
się do udzielania zamówień publicznych przez podmioty inne niż określone
w art. 3 ust. 1 pkt l–3a, jeżeli zamówienie jest udzielane w celu wykonania
jednego z rodzajów działalności, o której mowa w art. 132 ustawy, a działalność ta jest wykonywana na podstawie praw szczególnych lub wyłącznych,
85 Szczegółowe przepisy dotyczące uzyskiwania uprawnień budowlanych i ich zakresu zawiera
rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278).
86 Zgodnie z treścią WPIK do roku 2015, inwestycje objęte programem realizowane będą
na obszarze kolejowym zarządzanym przez PKP PLK S.A., która w stosunku do nich wykonuje
funkcje inwestora bezpośredniego; jednocześnie nadzoruje i rozlicza inwestycje.

Zamówienia publiczne
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albo jeżeli podmioty, o których mowa w pkt 1–3a, pojedynczo lub wspólnie,
bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot wywierają na nie dominujący wpływ, a w szczególności:
1) finansują je w ponad 50% lub
2) posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub
3) posiadają ponad połowę głosów wynikających z udziałów albo akcji, lub
4) sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub
5) mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu zarządzającego.
Zgodnie z powołanym przepisem, aby uznać określony podmiot za zamawiającego, należy stwierdzić, czy zostały łącznie spełnione dwie przesłanki:
−− czy udzielane zamówienie służy wykonywaniu jednego z rodzajów
działalności, o których mowa w art. 132 upzp. Jest to m. in. działalność
polegająca na obsłudze sieci świadczących publiczne usługi w zakresie transportu kolejowego i transportu koleją linową (art. 132 ust. 1
pkt 5 upzp);
−− czy wykonywana działalność prowadzona jest na podstawie praw
szczególnych lub wyłącznych albo gdy podmiot podlega dominującemu wpływowi podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 1 pkt l–3a omawianej ustawy.
Zamówienia, o których mowa w art. 132 upzp, są zamówieniami sektorowymi, do których stosuje się szczególne zasady określone w przepisach
rozdziału 5 upzp. Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy, do udzielania zamówień sektorowych ustawę stosuje się, jeżeli wartość zamówienia jest równa
lub przekracza kwoty wymienione w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 upzp.
Ponadto zgodnie z postanowieniami WPIK do roku 2015 oraz Krajowego Programu Kolejowego do roku 2023, wykonawcy inwestycji objętych Programem będą wyłaniani zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych.

Zgodnie z art. 10 upzp, podstawowymi trybami udzielania zamówienia
są przetarg nieograniczony i przetarg ograniczony, a w przypadkach określonych w ustawie zamawiający może udzielić zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia,
zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę, partnerstwa innowacyjnego87
albo licytacji elektronicznej.

Od dnia 28 lipca 2016 r. zamawiający, o których mowa m. in. w art. 3 ust. 1
pkt 1 ustawy, nie później niż 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub planu
finansowego przez uprawniony organ, sporządzają plany postępowań
o udzielenie zamówień, jakie przewidują przeprowadzić w danym roku
finansowym oraz zamieszczają je na stronie internetowej (art. 13a po zmianie wprowadzonej ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r.). Inni zamawiający
mogą zamieszczać na stronie internetowej plany postępowań o udzielenie
zamówień (art. 13a ust. 3 ustawy).
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87 Od dnia 28 lipca 2016 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie
ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1020, ze zm.), która z powyższą datą wprowadziła znaczne, istotne zmiany w ustawie
– Prawo zamówień publicznych.
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Za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia odpowiada kierownik zamawiającego. Za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia odpowiadają także inne
osoby w zakresie, w jakim powierzono im czynności w postępowaniu oraz
czynności związane z przygotowaniem postępowania. Kierownik zamawiającego może powierzyć pisemnie wykonywanie zastrzeżonych dla niego
czynności, określonych w niniejszym rozdziale, pracownikom zamawiającego (art. 18 ust. 1 i 2 upzp).

Zgodnie z art. 32 ust. 1 omawianej ustawy, podstawą ustalenia wartości
zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez
podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością. Na podstawie art. 32 ust. 2 upzp, w brzmieniu ustalonym ustawą
zmieniającą z dnia 22 czerwca 2016 r., zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy zaniżać wartości zamówienia lub
wybierać sposobu obliczania wartości zamówienia. Przed dniem 28 lipca
2016 r. przepis ten zabraniał zamawiającemu dzielenia zamówienia na części lub zaniżania jego wartości.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 upzp, ustalenia wartości zamówienia dokonuje
się nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy
lub usługi, oraz nie wcześniej niż sześć miesięcy przed dniem wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia
są roboty budowlane. Jeżeli po ustaleniu wartości zamówienia nastąpiła
zmiana okoliczności mających wpływ na dokonane ustalenie, zamawiający
przed wszczęciem postępowania dokonuje zmiany wartości zamówienia
(art. 35 ust. 2 upzp).
Na podstawie art. 36aa upzp, wprowadzonego z dniem 28 lipca 2016 r.
przez art. 1 pkt 53 ustawy zmieniającej z 22 czerwca 2016 r., zamawiający
może podzielić zamówienie na części, określając zakres i przedmiot tych
części, przy spełnieniu warunków określonych w art. 36aa ust. 1–5 upzp.

Przepisy upzp w rozdziale 4 określają zasady wyboru najkorzystniejszej
oferty. Zamawiający odrzuca ofertę w przypadkach wymienionych w art. 89
ust. 1 upzp. Stosownie do art. 90 ust. 1 upzp, jeżeli zaoferowana cena lub
koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku
do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów,
zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów,
dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie określonym w art. 90 ust. 1 pkt 1–5 upzp.

Zasady unieważnienia postepowania o udzielenie zamówienia określa
art. 93 upzp. W sytuacjach określonych w art. 93 ust. 1 omawianej ustawy
unieważnienie postępowania jest obligatoryjne.

Przepis art. 134 ust. 6 pkt 3 wskazuje, że zamówienia sektorowego można
udzielić w trybie zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zamówienie jest udzielane dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych i polega
na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamó-
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wienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego
zamówienia została uwzględniona przy szacowaniu jego wartości, a w
opisie zamówienia podstawowego wskazano zakres tych usług lub robót
budowlanych oraz warunki, na jakich zostaną one udzielone. Przesłanki
te muszą być spełnione łącznie.

Przepis art. 144 ust. 1 upzp zabrania zmian postanowień zawartej umowy
lub umowy ramowej w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 1–6. Ustawą zmieniającą z dnia 22 czerwca
2016 r. zostały wprowadzone od 28 lipca 2016 r. znaczne, istotne zmiany
w art. 144 upzp dotyczące zmiany umowy. Wprowadzony został m.in.
ust. 1e, określający, jakie zmiany w umowie uznaje się za istotne, a ust. 2
w obecnym brzmieniu stanowi, że postanowienie umowne zmienione
z naruszeniem ust. 1–1b, 1d i 1e podlega unieważnieniu; na miejsce unieważnionych postanowień umowy lub umowy ramowej wchodzą postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu.

Umowa podlega unieważnieniu, jeżeli zamawiający naruszył przepisy
ustawy w sposób określony w art. 146 ust. 1 pkt 1–7 upzp, chyba że zachodziły okoliczności wyłączające unieważnienie, określone w art. 146 ust. 2
upzp. Na podstawie art. 146 ust. 3 upzp, unieważnienie umowy odnosi skutek od momentu jej zawarcia, z zastrzeżeniem art. 192 ust. 3 pkt 2 lit. b
upzp. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych może wystąpić do sądu o unieważnienie umowy w przypadku dokonania przez zamawiającego czynności
lub zaniechania dokonania czynności z naruszeniem przepisu ustawy, które
miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania (art. 146 ust. 6 upzp).

Organy administracji
państwowej
odpowiedzialne
za działalność
objętą kontrolą

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego88 stanowi w § 3, że zakres dokumentacji projektowej
ustala zamawiający, biorąc pod uwagę tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz wymagania dotyczące postępowania poprzedzającego rozpoczęcie robót budowlanych wynikające z upb.

Przepisy rozporządzenia określają m.in. zawartość dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę (§ 4), projektów
wykonawczych (§ 5), przedmiaru robót (§ 6–10), a także zawartości i szczegółowości programu funkcjonalno-użytkowego (§ 18–19).

Na podstawie art. 27 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej89, do ministra właściwego do spraw transportu
należą m. in. sprawy funkcjonowania oraz rozwoju infrastruktury transportu, w szczególności budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg

88 Dz. U. z 2013 r. poz. 1129.
89 Dz. U. z 2018 r. poz. 762, ze zm.
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publicznych, w tym autostrad oraz kolei. Ministrem właściwym do spraw
transportu jest od dnia 9 stycznia 2018 r. Minister Infrastruktury90, wcześniej, od 15 listopada 2015 r. Minister Infrastruktury i Budownictwa,
a w okresie od 22 września 2014 r. funkcję tę pełnił Minister Infrastruktury i Rozwoju.

90 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego
zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2018 r. poz. 101, ze zm.).
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6.3. Wykaz aktów prawnych dotyczących kontrolowanej
działalności
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r.

poz. 1202, ze zm.).

2. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2017 r.

poz. 2117, ze zm.).

3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013

z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących
rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylające decyzję
nr 661/2010/UE (Dz. Urz. UE L 348 z 20.12.2013, s. 1, z późn. zm.).

4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013

z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające instrument „Łącząc Europę”,
zmieniające rozporządzenie (UE) nr 913/2010 oraz uchylające
rozporządzenia (WE) nr 680/2007 i (WE) nr 67/2010 (Dz. Urz. UE L
348 z 20.12.2013, s. 129, ze zm.).

5. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.).

6. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.).

7. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1577, ze zm.).

8. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r.

poz. 1025, ze zm.).

9. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r.

poz. 351).

10. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska

(Dz. U. z 2018 r. poz. 799, ze zm).

11. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie

dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1458, ze zm.).

12. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE 2016/679

z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie

szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu
państwa (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1579).

14. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r.

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający
od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane
(Dz. U. poz. 231) – uchylone z dniem 28 lipca 2016 r.

15. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126, ze zm.).
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16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).

17. Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia

2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) – uchylone z dniem 10 sierpnia
2014 r.

18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września

2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. poz. 1278, ze zm.).

19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r.

w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji
jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego
(Dz. U. z 2001 r. Nr 138, poz. 1554).

20. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia

10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny
odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 1998 r.
Nr 151, poz. 987, ze zm.).

21. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalnoużytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).

22. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1935).

23. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).
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6.4. Wykaz podmiotów, którym przekazano informację
o wynikach kontroli
1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
4. Prezes Rady Ministrów

5. Prezes Trybunału Konstytucyjnego
6. Rzecznik Praw Obywatelskich

7. Przewodniczący Sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej
8. Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury
9. Przewodniczący Senackiej Komisji Infrastruktury

10. Minister Infrastruktury

11. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego
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6.5. Stanowisko Ministra do informacji o wynikach kontroli
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