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Znak sprawy: DTK-5.054.69.2020

Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w związku z oświadczeniem złożonym przez Pana Senatora Aleksandra Szweda na 9. posiedzeniu Senatu 
w dniu 16 kwietnia 2020 r. w sprawie inwestycji kolejowych realizowanych na terenie województwa 
dolnośląskiego, nawiązując do aktualnych harmonogramów realizacji inwestycji w kontekście trwającej 
epidemii COVID-19 niniejszym przedkładam szczegółowe informacje.

W zakresie inwestycji na liniach kolejowych w ramach Krajowego Programu Kolejowego w województwie 
dolnośląskim w trakcie realizacji są następujące zadania:

1. Umowa na zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach  POliŚ 5.2-9, zadanie nr 5: „Poprawa 
bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap I – część przejazdowa” są 
kontynuowane zgodnie z aktualnym harmonogramem. Zakończenie umowy planowane jest do 
końca II kwartału 2020 r.

2. Opracowanie dokumentacji przedprojektowej: prace na linii kolejowej nr 137 na odcinku Kędzierzyn 
Koźle - Kamieniec Ząbkowicki - Legnica wraz z elektryfikacją.

Uprzejmie informuję, że z uwagi na rozszerzenie zakresu opracowywanej dokumentacji 
przedprojektowej poprzez wprowadzenie do analiz studialnych dodatkowego wariantu 
inwestycyjnego, pierwotny termin realizacji przedmiotowego projektu uległ wydłużeniu. Powyższe 
zostało usankcjonowane Aneksem nr 3 do Umowy na opracowanie dokumentacji przedprojektowej, 
zgodnie z którym wartość pierwotnej umowy została zwiększona do 5 705 620,00 PLN netto.

Według aktualnego harmonogramu zakończenie prac przedprojektowych przewiduje się do końca III 
kwartału 2020 r.

3. Wykonanie usługi dla zadania II: prace na linii 286 i w rejonie stacji Kłodzko - badania geologiczne 
wraz z opracowaniem geotechnicznym oraz opracowanie dokumentacji technicznej dla mostu w km 
0,346 realizowanego w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń 
eksploatacyjnych na sieci kolejowej”. W zakresie prac na linii kolejowej nr 286 i w rejonie stacji 
Kłodzko zakończono opracowanie badań geotechnicznych wraz z dokumentacją.

4. Roboty na przebudowę układu torowego stacji Kłodzko Miasto, która umożliwi kończenie biegu 
pociągów. Zakończenie umowy planowane jest do końca IV kwartału 2020 r.

5. Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania I: prace na linii 286 i w rejonie stacji Kłodzko – stacja 
Ścinawka Średnia, realizowanego w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja 
zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej”. Zakończenie umowy planowane jest do końca III 
kwartału 2021 r.

6. Umowa na zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu „Budowa infrastruktury systemu 
ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe SA w ramach NPW ERTMS”, 
część 1: wdrożenie systemu GSM-R. Zakończenie umowy planowane jest do końca II kwartału 
2023 r.



7. Zadanie pn.: „Przebudowa mostu kolejowego na linii kolejowej nr 137 Katowice – Legnica km 
34,164”. Zakończenie umowy planowane jest do końca IV kwartału 2020 r.

8. Zaprojektowanie i wykonanie robót dla przebudowy trzech obiektów inżynieryjnych: most w km 
0,346; wiadukt w km 0,654; most w km 1,824 linii kolejowej nr 286 Kłodzko Główne – Wałbrzych 
Główny w ramach projektu pn.: „Poprawa stanu technicznego obiektów inżynieryjnych – etap II”. 
Zakończenie umowy planowane jest do końca IV kwartału 2023 roku.

Nadmieniam, że Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. monitoruje wpływ sytuacji związanej z epidemią na 
prowadzone i przygotowywane inwestycje. Na prowadzonych obecnie kontraktach nie odnotowano opóźnień 
związanych z zagrożeniem epidemicznym wirusem COVID-19.

Jednocześnie informuję, że stan zagrożenia epidemicznego, a obecnie stan epidemii może wpłynąć na 
realizację kontraktów, niemniej jego wpływ należy rozstrzygać ze wskazaniem na konkretne okoliczności 
związane z wystąpieniem wirusa COVID-19, co będzie miało miejsce w przedłożonych ostatecznie przez 
wykonawców dokumentach. 

W związku wystąpieniem zagrożenia koronawirusem, PKP PLK SA prowadzi rozmowy z wykonawcami 
realizującymi obecnie inwestycje kolejowe, którzy deklarowali i deklarują chęć prowadzenia prac 
z maksymalnym ograniczeniem ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa i z zachowaniem wysokiego potencjału 
sprzętowego i ludzkiego. Efektem tego było m.in. wydanie zaleceń w zakresie zdalnego prowadzenia narad 
i rad budowy a także bezpiecznego organizowania odbiorów wykonanych prac. Obecnie wykorzystywane są 
również możliwości komunikacji zdalnej. Wobec tego należy wskazać, że strony umów podejmują różne 
działania mające na celu właściwe i terminowe umożliwienie realizacji inwestycji kolejowych.

Łączę wyrazy szacunku,

Dokument podpisany elektronicznie przez:

z upoważnienia Ministra Infrastruktury

Andrzej Bittel

Sekretarz Stanu
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