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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/14/034 – Bariery w procesie przygotowania i realizacji inwestycji na przykładzie 
inwestycji drogowych. 

Jednostka 
przeprowadzająca 
kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Warszawie 

Kontrolerzy 1. Robert Bartosik, główny specjalista k.p., upoważnienie do kontroli nr 92827 z dnia 
23 października 2014 r.  

2. Zbigniew Dudzik, specjalista k.p., upoważnienie do kontroli nr 92822 z dnia  
20 października 2014 r. 

3. Jan Czarniecki, główny specjalista k.p., upoważnienie do kontroli nr 92831 z dnia 
28 października 2014 r. 

4. Zbigniew Żyromski, główny specjalista k.p., upoważnienie do kontroli nr 92852  
z dnia 28 listopada 2014 r. 

(dowód: akta kontroli, tom I, str. 1-8) 

 

Jednostka 
kontrolowana 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie1. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Łukasz Lendner, Dyrektor Oddziału. 

 (dowód: akta kontroli, tom I, str. 9-10) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości2 
przygotowanie i realizację robót budowlano-montażowych w zakresie pozwalającym na 
oddanie do użytkowania wszystkich odcinków skontrolowanych dróg3.  
 

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła w Oddziale kontrolę przygotowania  
i realizacji trzech inwestycji:  

 budowa drogi ekspresowej S-2 w Warszawie, odcinek węzeł Konotopa – węzeł 
Puławska wraz z odcinkiem węzeł Lotnisko – Marynarska (S-79), odcinek 
realizacyjny: Warszawa (S-2, w. Lotnisko) – Warszawa (dk 79 w. Puławska) 
wraz z S-79 w. Marynarska4; 

                                                      
1 Dalej: Oddział. 
2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. 
3 Dotyczy inwestycji POW II i POW III, natomiast  w odniesieniu do inwestycji rozbudowa dk 8, jej przygotowanie NIK oceniła po 
kontroli przeprowadzonej w Oddziale w 2013 r. P/13/082 „Działania GDDKiA na rzecz zapewnienia odpowiedniej jakości robot 
drogowych” - wystąpienie pokontrolne nr LWA-4110-027-01/2013 z 9 stycznia 2014 r. 
4 Dalej: POW II. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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 budowa drogi ekspresowej S-2 w Warszawie, odcinek węzeł Konotopa – węzeł 
Puławska wraz z odcinkiem węzeł Lotnisko – Marynarska (S-79), odcinek 
realizacyjny: Warszawa (A-2, w. Konotopa) – Warszawa (S-2, w. lotnisko)5; 

 rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku 
granica województwa mazowieckiego/łódzkiego - Radziejowice6. 

W okresie objętym kontrolą7, Oddział nie wyegzekwował od podmiotu opracowującego 
stadium projektu budowlanego8 dla POW II i POW III terminowego wykonania 
poszczególnych etapów projektu, podpisując aneksy do umów, dostosowujące termin 
realizacji do faktycznego wykonania danego etapu przez jednostkę projektującą.  
Oddział, odbierając dokumentację projektową, nie dokonywał skutecznej weryfikacji jej 
poprawności i formalnej zgodności z przepisami prawa – braki formalne i merytoryczne  
lub niekompletność tej dokumentacji powodowały wydłużenie procedur wydawania 
decyzji przez właściwe organy9 oraz opóźnienia w realizacji inwestycji.  

NIK oceniła pozytywnie, realizację robót budowlano-montażowych w zakresie 
pozwalającym na oddanie do użytku wszystkich odcinków skontrolowanych dróg. 
Stwierdzone nieprawidłowości w zakresie realizacji inwestycji dotyczyły braku w 
umowach z wykonawcami robót postanowień zabezpieczających interesy Oddziału w 
zakresie naliczania kosztów ogólnych i kosztów zarządu w przedłużonym czasie na 
ukończenie inwestycji (POW II i POW III). 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Planowanie i przygotowanie inwestycji do realizacji 

1.1. Kosztorys POW II10 przewidywał realizację zadania w latach 2006 - 2010 i koszt  
w wysokości 832 228,1 tys. zł. Przed 2006 r. wydatki związane z przygotowaniem 
inwestycji (dokumentacji) wyniosły dodatkowo 3 804,6 tys. zł. Kosztorys określony przez 
Oddział na 22 października 2014.r. wynosił 1 822 374,0 tys. zł, a nakłady poniesione do 
31 grudnia 2013 r. wynosiły 1 709 578,1 tys. zł (93,8 % wartości kosztorysowej). Zakres 
rzeczowy inwestycji ujęty w Programie Inwestycji obejmował wybudowanie drogi 
dwujezdniowej klasy S (Południowa Obwodnica Warszawy) o długości 3,917 km (2 x 3 
pasy ruchy) oraz drogi dwujezdniowej ekspresowej o długości 5,702 km wraz  
z 12 wiaduktami i 3 węzłami drogowymi. 

(dowód: akta kontroli, tom I, str. 13-19)  

Kosztorys POW III przewidywał realizację zadania w latach 2006 - 2010 i koszt  
w wysokości 1 330 402,7 tys. zł. Przed 2006 r. wydatki związane z przygotowaniem 
inwestycji wyniosły dodatkowo 4 794,4 tys. zł. Kosztorys na 22 października 2014 r., 
wynosił 2 162 498,5 tys. zł, a nakłady poniesione do 31 grudnia 2013 r. 2 063 220,7 
tys. zł (95,4 % wartości kosztorysowej). Zakres rzeczowy inwestycji, ujęty w Programie 
Inwestycji, obejmował wybudowanie drogi dwujezdniowej klasy S o długości 10,444 km 
(2x3 pasy ruchu), 29 wiaduktów drogowych, 3 węzłów drogowych, budowę dróg 
zbierająco-rozprowadzających, przebudowę i budowę dróg lokalnych i dojazdowych, 

                                                      
5 Dalej: POW III. 
6 Dalej: rozbudowa dk 8. 
7 Lata 2010 – 2014, z uwzględnieniem działań w latach 2004 – 2009 poprzedzających realizację robót inwestycyjnych. 
8 DHV Polska sp. z o. o. 
9 Decyzje o: lokalizacji drogi, środowiskowych uwarunkowaniach i  pozwoleniu na budowę. 
10 Na dzień rozpoczęcia inwestycji (ujęcia jej w planie inwestycyjnym Oddziału). 
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budowę kładek dla pieszych, przebudowę urządzeń wodociągowych, 
telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, sieci gazowej i melioracyjnej. 

(dowód: akta kontroli, tom I, str. 13-17, 20-25)   

Zakres rzeczowy inwestycji: rozbudowa dk 8, obejmował realizację czterech etapów:  
etap I – budowa wiaduktu w ciągu drogi krajowej na przecięciu z ul Skierniewicką; etap II 
– rozbudowa drogi do parametrów drogi ekspresowej (bez węzła); etap III – budowa 
węzła drogowego w Radziejowicach; etap IV – budowa węzła drogowego  
w Adamowicach. Wartość kosztorysowa inwestycji wynosiła 255 507,7 tys. zł11,  
a nakłady poniesione do 31 grudnia 2013 r. - 238 635,7 tys. zł (93,4% wartości 
kosztorysowej). 

(dowód: akta kontroli tom III str. 1-8) 

1.2. Dokumentację projektową dla POW II i POW III sporządziła firma DHV Polska Sp.  
z o. o.12 na podstawie trzech umów: na wykonanie stadium projektu budowlanego drogi 
ekspresowej Południowej Obwodnicy Warszawy13 i na opracowania dodatkowe14.  
Ww. umowy podpisano po przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień 
publicznych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych15.  
Wynagrodzenie za wykonanie stadium projektu budowlanego określono na kwotę 
19 434,6 tys. zł (brutto), z limitem na prace nieprzewidziane - 2 915,2 tys. zł (brutto),  
a termin realizacji zadania - na 30 listopada.2005 r. W wyniku podpisania 8 aneksów do 
umowy, termin realizacji przedłużony został do 30 kwietnia 2010 r.16, a wynagrodzenie 
ustalono na kwotę 19 415,9 tys. zł (brutto)17. Z tytułu opóźnienia w wykonaniu prac, 
Oddział obciążył firmę DHV karami umownymi za okres od 30 kwietnia 2010 r. do  
19 grudnia 2013 r. w kwocie 3 106,5 tys. zł18.  

  (dowód: akta kontroli tom I str.  46-94, 174-181, tom IV str. 1- 70) 

Umowę Nr 8/2007 na opracowania dodatkowe19 zawarto na kwotę 7 749,7 tys. zł (brutto), 
z terminem realizacji do 30 grudnia 2007 r. W wyniku podpisania 7 aneksów, termin 
wykonania przesunięto na 30 kwietnia 2010 r, a wynagrodzenie wzrosło do 7 763,4 tys. zł 
(brutto)20. Zawarcie umowy dodatkowej, Dyrektor Oddziału uzasadnił faktem braku  
w Oddziale rzeczoznawcy majątkowego do sporządzenia operatów szacunkowych oraz 
niewystarczającą liczbą osób zatrudnionych w komórce merytorycznej Oddziału. Z tytułu 
nieterminowego wykonania umowy21 Oddział naliczył kary umowne za okres od  
30 kwietnia 2010 r. do 19 grudnia 2013 r. w kwocie 2 705,9 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli, tom I, str. 73-94, tom IV str. 71-79, tom VI str. 173) 

                                                      
11 Na 30 października 2014 r. 
12 Dalej: DHV lub firma DHV. 
13 Nr 37/2004 z dnia 11 maja 2004 r. 
14 Nr: 8/2007 z dnia 23 lutego 2007 r. i 27/2009 z dnia 12 lutego 2009 r. 
15 Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm., dalej: Pzp. 
16 W okresie od 28 lipca 2004 r. do 19 grudnia 2013 r. Oddział sporządził 21 protokołów zdawczo-odbiorczych dokumentacji 
projektowej.  
17 Aneks nr 9 z dnia 11.07.2011 r. 
18 Za okres od 30 kwietnia 2010 r. do 19 grudnia 2013 r. 
19 Wykonanie dodatkowych 7 obiektów mostowych, przeprowadzenie procedury wykupu dodatkowych 845 działek, wykonanie 
inwentaryzacji i oszacowanie naniesień 1000 działek dla ogrodów działkowych, uzyskanie zgód właścicieli na czasowe zajęcie terenu 
w zakresie 1200 działek. 
20 Aneks nr 8 z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
21 W okresie od 21 sierpnia 2007 r. do 19 grudnia 2013 r. sporządzono 12 protokołów zdawczo–odbiorczych. 
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Umowa Nr 27/2009 na opracowania dodatkowe22 została zawarta na kwotę 3 727,8 tys. 
zł (brutto), z terminem realizacji do 30 września 2009 r.23. W wyniku podpisania dwóch 
aneksów do umowy, termin wykonania przedłużono do 30 grudnia 2009 r.,  
a wynagrodzenie ustalono na kwotę 3 709,5 tys. zł (brutto). Z tytułu opóźnień  
w wykonaniu prac, Oddział naliczył kary umowne w kwocie 100,2 tys. zł.  

 (dowód: akta kontroli, tom I, str. 174-181, tom IV str. 80-82) 

Poza ww. umowami, Oddział podpisał umowy na opracowania uzupełniające dla POW II  
i POW III: sześć umów z firmą DHV na łączną kwotę 715,6 tys. zł (brutto)24, jedną umowę 
z firmą WYG International na kwotę 499,9 tys. zł25 oraz dwie umowy na weryfikację 
dokumentacji projektowej na łączną kwotę 1 277,1 tys. zł (brutto)26. 

(dowód: akta kontroli, tom I, str. 194-195, tom IV str. 320) 

Dyrektor Oddziału nie przeprowadził posiedzenia Zespołu Oceny Przedsięwzięć 
Inwestycyjnych27 dla oceny dokumentacji projektowej dla POW II i POW III.  
Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Inwestycji wyjaśnił, że w związku z podpisanym w dniu 
19 lutego 2004 r. porozumieniem28 w sprawie realizacji infrastruktury okołolotniskowej  
w Porcie Lotniczym Warszawa Okęcie29 i wynikającymi z tego porozumienia napiętymi 
terminami realizacji połączeń drogowych lotniska, Oddział organizował liczne Rady 
Techniczne. Na Radzie Technicznej w dniu 25 lutego 2005 r. odstąpiono od 
przeprowadzenia posiedzenia ZOPI i ustalono, że ostateczna akceptacja rozwiązań 
technicznych dla trasy POW odbędzie się na posiedzeniu Komisji Oceny Przedsięwzięć 
Inwestycyjnych30 przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad. Na 
posiedzeniach KOPI31 oceniono rozwiązania projektowe trasy w kilku wariantach  
i ustalono, że należy przyjąć zaproponowane podstawowe parametry techniczne dla obu 
tras. 

(dowód: akta kontroli str., tom I, str. 263-272) 

1.3. W odniesieniu do POW II i POW III Wojewoda Mazowiecki wydał 5 decyzji 
ustalających lokalizację drogi oraz zatwierdzających projekt podziału nieruchomości na 
potrzeby inwestycji32. We wszystkich przypadkach, Wojewoda stwierdził braki we 
wnioskach Oddziału33 i wezwał Oddział do ich usunięcia34. Odwołania od decyzji  
o ustaleniu lokalizacji drogi złożyły osoby fizyczne, organizacja ekologiczna „Zielone 

                                                      
22 Opracowania projektowe węzła Puławska, dodatkowe rozwiązania węzła Lotnisko, dodatkowe nabycie terenu i aktualizacja map 
projektowych. 
23 Prace odebrano 6 protokołami zdawczo-odbiorczymi w okresie od 10 grudnia 2009 r. do 29 listopada 2012 r. 
24 Dla odcinków POW II i POW III – umowa nr 3/2007D z dnia 31.10.2007 r. na kwotę 58,0 tys. zł (dokumentacja), umowa nr 286/2008 
z dnia 11.12.2008 r. na kwotę 237,9 tys. zł (raport OOŚ), umowa nr 3/2011/WWD z dnia 12.01.2012 r. na kwotę 61,5 tys. zł 
(dokumentacja), umowa nr 10/2007 z dnia 20.02.2007 r. na kwotę 20,0 tys. zł (wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków 
unijnych), umowa nr 10/2008/WD z dnia 22.10.2008 r. na kwotę 58,6 tys. zł (materiały przetargowe), umowa nr 116/2010 z dnia 
30.07.2007 r. na kwotę 279,6 tys. zł (dokumentacja). 
25 Nr 39/2011 z dnia 31.03.2011 r. 

26 W zakresie dokumentacji POW II - umowę nr 33/2007 z dnia 18.06.2007 r. z firmą Eurostrada na kwotę 634,4 tys. zł; w zakresie 
dokumentacji POW III - umowę nr 33/2009 z dnia 16.04.2009 r. z firmą Tebodin SAP-Projekt na kwotę 642,7 tys. zł.  

27 Dalej: ZOPI. 
28 Pomiędzy Skarbem Państwa, m.st. Warszawa oraz Przedsiębiorstwem Państwowym Porty Lotnicze. 
29 W związku z budową Terminala 2. 
30 Dalej: KOPI. 
31 W dniach: 18 marca i 13 maja 2005 r. 
32 Decyzje nr 2883/05 nr 2884/05 i nr 2885/05 z dnia 29.grudnia .2005 r., nr 654/06 z dnia 25. Kwietnia 2006 r., nr 1180/06 i nr 
1181/06 z dnia 11.sierpnia 2006 r. 
33 W dniu 29.czerwca.2005 r. 2 wnioski o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi dla odcinków: węzeł MPL Okęcie – węzeł 
Marynarska, węzeł Lotnisko – ul. Poleczki; a w dniu 25lipca .2005 r. 3 wnioski dla odcinków: węzeł Lotnisko – węzeł Puławska, węzeł 
Konotopa – węzeł Opacz i węzeł Opacz – węzeł Lotnisko. 
34 Materiały do wniosku o uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi firma DHV przekazała w dniu 27 lipca 2005 r. 
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Mazowsze” i Stowarzyszenie „Zieleni RP, które decyzjami Ministra Infrastruktury  
i Ministra Budownictwa zostały oddalone. 

(dowód: akta kontroli, tom I, str. 197-262) 

Decyzje lokalizacyjne dla inwestycji: rozbudowa dk 8 Oddział otrzymał w planowanym 
terminie, wynikającym z harmonogramu prac przygotowawczych dotyczących dróg 
związanych z EURO 201235. 

(dowód: akta kontroli tom V, str. 19) 

1.4. Na podstawie umowy nr 37/2004 firma projektowa DHV opracowała materiały do 
uzyskania decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach Zgody na Realizację 
Przedsięwzięcia36 dla POW II i POW III. Na wnioski Oddziału, złożone w 2006 i 2008 r.37, 
Wojewoda Mazowiecki i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska38 w Warszawie wydali 
decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. inwestycji39. 
Od decyzji RDOŚ wpłynęły odwołania wniesione przez Stowarzyszenie Sąsiedzkie 
„Załuski Stasin”, osobę fizyczną i Zielone Mazowsze, które 11 maja 2011 r. zostały 
oddalone przez NSA.  

(dowód: akta kontroli, tom I str. 261-262, tom II, str. 19-78) 

Przygotowanie dokumentacji do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 
w odniesieniu do inwestycji: rozbudowa dk 8 (bez węzła) wykonała firma „PROFIL” Sp.  
z o.o.40, wybrana w trybie przetargu nieograniczonego, a dla węzła Radziejowice – firma 
„EUROSTRADA” Sp. z o.o.41, wybrana w trybie zamówienia z wolnej ręki. Oddział 
uzyskał zgodę Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych42 na udzielenie ww. firmie 
zamówienia z wolnej ręki, dot. wykonania opracowań dodatkowych do stadium projektu 
budowlanego budowy węzła w Radziejowicach43, wykonanego przez tę spółkę w 2004 r. 
(zmianie uległa koncepcja budowy węzła drogowego, która została zatwierdzona przez 
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad 7 czerwca 2005 r.44). Uzasadnieniem 
zmiany były m. in.: nowe uwarunkowania środowiskowe i przyrodnicze, intensywny 
rozwój Radziejowic oraz powszechna akceptacja nowego rozwiązania przez jednostki 
samorządu terytorialnego i większość mieszkańców. 

(dowód: akta kontroli tom III str. 133-136, 157-175) 

EUROSTRADA sp. z o. o. przekazała materiały do decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach w terminie określonym w umowie45, a „PROFIL” sp. z o. o. po upływie 
terminu określonego w umowie (w umowie określono termin na 30 września 2006 r., 

                                                      
35 dla Radziejowic (bez węzła) - decyzja nr 2867/05 z 27 grudnia 2005 r. oraz dla węzła Radziejowice - decyzja nr 339/06 z 3 marca 

2006 r. 
36 W dniu 28 lipca 2005 r. weszła w życie ustawa z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. nr 113, poz. 954, ze zm.), wymagająca od inwestora uzyskania, przed złożeniem wniosku o 
pozwolenie na budowę, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (art. 46 ust. 1 pkt 2), zwanej 
dalej: decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach. 
37 Z 24 października 2006 r. - dla odcinków węzeł Lotnisko-węzeł Marynarska i węzeł Lotnisko – węzeł Puławska, a z 27 marca  
2008 r. - dla odcinka węzeł Konotopa – węzeł Lotnisko. 
38 Dalej: RDOŚ. 
39 Decyzja z 30 maja 2008 r - dla odcinków Puławska – Marynarska i Lotnisko- Puławska, decyzja 9 lutego 2009 r - dla odcinka 
Konotopa-Lotnisko. 
40 Umowa Nr 67/2006 z 25 sierpnia 2006 r. 
41 Nr 49/2006 z 3 lipca 2006 r. 
42 Decyzja Prezesa UZP nr ZT/537/06. z 6 maja 2006 r. 
43 Ww. firma dokonała zmian rozwiązań projektowych dla „Projektu budowlanego budowy węzła w Radziejowicach” (przesunięcie ww. 
węzła o ok. 800 m w stosunku do pierwotnie zakładanej lokalizacji). 
44 Decyzja nr GDDKiA BPI !zk/4117/584/05 z 7 czerwca 2005 r. Do opracowania pierwszego projektu budowlanego firma „Eurostrada” 
została wybrana w trybie przetargu nieograniczonego. 
45 15 sierpnia 2006 r. 
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materiały przekazano 3 stycznia 2007 r.). Oddział złożył do Wojewody Mazowieckiego 
wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach odpowiednio:  
15 września 2006 r.46 i 22 lutego 2007 r.47, a Wojewoda wydał decyzje: 16 lutego 2007 r. 
i 7 grudnia 2007 r. 

 (dowód: akta kontroli tom III str. 133-163, 173-187) 

Złożone przez Oddział wnioski o wydanie ww. decyzji zawierały kompletne dokumenty, 
nie wymagające poprawek lub uzupełnień. 

(dowód: akta kontroli tom III str. 147, 180) 

Dyrektor Oddziału wyjaśnił, że nie odnaleziono dokumentów świadczących  
o posiedzeniach ZOPI oraz KOPI dla inwestycji: rozbudowa dk 8. 

(dowód: akta kontroli tom III str. 188-191) 

1.5. Oddział złożył do Wojewody Mazowieckiego 8 wniosków o wydanie decyzji  
o pozwoleniu na budowę POW II48 oraz 7 wniosków dla POW III49. Do wniosków 
załączono dokumentację określoną w art. 33 ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane50, w tym oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane. Wojewoda stwierdził, że dwa wnioski dotyczące 
POW III51 zawierają braki formalne i wezwał Oddział do ich uzupełnienia (protokoły 
zdawczo-odbiorcze ww. materiałów od firmy DHV, nie zawierały jednoznacznego 
potwierdzenia przekazania kompletnych materiałów do złożenia ww. wniosków). 
Wojewoda wydał 17 decyzji o pozwoleniu na budowę POW II iPOW III52.  

(dowód: akta kontroli, tom II str.79-85 , tom IV, str. 8-97) 

Protokołami zdawczo-odbiorczymi z 21 sierpnia 2007 r., 7 grudnia 2007 r. i 4 grudnia 
2009 r. Oddział potwierdził pozyskanie przez firmę DHV terenów niezbędnych do 
realizacji ww. inwestycji: w ramach umowy nr 37/2004 dokonano wykupu 980 działek, a 
przypadku umowy nr 8/2007, w terminie określonym w umowie (30 kwietnia 2010 r.) 
wykupiono 418 działek. W protokole z 13 grudnia 2012 r. potwierdzono nabycie łącznie 
1737 działek i zaawansowanie prac w zakresie pozostałych 94 działek na poziomie od 
50 do 90%. Na dzień rozpoczęcia robót budowanych na odcinku POW II (9 września 
2009 r.) i na odcinku POW III (16 lipca 2010 r.) Oddział nie dysponował wszystkimi 
działkami niezbędnymi do realizacji inwestycji. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 46-65, 73-94, 114-117, 161-166) 

Planowany termin wykonania projektu budowlanego przez „PROFIL” sp. z o. o. dla 
inwestycji: rozbudowa dk 8 (bez węzła - etap II).)53 określono na 30 czerwca 2007 r.,  
a uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę - na 31 sierpnia 2007 r., natomiast dla 
węzła Radziejowice (etap III), realizowanego przez „EUROSTRADA” sp. z o. o54, 

                                                      
46 Pismo nr GDDKiA-O/WA-B.13m/400/320/2006 z 15 września 2006 r. 
47 Pismo nr GDDKiA-O/WA-B.13m/400/90/2007 z 22 lutego 2007 r. 
48 Wniosek podstawowy z 20.06.2008 i uzupełniający z 22.01.2009 r. i 6 wniosków zamiennych. 
49 Wniosek podstawowy z 17.12.2009 r., wniosek uzupełniający z 4.11.2010 r., wniosek zamienny z 13.01.2011 r., wniosek 
uzupełniający z 27.01.2011 r. wniosek uzupełniający z 25.02.2011 r., wniosek zamienny z 20.06.2011 r., wniosek zamienny  
z 17.10.2011 r.  
50 Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm. 
51 Z 17.12.2009 r. i z 4.11.2010 r. 
52 Dla POW II – nr 349/08 z 31.10.2008 r. i zamienne z: 23.04.2010 r., 8.06.2010 r., 30.0.2010 r., 15.03.2012 r. oraz  nr 79/09  
z 24.03.2009 r. i zamienne z: 20.1.2010 r. i 15.03.2011 r. 
Dla POW III – nr 203/10 z 1.07.2010 r., decyzję zamienną z 11.03.2011 r. , nr 18/11 z  28.01.2011 r., nr 70/2011 z 17.03.201 r., nr 
81/11 z 29.03.2011 r., decyzję zamienną z 9.09.2011 r., decyzję zamienna z 13.03.2012 r. 
53 Umowa nr 67/2006 z 25 sierpnia 2006 r. 
54 Umowa nr 49/2006 z 3 lipca 2006 r. 
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odpowiednio na: 30 stycznia 2007 r. i 30 marca 2007 r. Do umowy ze spółką „PROFIL” 
zostało zawartych pięć aneksów55 zmieniających ww. terminy odpowiednio do:  
30 czerwca 2008 r. i 30 lipca 2010 r. Przyczyną przesunięcia ww. terminów było m. in.: 
przedłużające się procedury uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
i pozyskania prawa do terenu na cele budowy (aneks nr 2), konieczność dostosowania 
dokumentacji przetargowej do zmienionego projektu dotyczącego węzła Radziejowice 
oraz wprowadzenia zmian i dokonania aktualizacji dokumentacji projektowej (aneks nr 4). 
Do umowy z „EUROSTRADA” sp. z o. o. zawarto sześć aneksów56 przedłużających 
termin wykonania projektu budowlanego do 30 września 2008 r. i uzyskania pozwolenia 
na budowę – do 15 listopada 2009 r. Przyczyną zawarcia ww. aneksów było m. in. 
wstrzymanie procesu nabywania gruntów oraz przeprojektowanie układu drogi 
ekspresowej i obiektów inżynierskich57. 

(dowód: akta kontroli tom III str. 133, 173, 192-198, 220-226) 

Dyrektor Oddziału, w złożonym wyjaśnieniu podał, że w zasobach archiwalnych nie 
odnalazł dokumentów, które wskazywałyby jakie były przyczyny przedłużających się 
procedur pozyskania terenów na cele budowy oraz wstrzymania procesu nabywania 
gruntów, a osoby bezpośrednio odpowiedzialne za ww. inwestycje nie pracują już  
w Oddziale. Aneks nr 4 do umowy ze spółką „PROFIL”, jak wynika z wyjaśnienia, jest 
wynikiem wypracowanego w ramach konsultacji z władzami samorządowymi  
i społecznością lokalną innego wariantu węzła oraz podjęcia decyzji o realizacji inwestycji 
w czterech etapach, co spowodowało konieczność dostosowania dokumentacji 
projektowej do nowych wymagań. Przeprojektowanie układu drogi ekspresowej wynikało 
z konieczności dostosowania rozwiązań projektowych do wymogów GDDKiA, 
określających jednolitą politykę w zakresie przyjmowana przekrojów poprzecznych 
dwujezdniowych dróg ekspresowych. 

(dowód: akta kontroli tom V, str. 162-165) 

Projekt budowlany dot. rozbudowy dk 8 został przyjęty przez Oddział 30 czerwca  
2008 r., a decyzję o pozwoleniu na budowę Wojewoda Mazowiecki wydał 30 lipca  
2010 r.58, natomiast dot. węzła Radziejowice odpowiednio: 29 czerwca 2009 r. i 18 lutego 
2010 r.59. Wojewoda Mazowiecki zawiesił postępowania o wydanie ww. decyzji,  
w związku z wnioskami Oddziału o ponowne przeprowadzenie oceny oddziaływania 
inwestycji na środowisko60 i przesłał dokumentację do Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Warszawie, zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko61. Pozwolenie na 
budowę wiaduktu na przecięciu drogi krajowej nr 8 z ul. Skierniewicką (etap I) Oddział 
uzyskał 14 sierpnia 2008 r.62. 

(dowód: akta kontroli tom III str. 199-219, 227-240) 

                                                      
55 Nr: 1 z 29 czerwca 2007 r., 2 z 27 czerwca 2008 r., 3 z 23 grudnia 2008 r., 4 z 28 sierpnia 2009 r. i 5 z 20 grudnia 2010 r. 
56 Nr: 1 z 15 stycznia 2007 r., 2 z 26 marca 2007 r., 3 z 7 kwietnia 2008 r., 4 z 24 października 2008 r., 5 z 25 lutego 2009 r. 
i 6 z 29 lipca 2009 r. 
57 Zgodnie z ustaleniami Rady Technicznej z dnia 3 września 2007 r. 
58 Decyzja nr 242/10. 
59 Decyzja nr 42/10. 
60 Pisma z dnia: 22 lipca 2009 r. i 17 grudnia 2009 r. 
61 Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, ze zm. Ustawa weszła w życie 15 listopada 2008 r., a ponieważ decyzję środowiskowe zostały wydane 
w 2007 r., należało ponownie przeprowadzić oceny oddziaływania na środowisko, dostosowując je do tej ustawy. 
62 Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 244/08 z 14 sierpnia 2008 r. (wniosek Oddziału z 16 czerwca 2008 r.) 
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Decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla węzła Adamowice (etap IV), 
Oddział uzyskał 31 stycznia 2011 r.63, na wniosek złożony 8 lipca 2010 r. (wniosek 
spełniał wymogi określone w art. 11d ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o 
szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych64). 

(dowód: akta kontroli tom III str. 241-259) 

W dniu rozpoczęcia inwestycji: rozbudowa dk 8, dostępność terenu pod inwestycję 
wynosiła 100%. 

(dowód: akta kontroli tom III str. 497) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości: 

1. Oddział nie ustalił zasad (procedur) częściowego odbioru dokumentacji 
projektowej, co powodowało dowolność postępowania przy odbiorze poszczególnych 
elementów dokumentacji dotyczącej POW II i POW III. Skutkiem tego był odbiór 
dokumentacji zawierającej błędy formalne, które ujawniły się przy składaniu wniosków  
o wydanie decyzji administracyjnych, wydłużając ten proces oraz błędy merytoryczne, 
które ujawniły się na etapie realizacji robót i spowodowały m. in. powstanie roszczeń 
Wykonawcy o przedłużenie terminu :  

1.1. Oddział odebrał od firmy projektowej DHV materiały do wniosków  
o ustalenie lokalizacji drogi oraz o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach przy pismach przewodnich65, co było niezgodne z § 3 pkt 2 
umowy nr 37/2004, przewidującym odbiory dokumentacji częściowej 
protokołami zdawczo-odbiorczymi. Odbiór dokumentacji przesłanej przy 
pismach, uniemożliwiał dokonanie oceny formalnej i merytorycznej zgodności 
dokumentacji z umową; 

1.2. W latach 2006 – 2010 Oddział wyznaczył do odbioru dokumentacji 
częściowej dot. POW II i POW III dwie osoby, za wyjątkiem odbioru 
ostatecznego, dokonanego w pełnym składzie przez Komisję ds. odbioru 
dokumentacji projektowej, powołaną zarządzeniem Nr 46/2007 Dyrektora 
Oddziału z dnia 26 października 2007 r. Ograniczało to możliwość 
wychwycenia błędów i braków w dokumentacji, które ujawniły się na etapie 
składania wniosków do Wojewody Mazowieckiego oraz na etapie realizacji 
inwestycji. 

1.3. Dokonanie odbioru dokumentacji zawierającej błędy projektowe,  
w odniesieniu do inwestycji: rozbudowa dk 8, zostało stwierdzone przez NIK  
w toku kontroli przeprowadzonej w 2013 r. Błędy w projekcie były przedmiotem 
roszczeń terminowych Wykonawcy uznanych przez Oddział, co spowodowało 
przedłużenie czasu na ukończenie o ponad 10 miesięcy oraz roszczeń 
finansowych na kwotę 12 852,9 tys. zł (brutto)66. 

W ocenie NIK, ww. nieprawidłowości wynikały m. in. z: braku koordynacji działań przez 
jedną komórkę organizacyjną (współpracą z firmą projektową zajmowało się wiele 
wydziałów, brak było „gospodarza’ inwestycji”), nieskutecznych działań komórek 

                                                      
63 Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 1/11 z 31 stycznia 2011 r. 
64 Dz. U. z 2013 r., poz. 687 ze zm. 
65 Z 27 lipca 2005 r., 13 września 2006 r. i 1 stycznia.2007 r. 
66 Ww. roszczenia są w trakcie rozpatrywania. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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odpowiedzialnych za ten proces oraz braku jasnych procedur odbioru dokumentacji 
projektowej. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 95-134, 140-171, 182-192, tom II str. 2-4, tom VI str. 
161-176) 

2. Wnioski Oddziału o wydanie decyzji: o ustalenie lokalizacji drogi,  
o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o pozwolenie na budowę (dot. POW II i POW 
III), były niekompletne lub zawierały braki formalne, co powodowało konieczność ich 
poprawiania i uzupełniania67 i w konsekwencji wydłużało procedurę wydawania decyzji. 
Suma tych opóźnień miała istotny wpływ na wydłużenie etapu przygotowawczego do 
realizacji robót inwestycyjnych: I tak: 

2.1. Wnioski o ustalenie lokalizacji drogi68 nie zawierały m.in.: właściwych map 
z projektem podziału nieruchomości; analizy powiązania drogi z innymi drogami 
publicznymi; dowodów wystąpień inwestora do zarządów powiatów  
o uzyskanie opinii dotyczących inwestycji; zajęcia stanowiska odnośnie uwag 
zawartych w opiniach władz samorządowych. Ww. wnioski nie spełniały 
wymogów określonych w art. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych69, w sprawie rodzaju załączników jakie należy załączyć do wniosku 
o ustalenie lokalizacji drogi. Konieczność zawieszenia postepowań w celu 
uzupełnienia ww. dokumentów, spowodowała wydłużenie procedury przy 
poszczególnych wnioskach od 4 do 11 miesięcy. 

Zastępca Dyrektora Oddziału, wyjaśnił, że: „Za kompletność dokumentacji 
składanej do wniosku odpowiada Projektant, co potwierdza stosownymi 
oświadczeniami”. 

NIK nie podziela tego stanowiska, ponieważ to Oddział był wnioskodawcą  
w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnych i jego obowiązkiem było 
sprawdzenie kompletności i formalnej zgodności dokumentów z przepisami ww. 
ustawy, a w przypadku wniosków o ustalenie lokalizacji, projektant takich 
oświadczeń nie złożył, a Oddział ich nie wyegzekwował.  

2.2. Wniosek70 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na 
realizację odcinka drogi od węzła Konotopa do węzła Lotnisko (POW III), nie 
zawierał kopii map ewidencyjnych z naniesieniem przebiegu granic 
planowanego przedsięwzięcia. Prawidłowe mapy zostały przekazane po ich 
ponownym opracowaniu przez firmę DHV, co spowodowało wydłużenie 
procedury uzyskania decyzji o 43 dni. 

Dyrektor Oddziału wyjaśnił, że nie naniesiono przebiegu granic, ponieważ 
przepis art. 46 a pkt. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska nie wskazywał takiej 
konieczności. 

2.3. Dwa wnioski71 o pozwolenie na budowę POW III zawierały braki formalne 
dot. m.in. braku: decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi oraz  
o środowiskowych uwarunkowaniach; zgodności projektu budowlanego  
z przedłożonym wnioskiem oraz pełnomocnictwa dla reprezentanta Oddziału. 

                                                      
67 Po wezwaniu przez Wojewodę Mazowieckiego. 
68 Z dnia 29 czerwca 2005 r. i 25 lipca 2005 r. 
69 Wersja ustawy z 2005 r. Dz. U. nr 113, poz. 954. 
70 Z dnia 27 marca 2008 r. 
71 Z dnia 17 grudnia.2009 r. i z dnia z dnia 4 listopada .2010 r. 
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Konieczność uzupełnienia tych wniosków wydłużyła procedurę wydania decyzji 
o 8 i 11 dni.  Brak dołączenia do wniosku wcześniejszych decyzji 
(lokalizacyjnych i o środowiskowych uwarunkowaniach), Zastępca Dyrektora 
Oddziału ds. Zarządzania Drogami i Mostami uzasadnił tym, że były one w 
posiadaniu Wojewody. 

(dowód: akta kontroli  tom I, str. 95-134, 197, tom II str. 2-92, 317-318, tom VI, 
str. 161-176) 

2.4. Wniosek o pozwolenie na budowę dla inwestycji: rozbudowa dk 8 (bez 
węzła)72 zawierał błędy o charakterze formalno-prawnym (m.in. brak zgodności 
numeracji działek we wniosku z numeracją określoną w decyzji lokalizacyjnej 
oraz nieprawidłowo wypełnione oświadczenia o posiadanym prawie do 
dysponowania nieruchomością) oraz braki o charakterze materialno-prawnym 
(niezgodność projektu budowlanego z przepisami techniczno-budowlanymi). 
             (dowód: akta kontroli tom III str. 213-219) 

3. Oddział nie naliczył „PROFIL” sp. z o.o. kar umownych za nieterminowe 
wykonanie materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. inwestycji: 
rozbudowa dk 8 (opóźnienie wynosiło 95 dni73), stosownie do postanowień § 7 pkt 1 a 
umowy zawartej z wykonawcą74.  

Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Zarządzania Drogami i Mostami wyjaśnił, że termin,  
w którym ww. materiały zostały opracowane i przekazane inwestorowi był terminem 
znacznie krótszym od terminów określonych w zarządzeniach dyrektora Generalnego 
Dróg Krajowych i Autostrad nr: 54/2008 z dnia 10 października 2008 r. (270 dni) oraz 
32 z 29 kwietnia 2010 r. (365 dni). 

Uregulowania, na które powołuje się Zastępca Dyrektora Oddziału w cyt. wyjaśnieniu, 
nie obowiązywały w czasie realizacji umowy ww. zakresie przez „PROFIL” sp. z o.o. 

 (dowód: akta kontroli tom III str. 133-136, 367-370) 

4. Oddział wystąpił do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z wnioskiem  
o wyrażenie zgody na zastosowanie trybu z wolnej ręki, przy udzieleniu zamówienia na 
dokonanie zmian rozwiązań projektowych dot. węzła Radziejowice, po ośmiu 
miesiącach od zatwierdzenia nowej koncepcji tego węzła przez Generalnego Dyrektora 
Dróg Krajowych i Autostrad (koncepcja została zatwierdzona 7 czerwca 2005 r.,  
a wniosek złożono 21 lutego 2006 r.). 

Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Inwestycji, w złożonym wyjaśnieniu podał, że na 
podstawie posiadanych materiałów archiwalnych, nie jest w stanie wywnioskować jakie 
były powody takiego okresu przygotowywania wniosku, natomiast osoby 
odpowiedzialne nie są już pracownikami Oddziału. 

 (dowód: akta kontroli tom III str. 164, 167) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości 
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym obszarze. 

 

                                                      
72 Z 3 listopada 2009 r. 
73 Termin opracowania i dostarczenia materiałów określony w umowie – 30 września 2006 r., materiały przekazano –  
3 stycznia 2007 r. 
74 Nr 67/2006 z dnia 25 sierpnia 2006 r. 

Ocena cząstkowa 
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2. Realizacja robót budowlano-montażowych 

2.1. Dyrektor Oddziału wyznaczył75 czterech Kierowników Projektu nadzorujących 
realizację POW II i dk 876. oraz pięciu Kierowników Projektu nadzorujących POW III 
(ostatni Kierownik Projektu77 nadzorował równocześnie oba odcinki POW). Wszyscy 
Kierownicy projektu spełniali wymogi określone w przepisach wewnętrznych Oddziału. 
Kierownicy Projektu nadzorowali równocześnie realizację innych inwestycji 
drogowych78. 

 (dowód: akta kontroli tom II, str. 319-324, 327-346, tom III str. 260-267, tom IV str. 415-
419, tom V str. 19-20, 24-27) 

Kierownicy Projektu współpracowali z Koordynatorami Projektu, powołanymi przez 
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie: weryfikacji pod 
względem merytorycznym płatności przejściowych i końcowych, kontroli i zgłaszania 
ewentualnych uwag do wprowadzanych zmian oraz uzgadniania przesłanek do 
zawieranych aneksów do umów. Koordynatorzy Projektu uczestniczyli w 
comiesięcznych Radach Budowy oraz cotygodniowych Radach Technicznych, a także 
w pracach komisji odbiorowych, w tym Komisji Odbioru Ostatecznego.  

(dowód: akta kontroli, tom II, str. 281-283, 323-324, tom III str. 60-63, 260-266, 499, 
506-510, tom IV str.382-384) 

Nadzór nad realizacją POW II i POW III pełnili Konsultanci (Inżynierowie Kontraktu) na 
podstawie umów79, zawartych po przeprowadzeniu postępowań zgodnie z ustawą Pzp. 
Łączna wartość umów wynosiła: 50 217,5 tys. zł brutto (POW II i POW III)  
i 6 558,5 tys. zł brutto (rozbudowa dk 8). Umowy z Konsultantami były zgodne  
z wzorcową umową przyjętą do stosowania przez GDDKiA. Inżynierowie Kontraktu nie 
uczestniczyli w weryfikacji dokumentacji przetargowej na wybór Wykonawców robót. 

Oddział do czasu rozpoczęcia pracy przez Inżynierów Kontraktu powierzył nadzór 
inwestorski Kierownikom Projektu. Dla wszystkich inwestycji zostały opracowane plany 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Rozpoczęcie robót nastąpiło zgodnie z 
obowiązującymi w tym czasie Harmonogramami rzeczowo-finansowymi inwestycji. 

(dowód: akta kontroli str.  tom IV tom III str. 19-59, tom V str.22, 33-139, tom VI str. 14-
20) 

Kierownik Projektu inwestycji: rozbudowa dk 8 przekazał wykonawcy80 teren budowy  
28 września 2010 r.81 oraz 23 lutego 2011 r.82, POW II - 4 września 2009 r.83 i POW III - 
16 lipca 2010 r. 

Inżynier Kontraktu POW II zatwierdził dwa Harmonogramy obejmujące prace do 
wykonania w 2009 r. i po 2009 r. (przedkładane przez Wykonawcę kolejne wersje 
Harmonogramów nie były zatwierdzane). W Raporcie otwarcia Inżynier Kontraktu 
stwierdził brak dostępu do 11 działek, braki w dokumentacji projektowej, w tym brak 

                                                      
75 W okresie od 4 grudnia 2009 r. do 16 maja 2014 r. 

76 13 stycznia 2011 r., 15 sierpnia 2011 r. i 13 czerwca 2012 r. 
77 Wyznaczony w dniu 16 maja 2014 r. 
78 Od 1 do 5 innych inwestycji drogowych. 
79 POW II – umowa nr 5/2010 z dnia 12 stycznia 2010 r. i nr 207/2012 z 30 listopada 2012 r. z firmą TFP PLanege-Consultores de 
Engenharia e Gestao SA; POW III – umowa nr 96/2010 z dna 16 lipca 2010 r. z Konsorcjum firm w składzie Arcadis Sp. z o.o., Egis 
Poland Sp. z o.o., Egis Route-Scauroute SA oddział w Polsce 
80 Umowa z wykonawcą inwestycji Radziejowice nie określała terminów przekazywania placów budowy. 
81 Etap I, II i III. 
82 Etap IV. 
83 Po 3 tygodniach od zawarcia umowy. 

Opis stanu 
faktycznego 
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uzgodnień w zakresie przebudowy sieci dla węzłów Marynarska, Lotnisko i Puławska. 
Stwierdzone braki spowodowały zgłoszenie przez Wykonawcę roszczenia  
o przedłużenie czasu na ukończenie robót o co najmniej 3 miesiące. Kierownik 
Projektu, na wniosek Inżyniera Kontraktu, zatwierdził wszystkie 21 umów Wykonawcy z 
podwykonawcami. Wykonawca zgodnie z 14.7 Szczególnych warunków kontraktu 
składał oświadczenia o zaspokajaniu płatności podwykonawców. Oddział nie 
dokonywał wypłat na rzecz podwykonawców, w tym wypłat z tytułu solidarnej 
odpowiedzialności z Wykonawcą. 

 (dowód: akta kontroli: tom III str. 268-271, tom IV str.120-127,153-167, 346-353, 382-
386, 413-434,  tom VI, str. 10) 

W odniesieniu do POW III Inżynier Kontraktu zaakceptował Harmonogram robót  
1 października 2010 r. W Raporcie Otwarcia Inżynier stwierdził: braki w dokumentacji 
projektowej, brak szczegółowych dokumentacji technicznych i informacji dla geodety 
Wykonawcy, niewłaściwy Harmonogram płatności przedstawiony przez Wykonawcę; 
brak możliwości weryfikacji dokumentacji projektowej przed wprowadzeniem 
Konsultanta na budowę; niezłożenie Projektu stałej organizacji ruchu i projektu tunelu 
TK-01; brak pełnej wiedzy Konsultanta na temat usterek w dokumentacji projektowej. 
Inżynier ocenił wpływ braków w dokumentacji na 2,5 miesięczne przedłużenie terminu 
ukończenia robót W wyniku zbadania wybranych dzienników budowy obiektów 
mostowych stwierdzono, że Oddział przekazał Wykonawcy dzienniki budowy w dniu 
rozpoczęcia robót, a pierwsze wpisy miały miejsce w sierpniu 2008 r. 

Wykonawca zgłosił Inżynierowi Kontraktu listy podwykonawców z wnioskiem o ich 
akceptację, jednakże na 71 podwykonawców84 tylko w odniesieniu do 3 zostały 
przekazane kopie umów. Kierownik Projektu nie wnioskował do Dyrektora Oddziału  
o akceptację umów z podwykonawcami. Warunki Kontraktu nie przewidywały żądania 
od Wykonawcy przekazywania oświadczeń o zaspokojeniu płatności podwykonawców. 
Oddział dokonał płatności na rzecz Podwykonawcy – BBR Polska Sp. z o.o. z tytułu 
solidarnej odpowiedzialności, zgodnie z art.  647′ § 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 
Kodeks cywilny85, w wysokości 222,7 tys. zł (brutto). 

         (dowód: akta kontroli: tom II, str. 325-326  tom VI, str. 21-36, 70-78, 178-186)  

W Harmonogramie realizacji robót dot. rozbudowy dk 8, który został pozytywnie 
zaopiniowany przez Inżyniera Kontraktu86, termin zakończenia robót określono na  
15 października 2012 r., natomiast w zaktualizowanym  Harmonogramie87, ww. termin 
został przedłużony do 31 sierpnia 2013 r.88.  
Generalny Wykonawca dk 8 zawarł umowy z 25 podwykonawcami, z których dwie 
zostały przedstawione Inżynierowi Kontraktu do zatwierdzenia po 45 i 78 dniach od 
planowanego terminu rozpoczęcia robót: umowa z 15 grudnia 2010 r. została 
przedstawiona do zatwierdzenia 1 lutego 2011 r.89, planowany termin rozpoczęcia robót 
15 grudnia 2010 r., a umowa z 28 października 2011 r. - 13 grudnia 2011 r.90, 
planowany termin rozpoczęcia robót - 1 listopada 2011 r. 

                                                      
84 Wykazanych przez Wykonawcę robót w grudniu 2013 r. 
85 Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm. 
86 Brak jest daty tej opinii. 
87 27 czerwca 2013 r. 
88 Roboty zostały zakończone 23 sierpnia 2013r. 
89 Wykonawca robót otrzymał zatwierdzony wniosek 1 marca 2011 r. 
90 Wykonawca robót otrzymał zatwierdzony wniosek 3 stycznia 2012 r. 
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Zabezpieczeniem należytego wykonania umowy było przedstawienie przez Wykonawcę 
gwarancji bankowej na kwotę 5% wartości kontraktu. Oddział nie żądał od Wykonawcy 
przekazywania oświadczeń o zaspokojeniu płatności podwykonawców. 

(dowód: akta kontroli tom III str. 78-93, 80-93, 100-101, 113, tom V str. 19) 

Oddział dokonał dwóch wypłat podwykonawcom w ramach zasady solidarnej 
odpowiedzialności wynikającej z art. 647′ § 5 ustawy Kodeks cywilny. W czerwcu  
2013 r. wypłacono firmie L. 357,4 tys. zł (utrzymanie zieleni), a w lipcu 2013 r. 
wypłacono firmie G. 496,4 tys. zł (oznakowanie poziome dróg)91. 

(dowód: akta kontroli tom III str. 117, tom V str. 19) 

Oddział zawarł92 z firmą projektową DHV umowę na pełnienie nadzoru autorskiego nad 
realizacją robót POW II i POW III93 na kwotę 5 197,2 tys. zł (brutto), zwiększoną 
pięcioma aneksami do kwoty 6 955,3 tys. zł (brutto). W rozliczeniu umowy, do  
31 grudnia 2014 r. firma DHV wystawiła 32 faktury na łączną kwotę 6 525,0 tys. zł 
(brutto), pomniejszoną o 2,2 tys. zł z tytułu naliczonych kar umownych.  

(dowód: akta kontroli, tom VI , str. 205-225, 299)  

2.2. Wykonawcą inwestycji POW II było konsorcjum TEERAG –ASDAG Polska  
Sp. z o.o.94, na podstawie umowy zawartej 10 sierpnia 2009 r.95, z wynagrodzeniem  
w kwocie 1 122 961,2 tys. zł (brutto) oraz terminem realizacji - 22 miesiące od daty 
rozpoczęcia robót, z wyłączeniem okresu między 15 grudnia a 15 marca. Termin 
wykonania ,,wymaganej minimalnej ilości wykonania” (30 % wartości robót), ustalony 
został na dzień 9 września 2010 r. Aneksem nr 196 Oddział przesunął termin wykonania 
kontraktu na 15 września 2013 r. (o 356 dni) oraz zmienił termin ,,wymaganej 
minimalnej ilości wykonania” z 9 na 14 miesięcy od daty rozpoczęcia budowy.  
Na wykonanie inwestycji POW III, Oddział zawarł umowę z konsorcjum firm: Bilfinger 
Berger Budownictwo S.A., Przedsiębiorstwo Robót Mostowych „Mosty-Łódź” S.A., 
Przedsiębiorstwo Usług Technicznych „Intercor” Sp. z o.o.97, z wynagrodzeniem  
w kwocie 908 010,8 tys. zł (brutto) i terminem realizacji - 3 sierpnia 2012 r. (w tym 
zrealizowanie „kamienia milowego” (przejezdności) do 31 maja 2012 r.) W wyniku 
podpisania czterech aneksów do umowy98 zwiększono wynagrodzenie wykonawcy do 
kwoty 915 022,2 tys. zł brutto (w związku z podwyżką stawki podatku VAT), 
przedłużono Czas na Ukończenie Kontraktu do 31 grudnia 2013 r. (w tym zrealizowanie 
przejezdności do 31 sierpnia 2013 r.) oraz określono kwotę dodatkowych płatności w 
związku z przedłużeniem czasu trwania kontraktu. Wyboru Wykonawców POW II i 
POW III dokonano w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą Pzp. 

 (dowód: akta kontroli  tom IV str.189 – 209) 

Wykonawcy robót udzielili gwarancji należytego wykonania, w tym na: POW II na kwotę 
112 296 tys. zł, która zgodnie z umową99 została zamieniona na gwarancję jakości  
z terminem ważności do 31 maja 2015 r., a na POW III na kwotę 45 400,5 tys. zł ważną 
do 27 października 2012 r., a po tym dniu zmniejszoną do kwoty 13 620,2 tys. zł. 

                                                      
91 Przyczyną ww. wypłat było nieotrzymanie przez Podwykonawców należnego wynagrodzenia od Wykonawcy inwestycji 
Radziejowice. 
92 Nr 170/2010 z 12 listopada 2010 r.  
93 Zamówienia udzielono w trybie z wolnej ręki – zgodnie z ustawą Pzp. 
94. Działającą w imieniu własnym oraz Teerag-Asdag Aktiengesellschaft oraz Intop Tarnobrzeg Sp. z o.o. 
95 Nr 137/2009. 
96 Z 9 lipca 2013 r. 
97 17 czerwca 2010 r. 
98 8 marca 2011 r., 9 sierpnia 2013 r. i 19 grudnia 2013 r. 
99 30% ww. kwoty, tj. 33 688,8 tys. zł stanowi gwarancję jakości. 
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Ważność gwarancji przedłużono trzema aneksami: do 27 lutego 2014 r. (wykonanie 
robót) i do dnia 12 lutego 2019 r.(gwarancja jakości i rękojmi). 

(dowód: akta kontroli  tom II, str. 347-413,tom IV, str. 197-198, 283, 437-440, tom VI str. 
205-225) 

Wykonawca POW II zakończył roboty 15 września 2013 r., tj. w terminie określonym  
w aneksie do umowy. Kierownik Projektu100 zaopiniował przedłożony przez Inżyniera 
Kontraktu ,,Raport roszczeń wykonawcy” – w wyniku uznania roszczeń Oddział 
przedłużył czas na ukończenie o 356 dni. Roszczenia wynikały m. in. z: braków w 
dokumentacji projektowej dla WK-21 I WK-22 oraz opóźnień w jej przekazaniu, braku 
umów z gestorami sieci i uzgodnień projektów ich przebudowy oraz odkrycia 
wykopalisk (fragmentu ruin Fortu Zbarż), co spowodowało wstrzymanie prac w tym 
rejonie, do czasu wykonania ekspertyzy archeologicznej. 
Oddział uznał i wypłacił Wykonawcy koszty ogólne i koszty zarządu poniesione przez 
Wykonawcę w przedłużonym czasie na ukończenie w wysokości 24 344,3 tys. zł 
(brutto). Według ostatniego świadectwa płatności, Wykonawcy robót POW II wypłacono 
kwotę 894 459,7 tys. zł netto (97,2% kwoty umownej).  

(dowód akta kontroli tom IV str.1-21, 135, 218- 232, 238-252,366,373-375, 397-
403) 

Inwestycja POW III została zrealizowana do 31 grudnia 2013 r., tj. zgodnie  
z przedłużonym terminem wykonania. Realizacja robót przebiegała niezgodnie  
z Harmonogramem robót. Inżynier Kontraktu wskazywał w raportach miesięcznych 
m.in. na: niewykorzystanie przez Wykonawcę w pełni czasu pracy, niezakończenie  
w terminie etapu Projektowania Tymczasowej Organizacji Ruchu, nieprzedstawienie 
przez Oddział wytycznych organizacji ruchu, brak dostępu do części działek, 
nieprzekazanie w terminie części dokumentacji projektowej, brak uzgodnień 
Zamawiającego ze STOEN, kolizje prac ze stacją paliw ORLEN, słaby postęp robot 
związanych z nasypami, niewykonanie w terminie dróg lokalnych, niewykorzystanie  
w pełni dobrych warunków atmosferycznych w okresie letnim oraz niepodjęcie przez 
Wykonawcę w terminie robót związanych z przejściem dla zwierząt na kanale Załuskim. 
Inżynier stwierdził przekroczenie terminu zrealizowania określonych w Harmonogramie 
12 obiektów mostowych, przekroczenie terminu wykonania 7 obiektów mostowych  
z powodu zbyt małej liczby pracowników, przekroczenie czasu wykonania 14 obiektów 
mostowych, pomimo wykorzystania całego limitu czasu przewidzianego na wykonanie 
tych obiektów. 

Według ostatniego świadectwa płatności wykonawcy POW III wypłacono kwotę  
963 233,4 tys. zł (brutto)101 (105,3 % kwoty umownej), w tym 46 169,9 tys. zł (brutto)  
z tytułu nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej dodatkowych robót, kosztów 
ogólnych i kosztów zarządu wykonawcy w przedłużonym czasie na wykonanie.  
Do 30 września 2014 r. łączne wydatki na realizację POW II (wraz z wykupem gruntów) 
wyniosły 1 742 076,6 tys. zł, a na realizację POW III - 2 118 103,3 tys. zł. W trakcie 
realizacji robót nie występowały przypadki przerw w finansowaniu prac i płatnościach,  
z powodu braku środków finansowych w Oddziale. 
W wyniku nieterminowej realizacji inwestycji POW III Oddział naliczył karę umowną  
w kwocie 3,6 tys. zł (obiekt TK-01).  

 (dowód: akta kontroli  tom II, str. 313-315, tom VI, str. 54-69, 79-119, 160) 

                                                      
100 Pismo GDDKiA O/WA R. 1/BB/S2/183/13 z dnia 20 marca 2013r. 
101 783 467,3 tys. zł (netto).  
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Wykonawcą inwestycji: rozbudowa dk 8 było konsorcjum spółek: „MOSTOSTAL 
WARSZAWA S. A.” i „ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A.”, na podstawie umowy 
zawartej 31 sierpnia 2010 r.102, z wynagrodzeniem w kwocie 190 861,2 tys. zł (brutto) 
W harmonogramie realizacji robót, terminy zakończenia poszczególnych etapów 
zaplanowano na: 14 kwietnia 2012 r. (etap I), 15 października 2012 r etap II103, 14 lipca 
2012 r. (etap III) i 15 czerwca 2012 r. (etap IV). Terminy zakończenia robót zostały 
przedłużone104 odpowiednio do: 20 października 2012 r., 23 sierpnia 2013 r.,  
19 grudnia 2012 r. i 15 października 2012 r.  

(dowód: akta kontroli tom III str. 118-130, 417, tom V str.19) 

Do 30 września 2014 r. Wykonawca dk 8 zgłosił 51 roszczeń, w tym: 25 roszczeń 
ostatecznych (terminowych i finansowych), z których Oddział uznał 7 roszczeń 
terminowych, a 9 roszczeń finansowych na kwotę 12 852,9 tys. zł (brutto) jest w trakcie 
rozpatrywania (wykonawca odstąpił od 9 roszczeń na kwotę 2 085,9 tys. zł brutto). 
Spośród uznanych roszczeń, trzy105 wynikały z błędów w dokumentacji projektowej,  
a pozostałe dotyczyły: kolizji drogi z gazociągiem, montażu ekranów akustycznych oraz 
przedłużenia terminu realizacji robót z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne. 
W wyniku uznania ww. roszczeń terminowych, Oddział zawarł 16 września 2013 r. 
aneks do umowy z Wykonawcą 106, przedłużający czas na ukończenie całego zadania 
do 23 sierpnia 2013 r.  
(dowód: akta kontroli tom III str. 9-18, 60-62, 69-77, 294-366-368,tom V str. 6-8) 

Dyrektor Oddziału, na wniosek Kierownika Projektu, zaakceptował 28 zmian dot. 
inwestycji: rozbudowa dk 8 na łączną kwotę 6 763,3 tys. zł.  
Zastępca dyrektora Oddziału ds. Inwestycji wyjaśnił, że konieczność wprowadzenia 
zmian wynikała m. in. z: błędów projektowych spowodowanych złym rozpoznaniem 
terenu oraz warunków gruntowo – wodnych, niewłaściwego przyjęcia założeń 
projektowych, zmiany wydanych warunków technicznych przez właścicieli urządzeń 
infrastruktury technicznej oraz znacznego upływu czasu od sporządzenia projektu do 
realizacji robót. 

(dowód: akta kontroli tom III str. 64-68, tom V str. 164) 

Rozbudowa dk 8 została zakończona 23 sierpnia 2013 r., tj. w terminie określonym  
w aneksie do umowy. Analiza 10 dzienników budowy107 wykazała, że zalecenia 
Inżyniera Kontraktu były respektowane przez wykonawcę, a ich wykonanie 
potwierdzone odpowiednim wpisem w dzienniku budowy. 
Wielkość nakładów poniesionych na realizację inwestycji wyniosła: 13 934,2 tys. zł w 
2010 r. (99,3% planu), 80 908,1 tys. zł w 2011 r. (98,6% planu), 78 352,5 tys. zł w 2012 
r. (99,7% planu), 35 822,1 tys. zł w 2013 r. (56,8% planu) i 2 421,2 tys. zł na 30 
września 2014 r.(14,4% planu). Analiza pięciu108 z 34 płatności wykazała, że nie 
wystąpiły przypadki wydatkowania środków na inne cele, których nie obejmował 
Program Inwestycji, dokonywano weryfikacji kosztów powykonawczych, a 
zobowiązania regulowano terminowo. 

(dowód: akta kontroli tom III str. 272-293, 497, tom V str. 178) 

                                                      
102 Nr 12/2010. 
103 Termin będący jednocześnie terminem zakończenia wszystkich robót. 
104 Aneks nr 2  z 16 września 2013 r. 
105 Nr 6/2, 22, 25. 
106 Nr 2 z 16 września 2013 r. 
107 Dzienniki budowy nr: D/412/I/2/10, D/37/I/5/11, D/37/I/5a/11, D/37/I/5b/11, D/37/I/5c/11, D/37/I/5d/11, D/415/I/5/10, D/38/I/5b/11, 
D/38/I/5/11, D/38/I/5a/11. 
108 Faktura nr 7001430287 z 29 maja 2012 r., nr 7001430313 z 26 lipca 2012 r., nr 7001430320 z 24 sierpnia 2012 r., nr 7001430026 
z 30 maja 2011 r., nr 7001430258 z 29 marca 2012 r. 
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Projekty stałej organizacji ruchu na dk 8 wykonały w 2008 r. i 2010 r. firmy wykonujące 
dokumentację projektową (Eurostrada i Arcadis109). W lipcu 2013 r. Oddział zlecił 
wykonanie aktualizacji projektu stałej organizacji ruchu firmie Biuro Projektowo-
Konsultingowe VIAE s. c.110, za kwotę 34,4 tys. zł (brutto).  

(dowód: akta kontroli tom III str. 475-478, tom V str. 140-145) 

Z-ca dyrektora Oddziału ds. Inwestycji, w złożonym wyjaśnieniu podał m. in., że  
w związku z wygaśnięciem ważności projektu stałej organizacji ruchu, wykonawca 
dokonał jego aktualizacji, którą przekazał Zamawiającemu 20 marca 2013 r. Zlecenie 
wykonania kolejnej aktualizacji wynikało m. in. z konieczności wprowadzenia 
dodatkowego oznakowania związanego z wnioskami społeczności lokalnych oraz 
uszczegółowienia niektórych rozwiązań, w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu. 
Aktualizacja została zatwierdzona 20 sierpnia 2013 r. i przekazana wykonawcy we 
wrześniu 2013 r. Wynikające z tego projektu zmiany spowodowały konieczność 
realizacji robót dodatkowych, których wykonania (wg cen zawartych w kosztorysie 
ofertowym) odmówił wykonawca inwestycji (Mostostal). Wykonanie robót związanych z 
wdrożeniem zaktualizowanego projektu stałej organizacji ruchu Oddział powierzył 
firmie: „GIERA” ZNAKI DROGOWE sp. j. Jonkowo k/Olsztyna111, wybranej w trybie 
przetargu nieograniczonego. Roboty o wartości 364,0 tys. zł (brutto) zostały odebrane  
4 grudnia 2014 r. 

(dowód: akta kontroli tom V str. 21-23 i 146-156) 

Wykonawca inwestycji dk 8 przedłożył bankową gwarancję należytego wykonania 
umowy112, ważną do 28 października 2012 r. oraz gwarancję jakości, ważną do  
28 października 2017 r. (w związku z przedłużającym się procesem inwestycyjnym, 
termin ważności gwarancji był zmieniany czterokrotnie113).  

(dowód: akta kontroli tom III str. 383-404, tom V, str. 19) 
2.3. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego114 przeprowadził 25 obowiązkowych 
kontroli obiektów budowlanych zgłoszonych do odbioru na odcinkach POW II i POW III. 
WINB, wydając decyzje o pozwoleniu na użytkowanie poszczególnych obiektów 
zobowiązał do usunięcia stwierdzonych braków, co zostało wykonane w wyznaczonym 
terminie. 

 (dowód: akta kontroli tom IV str.280-282, 306-310, tom VI str. 123-140) 
Odcinki POW III zostały odebrane pięcioma Świadectwami Przejęcia115, w których 
wykazano blisko trzy tysiące usterek i wad oraz drobnych prac zaległych, zobowiązując 
Wykonawcę do ich usunięcia w określonym terminie. Oddział nie przeprowadził 
inwentaryzacji wykonanych napraw, pomimo upływu terminów do ich usunięcia 
określonych ww. Świadectwach. W przypadku czterech Świadectw116, Wykonawca nie 
sporządził w terminie określonym w umowie (najpóźniej w ciągu 13 miesięcy od dnia 

                                                      
109 „Profil” sp. z o. o. zmieniła nazwę na „Arcadis” sp. z o. o. 
110 Umowa Nr 12/R.1/2013 z 16 lipca 2013 r. 
111 Umowa  Nr 120/2014 r. z dnia 24 czerwca 2014 r. Roboty rozpoczęto 16 lipca 2014 r., zakończono 19 września 2014 r. 
112 Z 27 sierpnia 2010 r. 
113 Aneksem nr 1 z 26 października 2010 r. zmieniającym ww. terminy odpowiedni do – 31 grudnia 2012 r. i 31 grudnia 2017 r., 
aneksem nr 2 z 27 grudnia 2012 r. zmieniającym terminy odpowiedni do – 15 czerwca 2013 r. i 15 czerwca 2018 r., aneksem nr 3 z 7 
czerwca 2013 r. zmieniającym terminy odpowiednio do – 30 sierpnia 2013 r. i 30 sierpnia 2018 r., aneksem nr 5 z 29 sierpnia 2013 r. 
zmieniającym terminy odpowiednio do – 30 września 2013 r. i 1 października 2018 r. 
114 Dalej: WINB. 
115 W okresie od 3 września 2013 r. do 17 stycznia 2014 r. 
116 Nr 1 i nr 2 z dnia 3 września 2013 r. , nr 3 z dnia 20 września 2013 r. i nr 4 z dnia 18 listopada 2013 r.  
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wystawienia Świadectwa Przejęcia117), Świadectw Wykonania stwierdzających 
usunięcie wad wymienionych w Świadectwach Przejęcia118. Oddział nie naliczył kar 
umownych przewidzianych z tytułu nieusunięcia wad w terminie119. 

O zakończeniu robót Kierownik Projektu poinformował Koordynatora Projektu  
w Centrali GDDKiA i przekazał stosowne dokumenty. Informacje o niespełnianiu  
w konkretnych asortymentach robót budowlanych norm, określonych w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych, były przekazywane do Centrali co miesiąc, w ramach 
Monitoringu Jakości. 

(dowód: akta kontroli: tom II, str. 398-401, tom VI, str. 119-140)  

W odniesieniu do dk 8, Oddział uzyskał pozwolenia na użytkowanie: dla  etapu I, dla 
trzech części składowych etapu II120,dla czterech części składowych etapu III121 oraz 
dla etapu IV122. W dniu 8 listopada 2013 r. Oddział wystąpił do WINB o pozwolenie na 
użytkowanie na pozostałe elementy składowe etapu II i III123. Do zakończenia kontroli 
pozwolenia nie zostały wydane z powodu m.in. przedłużającej się procedury uzyskania 
decyzji o warunkach zabudowy (postępowanie prowadzi Urząd Miejski w Mszczonowie) 
oraz nieuzyskania ze Starostwa Powiatowego w Żyrardowie aktualnej inwentaryzacji 
geodezyjnej powykonawczej.  

(dowód: akta kontroli: tom III, str. 418-474, tom V, str. 17-18, 20) 

W związku z brakiem ww. pozwoleń na użytkowanie, ruch na drodze  dk 8 odbywa  
w sposób przewidziany jak dla drogi krajowej tj. przed podniesieniem jej parametrów do 
klasy drogi ekspresowej. 

(dowód: akta kontroli tom V str. 20) 

2.4. Oddział, do zakończenia kontroli NIK124, nie wyegzekwował od Wykonawcy  
POW II usunięcia wad stwierdzonych w Świadectwach Przejęcia125. Inżynier 
Kontraktu126 stwierdził liczne wady i prace zaległe, w tym wady nawierzchni warstwy 
bitumicznych na całej długości drogi, która nie spełnia wymagań Kontraktu. 
Szacunkowy koszt odtworzenia warstw nawierzchni przewidzianych do usunięcia ocenił 
na 8 392,7 tys. zł. Do 12 grudnia 2014r.127 wady nie zostały usunięte pomimo, że termin 
ich usunięcia upłynął 30 czerwca 2014 r.  

(dowód: akta kontroli tom IV str. 283-313, 435-436) 

Zastępca dyrektora Oddziału ds. Inwestycji, wyjaśnił128, że Kierownik Projektu oraz 
dyrektorzy Oddziału wielokrotnie uczestniczyli w spotkaniach z wykonawcą w celu 
rozwiązania ww. problemu. Roboty zostały przyjęte od wykonawcy ze stwierdzeniem 
wad, w związku z czym odpowiedzialność wykonawcy nie upłynęła wraz  
z zakończeniem okresu rękojmi. Analizowano możliwość wydłużenia zabezpieczenia 

                                                      
117 Świadectwo przejęcia nr 1 i nr 2  z 3 września.2013 r. – termin  likwidacji usterek do 31 października 2013 r., nr 3 z 20 września 
2013 r. – termin usunięcia wad 31.października.2013 r., nr 4 z 18 listopada 2013 r. – termin usunięcia wad podany w Świadectwie 31 
października 2013 r. , świadectwo przejęcia robót stałych z 17 stycznia 2014 r. – termin usunięcia wad do 30 czerwca 2014 r. 
118 Subklauzula 11.9 „Świadectwo wykonania” 
119 Subklauzula 8.7 pkt (f) 
120 Nr 1795/2012 z 20 listopada 2012 r., nr 365/2012 z 7 marca 2012 r. i nr 550/2013 z 10 kwietnia 2013 r. 
121 Nr 14/2012 z 4 stycznia 2012 r., nr 1099/2012 z 9 lipca 2012 r., nr 1979/2012 z 28 grudnia 2012 r. i nr 1586/2012 z 12 października 
2012 r. 
122 Nr 1796/2012 z 20 listopada 2012 r. i nr 823/2013 z 12 czerwca 2013 r. 
123 M.in. jezdni głównej, drogi wojewódzkiej, drogi do gminy, drogi autobusowej, drogi łącznikowej klasy Z. 
124 16 stycznia 2015 r, 
125 W okresie od 25 lutego do 10 października 2013 r. 
126 Załącznik nr 2 do Świadectwa Przejęcia robót z dnia 10 października 2013r 
127 Notatka dot. odbioru ostatecznego z dnia 12.12.2014r. 
128 Wyjaśnienia z dnia 14.01.2015 r. 
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gwarancyjnego na wszystkie roboty bitumiczne z 3 do 7 lat, jednak wykonawca do  
4 stycznia 2015 r. nie przedłożył wydłużonej gwarancji. W związku z powyższym  
5 stycznia 2015 r. Oddział wysłał wykonawcy wezwanie do niezwłocznego przedłożenia 
dokumentu gwarancji jakości robót wykonanych w ramach kontraktu oraz usunięcia 
wad w terminie do 15 marca 2015 r. W przypadku nieusunięcia wadliwych odcinków 
nawierzchni w wyznaczonym terminie, jak wyjaśnił Zastępca dyrektora, Oddział może 
skorzystać z posiadanego zabezpieczenia gwarancyjnego w wysokości 33 688,8 tys. zł, 
zgodnie z Subklauzulą 11.4. 

 (dowód: akta kontroli tom IV, str. 450-453)  
 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości:  

1. Oddział nie dokonał sprawdzenia, czy Wykonawca POW III usunął wszystkie wady 
i usterki oraz wykonał drobne prace zaległe w terminach określonych w Świadectwach 
Przejęcia, co jest niezbędne do naliczenia kar umownych, przewidzianych  
w Kontrakcie, za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad i usterek.  

Dyrektor Oddziału wyjaśnił, że: „Wszelkie ujawnione wady i usterki były dopisywane do 
Listy Wad, prowadzonej przez Inżyniera Kontraktu. Gwarancja Bankowa, 
przedstawiona przez Wykonawcę obowiązuje do 12.02.2019 r. (…) Wykonywanie prac 
związanych z usuwaniem usterek ograniczało w niewielkim stopniu lub nie wpływało na 
możliwości użytkowania drogi ze względu na krótki czas robót oraz prowadzenie prac 
naprawczych poza godzinami wzmożonego ruchu pojazdów. GDDKiA z tytułu 
prowadzenia prac naprawczych nie utraciła korzyści, ponadto kontrakt przewidywał 
okres zgłaszania wad, w którym odbywały się cykliczne przeglądy gwarancyjne robót,  
w wyniku których (w przypadku wykrycia usterki) wykonawca miał obowiązek usunięcia 
wady na własny koszt)”. 

Zdaniem NIK, niezależnie od faktu braku wpływu istniejących wad i usterek na bieżące 
użytkowanie drogi, Oddział miał obowiązek dokonania sprawdzenia zrealizowanych 
napraw i naliczenia kar umownych w związku z nieusunięciem wszystkich wad  
i usterek, zgodnie z Subklauzulą 8.7 o treści: „Wykonawca jest zobowiązany zapłacić 
karę umowną także w przypadku, gdy Zamawiający nie poniósł szkody…”. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 32-33, tom II, str. 397-398, tom VI str. 34-36, 47, 
135, 229) 

2. Niezabezpieczenie interesu Zamawiającego (Oddziału) poprzez niezawarcie  
w umowie z Wykonawcą robót POW III postanowień o wyłączeniu  z podstawy 
naliczania kosztów zarządu, wartości robót wykonanych w przedłużonym czasie z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy robót. Oddział nie wprowadził takiego zapisu 
w umowie głównej z Wykonawcą129 i w SIWZ130, natomiast w Aneksie nr 3 do umowy 
zawarł zapis o naliczaniu kosztów zarządu od wszystkich robót wykonanych  
w przedłużonym czasie. Koszty zarządu wyliczone przez Oddział od wartości 
wszystkich robót wykonanych w przedłużonym czasie wyniosły 19 474,0 tys. zł (brutto), 
pomimo iż, jak wynika z raportów Inżyniera Kontraktu, w przypadku 21 obiektów 
mostowych przedłużenie czasu ich wykonania powstało z powodu braku pracowników 
na budowie i z przekroczenia limitu czasu przeznaczonego na realizację tych obiektów. 
Natomiast koszty ogólne w kwocie 25 074,0 tys. zł naliczone zostały za cały okres 

                                                      
129 Nr 90/2010. 
130 Stanowiących załącznik do umowy. 
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przedłużenia pomimo, że część okresu przedłużenia nie wynikała z przyczyn leżących 
po stronie Zamawiającego (np. zgodnie z oceną Inżyniera Kontraktu, uwzględniono 
wpływ niesprzyjających warunków atmosferyczno-klimatycznych na przedłużenie 
Czasu na Ukończenie o 129 dni). 

Zdaniem NIK, koszty zarządu, obciążające Oddział, powinny być naliczane wyłącznie 
od robót wykonanych w przedłużonym czasie z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego (błędy w dokumentacji, brak dostępu do działek), a koszty ogólne – 
tylko za okres przedłużenia wynikający z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 

Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Inwestycji wyjaśnił, że: „Umowa nr 90/2010 została 
przygotowana w oparciu o ówczesne wzory umów. Obecne wzory umów umożliwiają 
wydzielenie odcinków, które są opóźnione z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i na 
ich podstawie będzie określaną wartość ewentualnych kosztów związanych  
z przedłużeniem Czasu na Ukończenie”. 

 (dowód: akta kontroli  tom I str. 29-32, tom II str. 355- 406, tom VI, str. 141-142, 146, 
149, 151-159)  

3. Oddział zawarł umowę z Konsultantem131 na zarządzanie projektem: rozbudowa dk8, 
30 grudnia 2010 r., tj. po upływie czterech miesięcy od zawarcia umowy z Wykonawcą 
inwestycji, co uniemożliwiło weryfikację dokumentacji projektowej przed rozpoczęciem 
robót. Błędy w dokumentacji projektowej ujawniły się na etapie realizacji inwestycji  
i miały wpływ na przedłużenie czasu na ukończenie o ponad 10 miesięcy.  
Dyrektor Oddziału – pełniąca wówczas obowiązki, nie wyjaśniła przyczyn opóźnienia 
zawarcia ww. umowy, uzasadniając powyższe brakiem dokumentów pozwalających na 
udzielenie rzetelnej odpowiedzi. 

(dowód: akta kontroli  tom III str. 19-59, tom V str. 157-159) 
 
NIK zwraca uwagę na: 

1. długotrwałą procedurę rozpatrywania roszczeń dotyczących przedłużenia czasu na 
ukończenie inwestycji, co powodowało zawieranie aneksów do umów nawet po 
kilkunastu miesiącach od upływu ważności umowy. Oddział zawarł  aneks do umowy z 
Wykonawcą dk 8132 po 11 miesiącach, w odniesieniu do POW II133 po 16 miesiącach, a  
do POW III134 aneks nr 3 po upływie 11 miesięcy i 19 dni od pierwotnego terminu 
zakończenia robót. 

Z-ca Dyrektora Oddziału ds. Inwestycyjnych i Kierownik Projektu wyjaśnili, że było to 
spowodowane długotrwałą analizą roszczeń wykonawcy. 

  (dowód: akta kontroli tom II str. 355-382, tom III, str. 367, 370, tom VI str. 43) 

2. potrzebę wyegzekwowania od Wykonawcy POW II przedłużenia gwarancji jakości135 
na czas określony w pkt 6 umowy136, jednocześnie z przedłużeniem należnego czasu 
na ukończenie inwestycji o 356 dni tj. do 15 września 2013 r.137 Komisja Odbioru 
Ostatecznego 12 grudnia 2014 r. stwierdziła, że Wykonawca nie wykonał wszystkich 
zaległych prac i nie usunął wszystkich wad zgłoszonych w Świadectwie Przejęcia, a 

                                                      
131 Umowa nr 122/2010 z 31 sierpnia 2010 r. 
132 Nr 2 z 16 września 2013 r., przesuwający termin zakończenia robót z 15 października 2012 r. do 23 sierpnia 2013 r., 
133  Aneks z dnia 9 sierpnia 2013 r. przesuwający termin zakończenia robót z 9 kwietnia 2012 r. do 15 września 2013 r.  
134 Aneks nr 3 z dnia 9 sierpnia 2013 r. przesuwający termin zakończenia robót z 21 sierpnia 2012 r. do 31 października 2013 r. ,  
135 Bankowej lub ubezpieczeniowej. 
136 Zgodnie z pkt 6 umowy Wykonawca zobowiązał się do udzielenia pisemnej gwarancji jakości na okres 60 miesięcy na obiekty 
mostowe i 36 miesięcy na pozostałe roboty. 
137 Aneksem nr 1 zawartym 09.07.2013r. 
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zgodnie z warunkiem 11.12 ,,Gwarancja jakości”138, okres gwarancji rozpoczyna się od 
dnia usunięcia wad i usterek. W związku z powyższym, obowiązująca do 31 maja 2015 
r. gwarancja jakości nie obejmuje całego okresu określonego w pkt 6 umowy, a biorąc 
pod uwagę ilość i rodzaj wad oraz usterek istnieje ryzyko, że Wykonawca nie będzie w 
stanie ich usunąć w terminie obowiązywania gwarancji. Ponadto ww. gwarancja nie 
zabezpiecza wad lub usterek, które mogą pojawić się po okresie gwarancyjnym. 

 (dowód: akta kontroli tom IV str. 174-190, 197-204, 283-313, 327, 435-436) 

Z-ca Dyrektora wyjaśnił, że zapisy dotyczące przedłużenia gwarancji określone zostały 
w Aneksie nr 1 do umowy 137/2009 z dnia 10 sierpnia 2009r., gdzie widnieje zapis, cyt.: 

,,Wykonawca jest zobowiązany do dnia 30 kwietnia 2015 r. przedłożyć Zamawiającemu 
dokument gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) stanowiący zabezpieczenie 
należytego wykonania zgodnie z Subklauzulą 14.9 „Warunków Kontraktu”. 

(dowód: akta kontroli tom IV str. 437-441, 457-463) 

NIK zwraca uwagę, że wykonanie ww. zobowiązania zależy od dobrej woli Wykonawcy, 
natomiast Oddział nie egzekwując przedłożenia tych gwarancji przed podpisaniem 
aneksu przedłużającego termin zakończenia zadania, nie zabezpieczył w sposób 
należyty swoich interesów. 

 

NIK ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, realizację robót 
budowlano-montażowych umożliwiających uzyskanie decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie dróg (stwierdzone wady i usterki, nie miały zasadniczego wpływu na 
możliwość korzystania z oddanych do użytkowania odcinków). NIK natomiast 
negatywnie ocenia niewyegzekwowanie od Wykonawcy usunięcia wad i usterek  
w terminach określonych w Świadectwach Przejęcia (POW III). 

3. Przygotowanie organizacyjne do realizacji inwestycji 
drogowych oraz nadzór nad realizacją zadań inwestycyjnych 

3.1. W latach 2004 – 2009 w Oddziale nie było wyznaczonej jednej osoby 
odpowiedzialnej za realizację badanych inwestycji. Koordynacja działań 
przygotowawczych do inwestycji wchodziła w zakres zadań Wydziału Dokumentacji. 
Naczelnik Wydziału wyznaczał pracowników odpowiedzialnych za określone działania 
na podstawie dokonywanej dekretacji na pismach. Wskazani pracownicy wykonywali 
równolegle również inne obowiązki wynikające z zakresu zadań tego Wydziału 
(poprzednio Wydziału Przygotowania Inwestycji). Stwierdzono, że występowały braki 
kadrowe w zakresie przeprowadzania wykupu gruntów pod inwestycję, w związku  
z czym w okresie wzmożonych prac (zawieranie umów notarialnych, egzekucje 
administracyjne itp.), wsparcia udzielali inni pracownicy Wydziału. 
W latach 2007 - 2012 Oddział dokonał zmian w Regulaminie Organizacyjnym Oddziału, 
m.in.: w 2007 r. powołano Zastępcę Dyrektora ds. Realizacji Inwestycji (wcześniej etap 
realizacji podlegał Naczelnikowi Wydziału Realizacji), w 2011 r. Laboratorium Drogowe 
zostało włączone w struktury Oddziału jako Pion Technologii wraz z utworzeniem 
stanowiska Zastępcy Dyrektora ds. Technologii, w 2013 r. połączono Piony 
Przygotowania i Realizacji Inwestycji w jeden Pion Inwestycji, podległy Zastępcy 

                                                      
138 Zawartym w szczególnych warunkach kontraktu, o treści: ,,Wykonawca zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu pisemnej 

gwarancji jakości Robót w zakresie i na okres(y) określony(e) w Kontrakcie. Okres gwarancji jakości dla danego elementu Robót 
rozpoczyna bieg wraz z chwilą rozpoczęcia normalnego użytkowania tego elementu. W każdym wypadku, kiedy wykonywane jest 
jakikolwiek świadczenie gwarancyjne okres gwarancji w odniesieniu do danego elementu robót ulega wydłużeniu.”    
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dyrektora ds. Inwestycji. NIK ocenia pozytywnie zmiany polegające na wyznaczeniu 
Kierowników Projektów, odpowiedzialnych za całokształt przebiegu realizacji inwestycji. 
Dyrektor Generalny Dróg Krajowych i Autostrad 25 października 2007 r. wydał 
Zarządzenie nr 32/2007 w sprawie ustalenia procesu inwestycyjnego w Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, które zostało zastąpione Zarządzeniem  
nr 54/2008 z dnia 10 października 2008 r. w sprawie podziału zadań, w zakresie 
przygotowania i realizacji inwestycji w ramach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych  
i Autostrad139. W przypadku inwestycji realizowanych z wykorzystaniem funduszy 
unijnych obowiązywał Podręcznik Procedur beneficjenta projektów Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla GDDKiA140.  

 (dowód: akta kontroli str., tom VI, str. 48-52, 241, 251-254, 294-298) 

W badanym okresie, Oddział był zobligowany do przekazywania do Centrali GDDKiA 
m. in. cyklicznych informacji i sporządzania dokumentów sprawozdawczych, w tym: kart 
projektów, monitoringu z postępu prac, informacji o inwestycjach, planowanych 
wydatkach, sprawozdań z wykonania planu, roszczeń oraz zobowiązań i jakości robót. 

Kierownik Projektu POW III w okresie realizacji robót, nie dokonywał wpisów w 
dziennikach budowy i nie kontrolował Inżyniera Kontraktu z wypełniania jego zadań 
kontrolnych wobec kierowników budowy w zakresie prawidłowości prowadzenia przez 
nich dzienników budowy. 
Dyrektor ds. Inwestycji wyjaśnił, że: „W ramach bieżących obowiązków Kierownik 
Projektu przeprowadzał  kontrole zadań realizowanych przez Wykonawcę robót oraz 
przez Inżyniera Kontraktu w trakcie wizyt na budowie oraz poprzez ocenę terminowości 
i rzetelności wykonywanych obowiązków oraz przygotowanych dokumentów. 
Zamawiający weryfikował Wykonawcę i Inżyniera Kontraktu poprzez cotygodniowe 
spotkania techniczne, Rady Budowy i spotkania robocze”. 

  (dowód: akta kontroli, tom IV str. 477, tom VI, str. 51-53, 70-73)  

Organizacja procesu przygotowawczego inwestycji w Oddziale była nieprawidłowa.  
W latach 2004-2009 tj. do momentu powołania Kierowników Projektu, nie było jednego 
„gospodarza” inwestycji, odpowiedzialnego za całokształt działań związanych z jej 
realizacją. Ponadto, pomimo opracowywania dokumentacji przez okres 8,5 lat,  
Dyrektor Oddziału nie dokonał zmiany zarządzenia nr 46/2007141 w sprawie powołania 
stałej Komisji odbioru dokumentacji w taki sposób, aby odbiorem poszczególnych jej 
części, zajmowała się Komisja w pełnym składzie, co poprawiłoby jakość odbioru 
dokumentacji.  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
działalność kontrolowanej jednostki w badanym obszarze. 

IV. Uwagi i wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r.  
o Najwyższej Izbie Kontroli142, wnosi o: 

1) usprawnienie weryfikacji poprawności i kompletności wniosków o wydanie 
decyzji administracyjnych, przed ich złożeniem do właściwych organów; 

                                                      
139 Zmienione Zarządzeniem nr 115/2010 z 17 grudnia 2010 r. 
140 Pierwsza edycja została wydana 26 lutego 2010 r., ostatnia 14 marca 2014 r. 
141 Z dnia 26 października 2007 r. 
142 Dz. U. z 2012 r., poz.82, ze zm. 
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2) naliczenie kar umownych z tytułu nieterminowego wykonania robót oraz 
niedotrzymania terminów usunięcia wad i usterek określonych w Świadectwach 
Przejęcia, zgodnie z postanowieniami zawartych umów; 

3) wyegzekwowanie od wykonawców POW III usunięcia stwierdzonych wad i 
usterek oraz rozliczenie Inżyniera Kontraktu POW II ze sprawowanego 
nadzoru; 

4) wprowadzenie do wzoru umów z wykonawcami, zapisów: 

 wyłączających obciążenie Oddziału kosztami zarządu liczonymi od robót, które 
wykonane zostały w przedłużonym czasie na ukończenie inwestycji z przyczyn 
leżących po stronie wykonawcy; 

 ustalających zasady obciążania Oddziału kosztami ogólnymi, w przypadku 
przedłużenia czasu na ukończenie inwestycji z przyczyn obiektywnych. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo 
zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego,  
w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora 
Delegatury NIK w Warszawie. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub 
przyczynach niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń 
w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Warszawa, dnia 13 lutego 2015 r. 

 
 

  

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Warszawie 
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