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GDDKiA Generalna Dyrekcja Dróg krajowych i autostrad

Generalny DDKiA Generalny Dyrektor Dróg krajowych i autostrad

Oddział GDDKiA oddział Generalnej Dyrekcji Dróg krajowych i autostrad 

SIWZ specyfikacje Istotnych warunków zamówienia

SST szczegółowe specyfikacje techniczne

PFU program funkcjonalno-użytkowy

PZJ program zapewnienia jakości

POIiŚ program operacyjny Infrastruktura i środowisko

STWiORB specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

KOPI komisja oceny przedsięwzięć Inwestycyjnych

ZOPI zespół oceny przedsięwzięć Inwestycyjnych

uodp ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych 
– Dz.u. z 2013 r., poz. 260.

ustawa – Prawo 
budowlane

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – prawo budowlane  
– Dz.u. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.

Pzp ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych  
– Dz.u. z 2013 r., poz. 907 ze zm.

ustawa o NIK ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o najwyższej Izbie kontroli  
– Dz.u. z 2012 r., poz. 82 ze zm.

kierownik  
projektu

osoba wyznaczona przez zamawiającego, która jest pierwszym przedstawicielem 
GDDkia w kontaktach z inżynierem kontraktu i jest odpowiedzialna  
za nadzorowanie i zarządzanie usługą1 w imieniu zamawiającego

inżynier kontraktu 
(konsultant)

osoba wymieniona w danych kontraktowych, która na zlecenie zamawiającego 
przy pomocy członków swojego zespołu zarządza oraz sprawuje nadzór  
na wykonywaniem prac budowlanych (zgodnie z ustawą – prawo budowlane  
i warunkami kontraktowymi) oraz postępem rzeczowo-finansowym

budowa wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu,  
a także odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego

teren budowy przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy

akredytacja zgodnie z normą pn-en Iso/Iec 17000:2006 akredytacja jest to „atestacja  
przez stronę trzecią, dotycząca jednostki oceniającej zgodność, służąca 
formalnemu wykazaniu jej kompetencji do wykonywania określonych zadań  
w zakresie oceny zgodności”

wyk az stosowanych sk rótów i  pojęć

2 

1  usługa – czynności, które ma wykonywać inżynier kontraktu stosownie do postanowień zawartej z nim umowy.
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 1.1  temat i numer kontroli 

Działania Generalnej Dyrekcji Dróg krajowych i autostrad na rzecz zapewnienia odpowiedniej 
jakości robót drogowych (p/13/082).

 1.2  cel kontroli

ocena systemu nadzoru, sprawowanego przez GDDkia, nad zapewnieniem jakości wykonywanych 
robót drogowych, w procesie realizacji zadań inwestycyjnych.

 1.3  zakres przedmiotowy badań kontrolnych

badania kontrolne prowadzone w trakcie kontroli w Generalnej Dyrekcji Dróg krajowych i autostrad 
oraz w jej oddziałach obejmowały: przygotowanie prawno-organizacyjne tych jednostek  
do realizacji zadań, prawidłowość wykonania dokumentacji projektowej, wybór uczestników procesu 
budowlanego, prawidłowość doboru i zastosowania materiałów budowlanych oraz sprawowanie 
nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem robót drogowych.

 1.4  ogólne tło badanej problematyki

podstawowym problemem polskiej sieci drogowej jest brak wystarczającej ilości autostrad i dróg 
szybkiego ruchu2. jest to zasadniczy czynnik zmniejszający dostępność komunikacyjną kraju 
oraz poszczególnych jego obszarów. przepustowość połączeń drogowych pomiędzy głównymi 
aglomeracjami miejskimi jest w znacznym stopniu ograniczona. brak sieci dróg o dużej przepustowości 
stał się jednym z najistotniejszych czynników ograniczających rozwój ekonomiczny kraju. ponadto, 
do najważniejszych problemów infrastruktury drogowej zaliczyć można przebieg ruchu przez tereny 
zabudowane, zbyt małą liczbę przepraw przez największe rzeki, zły stan odcinków dróg krajowych 
w miastach na prawach powiatu, niedostateczne przygotowanie instytucjonalne do realizacji inwestycji, 
niedostosowanie dróg do nacisku 115 kn/oś czy niezadawalający stan techniczny nawierzchni.

rozpoczęta w 2007 r. nowa perspektywa finansowa budżetu unijnego otworzyła przed polską 
możliwości współfinansowania rozwoju infrastruktury publicznej. spośród obszarów wymagających 
wsparcia, budowa dróg krajowych została określona jako zadanie priorytetowe. realizacja planu 
budowy dróg wymagała wdrożenia systemu umożliwiającego sprawne i efektywne wykorzystanie 
środków finansowych z budżetu unii europejskiej na realizację zadań inwestycyjnych.

kluczową rolę w realizacji planu budowy dróg krajowych powierzono Generalnej Dyrekcji  
Dróg krajowych i autostrad3, zobowiązując ją m.in. do:

 − znaczącej poprawy stanu krajowej infrastruktury drogowej poprzez nowe inwestycje,

 − efektywnego wykorzystania środków unijnych, 

 − zadbanie o efektywność kosztową, odpowiednią gwarancję i wysoką jakość,

 − zwiększenia konkurencyjności na rynku usług budowlanych.

biorąc pod uwagę obecny stan infrastruktury drogowej oraz potrzeby rozwojowe, rada Ministrów 
przyjęła kolejno dwa programy budowy Dróg krajowych na lata 2008–2012, a następnie 
na lata 2011–2015. w programach ujęto szczegółowe listy zadań inwestycyjnych, których realizację 

2  Ministerstwo Infrastruktury – wstępny program operacyjny Infrastruktura Drogowa, wersja z dnia 31 sierpnia 2005 r. 

3  Informacja ze str. 3 raportu „budowa dróg w polsce. fakty i mity, doświadczenia i perspektywy”, opracowanego w 2013 r. 
na zlecenie GDDkia przez grupę specjalistów z pricewaterhousecoopers (pwc).
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powierzono GDDkia. w latach 2007–2012, polska pod względem dynamiki rozwoju sieci 
autostradowej była liderem wśród krajów europejskich. w latach 2008–2009, nastąpiło rozpoczęcie 
znacznej liczby inwestycji drogowych, co spowodowało zwiększenie popytu na usługi wykonawstwa 
drogowego, materiały budowlane oraz specjalistyczną kadrę wykonawczą i nadzorującą.  
nie były to czynniki sprzyjające prawidłowemu przygotowaniu i realizowaniu zadań inwestycyjnych, 
szczególnie  w zakresie zapewnienia wysokiej jakości robót drogowych.

w doniesieniach medialnych wielokrotnie sygnalizowano problemy związane z realizacją inwestycji 
drogowych. Dotyczyły one głównie nieterminowej ich realizacji oraz niskiej jakości wykonanych 
robót drogowych. z informacji tych wynikało, że GDDkIa wyłaniała projektantów, wykonawców 
oraz podmioty odpowiedzialne za zarządzanie i sprawowanie nadzoru inwestorskiego najczęściej 
na podstawie kryterium najniższej ceny. Dokonywany na tej podstawie wybór uczestników procesu 
budowlanego nie sprzyjał zapewnieniu wymaganej jakości robót drogowych, o czym świadczą 
przypadki usuwania wad lub dokonywania poprawek już wykonanej drogi.

 1.5  organizacja kontroli

kontrola planowa podjęta została z inicjatywy własnej nIk, w ramach priorytetowego obszaru 
kontroli „zapewnienie dziedzictwa narodowego, zasobów naturalnych i ładu przestrzennego”. 
kontrolę przeprowadzono w 9 jednostkach organizacyjnych, tj. w GDDkia i 8 oddziałach GDDkia. 
badania kontrolne przeprowadzono na podstawie art. 2 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 1 ustawy o nIk,  
pod względem legalności, rzetelności, gospodarności i celowości. czynności kontrolne 
przeprowadzono w okresie od dnia 28 sierpnia 2013 r. do dnia 13 stycznia 2014 r. obejmując  
lata 2008–2013 (I półrocze).
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 2.1  ogólna ocena kontrolowanej działalności

Nadzór funkcjonujący w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zarówno na etapie 
przygotowania dokumentacji projektowej jak i w trakcie realizacji zadań inwestycyjnych, 
był niedostateczny. Nie gwarantował on uzyskania odpowiedniej jakości robót drogowych. 
W szczególności GDDKiA nie była przygotowana do należytego wykonania zadań wynikających 
z „Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2008–2012”. I tak:

 � nie wprowadzono w pełni skutecznych mechanizmów zapewniających uzyskanie 
odpowiednej jakości robót drogowych. W ponad 70% zbadanych przez NIK odcinków 
dróg, nie osiągnięto parametrów określonych w SST;

 � laboratoria drogowe GDDKiA nie były wystarczająco wyposażone w sprzęt badawczy 
konieczny do oceny jakości materiałów i technologii robót i nie posiadały do końca 2013 r.
akredytacji4. 

Wysoki stopnień koncentracji zamówień na realizację inwestycji drogowych nie sprzyjał 
prawidłowemu przygotowaniu inwestycji do realizacji, a niewłaściwie opracowana dokumentacja 
projektowa była podstawą uzasadnionych roszczeń wykonawców związanych z koniecznością 
wykonania robót dodatkowych i prac naprawczych. Łączna wartość tych roszczeń i dodatkowych 
prac budowlanych wyniosła blisko 63 mln zł. 

Nadto licznie występujące usterki, spowodowane niewłaściwie wykonanymi robotami 
budowlanymi lub zastosowaniem materiałów niespełniających warunków określonych w SST, 
skutkowały koniecznością podejmowania prac naprawczych i remontowych, na nowo 
wybudowanych odcinkach dróg, krótko po ich oddaniu do ruchu. 

 2.2  synteza wyników kontroli

1. GDDkia nie wdrożyła – na początkowym etapie realizacji „programu budowy Dróg krajowych 
na lata 2008–2012” – docelowego i efektywnego systemu zapewnienia jakości, co spowodowało, 
że w trakcie realizacji inwestycji nie wyeliminowano błędów skutkujących koniecznością wykonania 
prac remontowych i naprawczych na nowo wybudowanych odcinkach dróg. skala skutków 
tego zaniedbania była wysoka, bowiem aż w ponad 70% zbadanych przez nIk odcinków dróg 
nie osiągnięto parametrów określonych w sst, z czego w przypadku 50% skontrolowanych 
inwestycji nieprawidłowości dotyczyły wykonywanych warstw bitumicznych. we wszystkich 
tych przypadkach GDDkia podjęła działania naprawcze lub obciążyła finansowo wykonawców. 
ponadto w co czwartej inwestycji krótko po oddaniu ich do ruchu stwierdzone wady skutkowały 
koniecznością przeprowadzenia prac naprawczych i remontowych. [str. 46–49]

2. blisko 40% dróg oddanych do ruchu nie objęto monitoringiem jakości robót. obowiązek 
opracowania przez laboratoria drogowe miesięcznych sprawozdań z wykonanych badań jakości 
wprowadzono od stycznia 2010 r., a pełne dane monitoringu jakości robót, zebrane na postawie  
badań przeprowadzonych przez laboratoria drogowe oddziałów, zaczęto pozyskiwać dopiero 
od stycznia 2011 r. ponadto, pomimo przekazania kierownikom laboratoriów pierwszych wytycznych 
dotyczących prowadzenia Monitoringu jakości robót w styczniu 2010 r., jednolite ogólne zasady 
prowadzenia w GDDkia monitoringu opracowano dopiero po upływie 3 lat, tj. w marcu 2013 r. 
[str. 44–46]

4  zgodnie z danymi zamieszczonymi na stronie internetowej polskiego centrum akredytacji, pierwsze laboratorium drogowe 
GDDkia uzyskało akredytację w dniu 24 stycznia 2014 r. ostatnie, szesnaste, laboratorium drogowe uzyskało akredytacje 
w dniu 27 stycznia 2015 r. 
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3. nie zapewniono odpowiedniego funkcjonowania laboratoriów drogowych. brak sprzętu 
oraz kadry o odpowiednich, specjalistycznych kwalifikacjach, nie pozwalał na przeprowadzanie 
w nich wszystkich rodzajów badań kontrolnych. na przykład, w łódzkim oddziale GDDkia 
w laboratorium drogowym nie wykonywano badań, m.in. stali, materiałów izolacyjnych 
stosowanych na obiektach mostowych, dylatacji mostowych, specjalistycznych badań cementu 
i asfaltu. Do 2010 r., w laboratorium drogowym GDDkia (oddział we wrocławiu) nie wykonywano 
badań koleinowania, mieszanek mineralno-asfaltowych w dużym koleinomierzu i belce 
„czteropunktowej”, badań ścieralności kruszywa, badań tzw. „zgorzeli słonecznej” kruszywa, 
wierceń w podłożu oraz badań konstrukcji nawierzchni do głębokości większej niż 5,0 m. [str. 42–43]

4. funkcjonujący, w GDDkia, w okresie kontrolowanym, model strukturalny oddziałów, w tym 
wydziałów odpowiedzialnych za przygotowanie i realizację zadań inwestycyjnych, nie zapewniał 
realizacji zadań na wysokim poziomie. Dopiero w 2014 r. dokonano zmiany struktury organizacyjnej 
oddziałów, skutkiem której miało być wyeliminowanie konieczności przekazywania dokumentów 
między pionami w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego, a także umożliwienie bezpośredniej, 
codziennej komunikacji wszystkich uczestników zaangażowanych w jego realizację,  
przy jednoczesnym znacznym ograniczeniu korespondencji. [str. 18–19]

5. w procesie zarządzania i monitorowania przebiegu zadań inwestycyjnych w GDDkia,  
nie funkcjonował mechanizm pozwalający na ustalenie, czy liczba, zrealizowanych przez wykonawcę, 
badań dotyczących parametrów jakościowych, była zgodna z liczbą badań ustaloną (obliczoną) 
na podstawie wymogów określonych w szczegółowych specyfikacjach technicznych. GDDkia 
nie wymagała również od wykonawcy określenia planowanej liczby badań wynikających z sst,  
co w konsekwencji uniemożliwiało zamawiającemu rzetelne rozliczenie pracy Inżyniera kontraktu 
z realizacji obowiązku zlecania wymaganej liczby badań kontrolnych5, służącej ocenie jakości 
zastosowanych materiałów i wykonanych robót. [str. 37–41]

6. niewłaściwie opracowana dokumentacja projektowa, błędy w obliczaniu kosztów planowanych  
prac projektowych, wadliwie przygotowane projekty wykonawcze i technologiczne, a także 
niedostateczna jakość przeprowadzonych prac geologicznych, przyczyniły się do wadliwego 
wykonania niektórych obiektów inżynieryjnych, konieczności przeprowadzenia prac 
naprawczych oraz robót dodatkowych. łączna wartość zgłoszonych, przez wykonawców, 
roszczeń i przeprowadzonych dodatkowych prac budowlanych, wyniosła blisko 63 mln zł.  
[str. 25–30]

7. brak właściwej synchronizacji terminu wyboru wykonawcy robót i podmiotu świadczącego 
usługi Inżyniera kontraktu (Ik) skutkował opóźnieniami w ustanowieniu docelowej obsady 
inspektorów nadzoru inwestorskiego, a także w weryfikacji, przez Ik, dokumentacji projektowej. 
nadto brak należytego nadzoru ze strony GDDkia nad pracą Inżyniera kontraktu doprowadził 
m.in. do samowolnego wprowadzenia istotnych zmian do projektu budowlanego, niezgodnego 
ze stanem faktycznym przedstawiania, w miesięcznych raportach, informacji o wprowadzonych 
zmianach projektowych oraz podawania w raportach kolaudacyjnych niezgodnej liczby badań 
w stosunku do przewidzianych w sst. [str. 32–36]

5  badanie laboratoryjne sprawdzające jakość materiałów proponowanych przez wykonawcę do realizacji robót  
oraz badania kontrolne jakości robót powinny stanowić 10% badań i pomiarów każdego rodzaju badań przewidzianych 
w sst dla danego zadania. 
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8. występowały przypadki powoływania do pełnienia funkcji kierownika projektu tych samych 
osób na więcej niż jedną inwestycję6, dokonywania, w trakcie realizacji inwestycji, zmian 
na tym stanowisku, a także powierzania tej funkcji, osobom bez odpowiedniego stażu 
i doświadczenia w nadzorowaniu robót drogowych. nie sprzyjało to ciągłości w monitorowaniu 
realizacji zadań, a jednocześnie powodowało ryzyko nieodpowiednej jakości wykonywanej 
przez nich pracy, w tym także niewłaściwej oceny zjawisk technicznych zachodzących w trakcie 
realizacji inwestycji. [str. 30–32]

 2.3  uwagi końcowe i wnioski

Głównym problemem związanym z nienależytą jakością wykonywanych robót jest od wielu lat 
nieskuteczny nadzór inwestorski, nad realizowanymi inwestycjami ze strony GDDkia. brak  
tego nadzoru miał wpływ nie tylko na niską jakość realizowanych inwestycji, ale również 
na zwiększenie kosztów i wydłużenia czasu budowy tych inwestycji. rozpoczęcie przez GDDkia 
realizacji nowego „programu budowy Dróg krajowych i autostrad na lata 2014–2023” wymaga 
usprawnienia, funkcjonującego w GDDkia, zarówno systemu nadzoru jak i wprowadzenia nowych 
rozwiązań pozwalających na skuteczne wyeliminowanie błędów i uchybień podczas realizacji 
kolejnych inwestycji drogowych. 

w celu usprawnienia działań GDDkia, w zakresie sprawowania nadzoru nad jakością realizowanych 
robót drogowych, nIk kierowała już w związku z poprzednią, jak i obecną, kontrolą wnioski  
pod adresem Generalnego Dyrektora Dróg krajowych i autostrad, o podjęcie działań w zakresie:

 � usprawnienia i wdrożenia rozwiązań w systemie zapewnienia jakości wykonywanych robót 
budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego przygotowania dokumentacji 
projektowej, a w tym dokumentacji geologiczno-inżynierskiej;

 � wprowadzenia rozwiązań zapewniających rozpoczęcie pełnienia funkcji Inżyniera kontraktu, 
już na etapie przygotowania inwestycji do realizacji, a w szczególności w okresie sporządzania 
dokumentacji projektowej;

 � wdrożenia jednolitych zasad przeprowadzania badań kontrolnych jakości wykonanych robót  
i stosowanych materiałów budowlanych.

biorąc pod uwagę wcześniejszą nieskuteczność bądź niską skuteczność podejmowanych  
przez GDDkia działań w zakresie zapewnienia odpowiedniej jakości robót drogowych, nIk wnosi 
pod adresem Ministra Infrastruktury i rozwoju wzmożenie w ramach posiadanych uprawnień 
i obowiązków bieżącego nadzoru nad wprowadzaniem w GDDkia docelowego i efektywnego 
systemu nadzoru inwestorskiego. 

6  w oddziałach GDDkia w katowicach, olsztynie i warszawie 3 kierowników projektu realizowało równocześnie 4 kontrakty. 
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 3.1  charakterystyka stanu prawnego oraz uwarunkowań ekonomicznych i organizacyjnych

charakterystyka stanu prawnego

zgodnie z ustawą o drogach publicznych, centralnym organem administracji rządowej właściwym 
w sprawach dróg krajowych jest Generalny DDkia. Do jego podstawowych obowiązków należy 
wykonywanie zadań zarządcy dróg krajowych, w tym m.in. opracowanie projektów planów budowy, 
przebudowy dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich, a także pełnienie funkcji inwestora.

przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie dróg publicznych odbywa się na podstawie 
przepisów ustawy  z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania inwestycji 
w zakresie dróg publicznych (Dz.u. z 2013 r., poz. 687 ze zm.). ustawa ta ma charakter tzw. „specustawy”, 
obejmującej zarówno etap przygotowania, jak i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych. 

realizacja procesów budowlanych została unormowana w przepisach ustawy prawo budowlane  
(Dz.u. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.). zasady i warunki wykonywania prac geologicznych przedstawiono 
w ustawie prawo geologiczne i górnicze (Dz.u. nr 163, poz. 981 ze zm.). 

ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych7 określa zasady i tryb udzielania 
zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych  
oraz organy właściwe  w sprawach uregulowanych w ustawie (art. 1). stosownie do art. 3 ust. 1, 
ustawę stosuje się do udzielania zamówień publicznych m.in. przez jednostki sektora finansów 
publicznych w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych.

zawartość i sposób sporządzania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej powinna być zgodna 
z wymaganiami: ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. prawo geologiczne i górnicze8, rozporządzenia 
Ministra środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej 
i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej9, a także powinna uwzględniać wytyczne zawarte 
w „Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych” – zarządzenie nr 2 
Generalnego DDp z dnia 11 lutego 1998 r. wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej 
 jest obligatoryjne dla obiektów budownictwa drogowego.

szczegółowa charakterystyka stanu prawnego została ujęta w załączniku nr 1 do Informacji  
pt. „stan prawny dotyczący kontrolowanej działalności”.

charakterystyka uwarunkowań ekonomicznych i organizacyjnych

rada Ministrów w rozporządzeniu z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie sieci autostrad i dróg 
ekspresowych (Dz.u. nr 128, poz. 1334 ze zm.) określiła docelową sieć autostrad i dróg ekspresowych 
w rzeczypospolitej polskiej. zaplanowano, że sieć ta będzie miała łączną długość ok. 7300 km,  
w tym około 2000 km stanowić będą autostrady. 

7  Dz.u. z 2013 r., poz. 907 ze zm.

8  Dz.u. z 2011 r. nr 163, poz. 981 ze zm.

9  Dz.u. nr 291, poz. 1714.
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Mapa nr 1
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rozpoczęta w 2007 r. nowa perspektywa finansowa budżetu unii europejskiej, otworzyła  
przed polską możliwości szybkiego i znacznego rozwoju infrastruktury publicznej. wśród obszarów 
wsparcia, część środków z unii europejskiej (10 mld eur) przeznaczono na budowę dróg krajowych. 

łączna długość sieci dróg publicznych w polsce, wg stanu na sierpień 2013 r., wynosi ok. 412,0 tys. km. 
Drogi krajowe, którymi zarządza GDDkia stanowią 4,7% wszystkich dróg publicznych.
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w latach 2008–2009 nastąpiła największa kumulacja przetargów na realizację inwestycji drogowych,  
co spowodowało, że w latach 2008–2011 odnotowano przeszło 55% wzrost produkcji w sektorze 
infrastruktury10. towarzyszył temu znaczący wzrost liczby osób zatrudnionych w tej branży. 
silna intensyfikacja procesów budowy dróg krajowych i autostrad związana była z pozyskaniem 
środków z unii europejskiej, a także  z organizowanym przez polskę turniejem o mistrzostwo 
europy w piłce nożnej uefa euro 2012. po kumulacji przetargów na roboty drogowe i wzroście 
wartości realizowanych robót budowlanych do 2011 r., zaobserwowano od 2012 r. gwałtowny 
spadek wartości inwestycji. od początku 2012 r. do końca III kwartału 2013 r. produkcja budowlana 
w infrastrukturze spadła o 38,7%. pogorszeniu sytuacji w infrastrukturze towarzyszyło znaczące 
obniżenie wskaźnika rentowności firm budowlanych, który spadł w 2012 r. do poziomu –1,6%.

wykres nr 2
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w krótkim okresie czasu, rozpoczęcie znacznej liczby inwestycji drogowych zwiększyło popyt 
na usługi wykonawstwa drogowego, materiały budowlane11 oraz specjalistyczną kadrę wykonawczą 
i nadzorującą. realizacja inwestycji drogowych przez GDDkia wymagała opracowania i wdrożenia 
procedur dla sprawnego przygotowania oraz efektywnej realizacji inwestycji, w tym systemu 
zapewniającego osiągnięcie odpowiedniej jakości robót drogowych.

w „raporcie o sytuacji w drogownictwie 2012” przygotowanym przez zespół pod kierunkiem 
janusza piechocińskiego – warszawa, lipiec 2012 wskazano, że podstawowymi słabościami 
występującymi na etapie przygotowania inwestycji są:

 − wybór wykonawców poszczególnych faz przygotowawczych inwestycji w oparciu o zasadę 
jednego kryterium: zasada najniższej ceny ofertowej, z możliwością wykorzystania użyczonych 
referencji (ryzyko, niska jakość i nieterminowość opracowań studyjnych i projektowych, roszczenia);

10  „analiza rynku infrastruktury drogowej w polsce”, opracowanie ernst & young – 14 luty 2014 r.

11  w opracowaniu polskiego kongresu Drogowego „programy budowy Dróg krajowych w polsce założenia i uwarunkowania 
– przebiegi efekty realizacji – skutki dla sektora drogowego, czerwiec 2013 wskazano, że prefabrykowana stal zbrojeniowa 
kosztowała pod koniec 2009 r. ok. 1600 zł/t, w połowie 2012 r. był to koszt 2500 zł/t. ceny asfaltu wzrosły wg cenników 
największych producentów lotosu i orlenu przez 2 lata od 45% do 52%. ceny paliwa, które stanowią około 30% kosztów 
robót ziemnych, wzrosły przez półtora roku o przeszło 40%.
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 − wybór Inżyniera kontraktu w oparciu o zasadę najniższej ceny z możliwością wykorzystania 
użyczonych referencji, przy ograniczeniu zasad fIDIc i pozbawieniu Inżyniera decyzyjności 
(ryzyko obniżona jakość wykonywanej usługi, brak możliwości podejmowania decyzji, 
oczekiwanie na decyzję zamawiającego, który niejednokrotnie jej unika);

 − wybór wykonawcy robót w oparciu o zasadę najniższej ceny z możliwością wykorzystania 
użyczonych referencji (ryzyko braku rzeczywistego doświadczenia, opóźnienia w realizacji robót, 
niska jakość, brak płatności dla podwykonawców).

ponadto w raporcie wskazano, że cyt. „(…) część problemów ma swoje źródło już na etapie 
projektowania, przygotowania kontraktów i przetargów, np. przetargi na usługi projektowe 
są rozstrzygane wyłącznie dzięki kryterium najniższej ceny, a przecież jakość projektów zależy 
wprost proporcjonalnie od nakładu pracy, wiedzy  i doświadczenia projektantów. Drobne 
oszczędności w zamówieniach publicznych na projekt powodują często gigantyczny wzrost 
kosztów inwestycji na budowie”.

w ostatnich latach przyrost długości dróg ekspresowych i autostrad był rekordowy, znacząco 
poprawiając stan infrastruktury krajowej. 

wykres nr 3
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w ramach realizacji dwóch programów budowy Dróg krajowych na lata 2008–2012 oraz na lata 
2011–2015, długość oddanych do ruchu odcinków (uwzględniając częściowe oddanie do ruchu, 
w tym projekty realizowane w ramach ppp) na koniec 2013 r. wyniosła ogółem 1.023,53 km  
autostrad i 1.016,33 km  dróg ekspresowych.

najwyższa Izba kontroli przeprowadziła w 2012 r. kontrolę „wykonywanie przez GDDkia 
obowiązków inwestora przy realizacji inwestycji drogowych (p/12/076)”12, w wyniku której 
m.in. stwierdzono, że cyt.: „znaczna część nieprawidłowości w realizacji inwestycji drogowych, 
polegających na nierzetelnym prowadzeniu postępowań  o zamówienia publiczne i nierzetelnym 
wywiązywaniu się z nadzoru nad realizacją inwestycji drogowych, wynika z nieprzestrzegania 
przez inwestora obowiązujących przepisów i procedur. obecny model zarządzania projektami 

12  nr ewid. 191/2012/p12076/kIn.
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polegającymi na budowie dróg, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót, jest mało efektywny, 
(…), nie eliminuje ryzyka poniesienia straty przez jedną ze stron kontraktu w wyniku zmiany cen 
w czasie trwania realizacji projektu, a także nie uwzględnia potrzeby, by przy realizacji tych projektów 
funkcjonował niezależny fachowiec, który będąc autorytetem uznanym przez obie strony kontraktu 
budowlanego, mógłby przedstawiać im swoje opinie w kontrowersyjnych kwestiach, co pozwoliłoby 
zapobiec wielu sporom, które występują pomiędzy stronami w obecnym modelu zarządzania”.

ponadto ustalono, że nadzór funkcjonalny i instytucjonalny nad realizacją inwestycji drogowych 
nie zawsze był skuteczny. świadczą o tym nieprawidłowości stwierdzone w ramach kontroli nIk 
przeprowadzonych w siedmiu oddziałach GDDkia. polegały one m.in. na wypowiadaniu umów 
wykonawcom robót budowlanych  z bardzo dużą zwłoką, składaniu nierzetelnych i niekompletnych 
wniosków o wydanie zezwoleń na realizację inwestycji drogowych, niedotrzymywaniu umownego 
terminu rozpatrzenia roszczeń zgłaszanych przez wykonawców, przyjęciu bez uwag nierzetelnie 
opracowanej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, nieustaleniu należności od wykonawcy 
z tytułu kar umownych lub ustaleniu tych należności w wysokości niższej niż wynikająca 
z prawidłowego obliczenia.

realizacja zadań inwestycyjnych ujętych w „programach budowy Dróg krajowych” odbywa się 
najczęściej  w dwóch etapach: projektowym (przygotowawczym) i realizacyjnym (budowa),  
jest to tzw. system „tradycyjny.” powoduje to konieczność przeprowadzenia 3 przetargów: 
na wykonanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych oraz zarządzanie 
kontraktem (pełnienie nadzoru nad realizacją inwestycji). po opracowaniu dokumentacji 
projektowej, a przed ogłoszeniem przetargu na wykonanie inwestycji, GDDkia opracowuje  
lub zleca opracowanie dokumentacji przetargowej, będącej częścią specyfikacji Istotnych 
warunków zamówienia (sIwz). jest ona opracowywana dla potrzeb przetargów na roboty 
budowlane, przeprowadzanych zgodnie z ustawą pzp. wymagania dot. zakresu i formy dokumentacji 
projektowej określa art. 31 ww. ustawy oraz przepisy rozporządzenia 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-użytkowego13.

schemat nr 1 
schemat organizacji procesu (na osi czasu) przygotowania i realizacji inwestycji drogowej w systemie „tradycyjnym”
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13  Dz.u. z 2013 r., poz. 1129.
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w przypadku realizacji inwestycji w systemie „projektuj i buduj” zamawiający przeprowadza głównie 
2 przetargi na wybór wykonawcy (dokumentacji projektowej i inwestycji) oraz Inżyniera kontraktu 
(nadzoru inwestorskiego). etap projektowy i budowy realizowane są przez jeden podmiot14. 

schemat nr 2
schemat organizacji procesu (na osi czasu) przygotowania i realizacji inwestycji drogowej w systemie „projektuj i buduj”
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 3.2  Istotne ustalenia kontroli

3.2.1. nadzór Generalnej Dyrekcji Dróg krajowych i autostrad nad jakością  
wykonywanych robót drogowych

Generalna Dyrekcja Dróg krajowych i autostrad, jako centralny organ administracji rządowej 
właściwy w sprawach dróg krajowych, wykonuje zadania zarządcy dróg krajowych oraz realizuje 
budżet państwa w zakresie ich budowy, utrzymania, modernizacji i remontu. planowane do realizacji 
inwestycje drogowe finansowane są ze środków krajowych poprzez krajowy fundusz Drogowy  
oraz ze środków pomocowych unii europejskiej. GDDkia pełni rolę inwestora m.in. dla inwestycji 
ujętych w programach budowy Dróg krajowych.

Generalny Dyrektor Dróg krajowych i autostrad wykonuje zadania zarządcy dróg krajowych przy 
pomocy Generalnej Dyrekcji Dróg krajowych i autostrad oraz 16 oddziałów GDDkia. 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

przystępując do realizacji „programu budowy Dróg krajowych na lata 2008–2012”, GDDkia  
nie posiadała przygotowanych procedur, systemu monitoringu jakości robót budowlanych  
oraz odpowiednio wyposażonych laboratoriów drogowych w celu wykonywania badań kontrolnych 
materiałów budowlanych.

od II połowy 2008 r., w GDDkia podjęto działania dostosowujące strukturę organizacyjną  
do realizacji zadań wynikających z „programu budowy Dróg krajowych na lata 2008–2012”. powodem 
wprowadzenia zmian był brak: systemu kontroli i monitorowania jakości robót drogowych, 

14  zamawiający powierza wykonawcy przygotowanie inwestycji, m.in. w zakresie opracowania dokumentacji projektowej.
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jednostki odpowiedzialnej za kontrole, akredytowanych i odpowiednio wyposażonych laboratoriów 
drogowych, jednolitych wzorów umów  z projektantem, podmiotem zarządzającym kontraktem, 
w tym pełniącym obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót oraz umów 
z wykonawcami. ponadto, w celu poprawy procesu przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych, 
a także wyeliminowania istniejących barier w funkcjonowaniu GDDkia, zmieniono strukturę 
organizacyjną GDDkia, rozpoczęto proces decentralizacji urzędu, zniesiono wymaganie posiadania 
przez wykonawcę własnego laboratorium, opracowano nowe wzory umów i wydłużono do 5 lat 
okres gwarancji na roboty budowlane, przyjęto do stosowania Procedury realizacji projektów 
współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Podręcznik procedur 
projektów/kontraktów realizowanych ze środków krajowych. 

Dla zapewnienia właściwego nadzoru i koordynacji działań w zakresie wdrożenia, funkcjonowania  
i doskonalenia systemu zarządzania jakością (szj), w strukturze organizacyjnej GDDkia przewidziano 
stanowisko pełnomocnika ds. szj (regulamin organizacyjny z dnia 16 czerwca 2008 r.), a proces 
przygotowania i realizacji inwestycji opisany został w „Księdze zarządzania procesami”. funkcjonujący 
system zarządzania jakością obejmował m.in. procesy: planowania, przygotowania inwestycji, 
zamówienia publiczne oraz realizację inwestycji. Dopiero po upływie dwóch lat (tj. 8 czerwca 2010 r.) 
od wyznaczania celów i mierników ich realizacji dla poszczególnych departamentów, wprowadzono 
obowiązek sporządzania analiz funkcjonowania procesów zawierających informacje o stopniu 
realizacji mierników wyznaczonych dla tych celów. 

w ramach systemu zapewnienia jakości, w GDDkia opracowano wytyczne, wzory i zalecenia,  
które miały na celu m.in. ujednolicenie stosowanych procedur. na przykład:

 � wzorcowe dokumenty przetargowe dla postępowań przetargowych na zarządzanie projektem 
przekazano do oddziałów GDDkia w dniu 14 sierpnia 2009 r.;

 � wzorcowe dokumenty przetargowe dla postępowań przetargowych na roboty budowlane, w tym: 
wzór sIwz na roboty budowlane, formularza ofertowego, wniosku o dopuszczenie do udziału 
w przetargu przekazano do oddziałów GDDkia w dniu 16 września 2009 r.;

 � wzór umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego został 
przekazany do oddziałów GDDkia w dniu 5 listopada 2010 r.;

 � karty dobrych praktyk zawierające m.in. listy sprawdzające koncepcję programową i projekt 
budowlany przekazano do oddziałów w dniu 19 lipca 2013 r.

obowiązki oraz organizację zadań w zakresie zapewnienia jakości przy realizacji inwestycji 
drogowych reguluje m.in. zarządzenie Generalnego Dyrektora Dróg krajowych i autostrad nr 54 
z 10 października 2008 r. w sprawie podziału zadań, w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji, 
w ramach Generalnej Dyrekcji Dróg krajowych i autostrad15, w którym określono kompetencje 
i odpowiedzialność poszczególnych komórek organizacyjnych GDDkia w zakresie przygotowania 
i realizacji zadań inwestycyjnych. 

ustalono, że kluczowe departamenty odpowiedzialne za procesy przygotowania i realizacji 
inwestycji, tj. Departament technologii, Departament przygotowania Inwestycji i Departament 
realizacji Inwestycji zatrudniały zbyt małą liczbę pracowników w stosunku do zadań powierzonych 
tym jednostkom. według stanu na dzień 1 stycznia 2008 r., w jednostkach tych zatrudnionych  

15  zarządzenie nr 54 Generalnego Dyrektora Dkia z dnia 10 października 2008 r. w sprawie podziału zadań w zakresie 
przygotowania i  realizacji inwestycji w ramach GDDkia. zmienione przez Generalnego Dyrektora Dróg krajowych  
i autostrad zarządzeniem nr 115 z 17 grudnia 2010 r.
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było 81 pracowników, a na dzień 1 stycznia 2013 r. w procesie przygotowania i realizacji inwestycji 
drogowych uczestniczyło już 108 pracowników merytorycznych. przykładowo w Departamencie 
technologii sprawującym, m.in. nadzór nad wprowadzanymi do projektów rozwiązaniami 
technologicznymi, sprawami związanymi z  oceną i  rozwojem technologii drogowych, 
dostosowaniem wymagań technologicznych do norm unii europejskiej oraz monitoringiem jakości 
robót, zatrudnionych było w 2013 r. 8 osób16.

wprowadzony przez Generalnego DDkia w 2008 r. obowiązek wyznaczenia i kierowania do oddziałów 
GDDkia obserwatorów, w celu nadzorowania procesu przygotowania i realizacji inwestycji, 
z uwagi na zbyt małą liczebność pracowników centrali GDDkia nie był w pełni skuteczny. 
w załączniku do zarządzenia nr 54, określono komórki organizacyjne centrali, spośród których 
wyznaczano obserwatorów do poszczególnych etapów inwestycji oraz określono imienną listę osób 
wyznaczonych przez Generalnego DDkia do pełnienia tej funkcji. zasób kadrowy pracowników 
centrali GDDkia okazał się niewystarczający do realizacji wszystkich zadań nałożonych przez 
Generalnego DDkia na obserwatorów w procesie przygotowania inwestycji (m.in. udział  w radach 
technicznych, wizytacjach inwestycji, spotkaniach konsultacyjnych, posiedzeniach zespółu oceny 
przedsięwzięć Inwestycyjnych17). I tak np.: Dyrektor Departamentu technologii został wpisany 
jako obserwator 67 procesów przygotowania inwestycji, a w przypadku 14 obserwatorów 
wyznaczonych z Departamentu przygotowania Inwestycji, 8 osobom przypisano od 9 do 27 inwestycji. 

w 2009 r. ograniczono udział obserwatorów, w tym procesie, do uczestnictwa w posiedzeniach zopI, 
a w 2010 r. zniesiono funkcję obserwatorów i wprowadzono funkcję „przedstawicieli”, rezygnując 
jednocześnie z ustalania, przez Generalnego DDkia, imiennej listy osób wyznaczanych  
do pełnienia tej funkcji. przyjęto zasadę,  że „przedstawiciel” każdorazowo wyznaczany będzie  
przez właściwych kierowników komórek centrali lub kierownictwo GDDkia. 

zadania i obowiązki koordynatora projektu zostały opisane m.in. w „procedurach beneficjenta 
projektów realizowanych w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko”18 
oraz „podręczniku procedur projektów/kontraktów realizowanych ze środków krajowych”19. 
Do podstawowych zadań i obowiązków koordynatora projektu w trakcie realizacji robót należała 
współpraca z kierownikiem projektu i bieżące monitorowanie realizacji zadań w celu usunięcia 
występujących problemów. osoba pełniąca funkcję koordynatora projektu powinna posiadać 
wykształcenie wyższe oraz wiedzę w zakresie warunków kontraktowych fIDIc, ustawy pzp, uodp, 
ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
oraz ustawy prawo budowlane. 

kontrola wykazała, że liczba osób zatrudnionych w  Departamencie realizacji Inwestycji  
była niewystarczająca w stosunku do liczby kontraktów podlegających monitorowaniu.  
rolę koordynatorów projektów dla 160 kontraktów pełniło 33 z 53 pracowników zatrudnionych 
w ww. Departamencie. ustalono, że dla 58, spośród 108 inwestycji20 nie wyznaczono osób 

16  w okresie 2008–2013 (I półrocze) procesem przygotowania inwestycji objętych było 266 inwestycji drogowych. 

17  § 1 ust. 2 załącznika do zarządzenia nr 54 Generalnego Dyrektora Dróg krajowych i autostrad z dnia 10 października 2008 r.

18  edycja I z dnia 25 listopada 2009 r. ze zm.

19  edycja III z dnia 26 lutego 2010 r.

20  zgodnie z §5 pkt. 3 zarządzenia nr 54 Generalnego Dyrektora Dkia z dnia 10 października 2008 r., obowiązek wyznaczania 
koordynatora został przypisany dla kontraktów współfinansowanych ze środków ue z wyłączeniem inwestycji realizowanych 
w ramach porpw. w związku z powyższym powołanie koordynatora projektu nie było uwarunkowane datą podpisania 
umowy o roboty budowlane, lecz datą podpisania umowy o dofinansowanie. 
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do pełnienia funkcji koordynatora projektu przed podpisaniem umowy  z  wykonawcą. 
powodowało to, że wyznaczone osoby nie uczestniczyły w całym okresie realizacji inwestycji. 
spośród 108 kontraktów, dla których w  latach 2008–2013 (I półrocze) Generalny DDkia 
wyznaczył koordynatorów projektu, w 58 przypadkach wyznaczenie osób do pełnienia funkcji 
koordynatora projektu nastąpiło od 3 dni do około 1 roku (w kilku przypadkach w okresie dłuższym)  
po podpisaniu umowy z wykonawcą, w tym dla 38 inwestycji (kontraktów) wyznaczono 
koordynatorów projektu po upływie od 1 dnia do około 1 roku (w kilku przypadkach w okresie 
dłuższym) od daty rozpoczęcia robót budowlanych tych kontraktów.

w 13 przypadkach, w wyniku zmiany osób wyznaczonych do sprawowania funkcji koordynatora 
projektu, wystąpiły okresy od 12 do 52 dni, w których nie wyznaczono koordynatora projektu  
tych inwestycji. w latach 2008–2013 (I półrocze) do sprawowania funkcji koordynatora projektu  
dla 19 kontraktów wyznaczono koordynatorów projektu spośród nowozatrudnionych pracowników.

stwierdzono także znaczną fluktuację kadr na stanowisku koordynatora projektu. w trakcie 
realizacji 72 spośród 108 kontraktów, dokonano zmiany osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji 
koordynatora projektu. w przypadku 30 spośród 72 kontraktów, zmiany w pełnieniu funkcji 
koordynatora projektu wystąpiły dwukrotnie, a w przypadku 42 kontraktów zmiany te nastąpiły 
trzykrotnie i więcej (trzykrotnie wyznaczono koordynatorów 30 kontraktów, czterokrotnie wyznaczono 
koordynatorów 10 kontraktów i pięciokrotnie wyznaczono koordynatorów 2 kontraktów).

spośród 51 osób, które w latach 2008–2013 (I półrocze) wyznaczone zostały do pełnienia funkcji 
koordynatora projektu, 37 posiadało wykształcenie wyższe lub podyplomowe związane 
z budownictwem drogowym, a 14 osób posiadało wyksztalcenie wyższe nie związane z budową dróg, 
drogownictwem lub budownictwem. uprawnienia budowlane posiadało tylko 10 spośród 51 osób 
wyznaczonych na koordynatorów projektu.

Oddziały Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

funkcjonujący do 2013 r., w oddziałach GDDkia, model strukturalny i organizacyjny wydziałów 
odpowiedzialnych za przygotowanie i realizację zadań inwestycyjnych21, nie zapewniał realizacji 
zadań na najwyższym poziomie. 

w celu usprawnienia dotychczasowego modelu, w strukturze organizacyjnej oddziałów 
zrezygnowano z  funkcjonowania pionu przygotowania inwestycji22. zadania wydziałów 
Dokumentacji, nieruchomości, ochrony środowiska zostały przypisane do pionu realizacji 
inwestycji. przyjęte rozwiązania w zakresie ramowego regulaminu organizacyjnego oddziałów 
skutkowało likwidacją wydziałów realizacji Inwestycji i utworzeniem w ich miejsce zespołów 
kierownika projektu, które podlegać miały bezpośrednio zastępcy dyrektora ds. inwestycji. 
Dostosowanie regulaminów organizacyjnych oddziałów miało nastąpić nie później niż do dnia 
1 stycznia 2014 r. zdaniem nIk, nowa struktura organizacyjna oddziałów GDDkia powinna 
zapewnić sprawniejszą i skuteczniejszą realizację zadań inwestycyjnych.

jak wyjaśnił dyrektor Oddziału GDDKiA w Bydgoszczy, funkcjonujący do 31 sierpnia 2013 r. 
w oddziale system zarządzania i struktura organizacyjna były niewydolne i niewłaściwe. Dyrektor 
oddziału z dniem 1 września 2013 r. wprowadził nowy regulaminy organizacyjny zgodny 

21  w strukturze organizacyjnej GDDkia wyodrębniono dwa piony tj. pion przygotowania inwestycji skupiający wydziały 
planowania, Dokumentacji, nieruchomości i ochrony środowiska oraz pion realizacji inwestycji, w skład którego wchodziły 
wydziały: realizacji Inwestycji, zamówień publicznych i laboratorium Drogowe.

22  zarządzenie nr 19 z dnia 8 kwietnia 2013 r. i zarządzenie nr 35 z dnia 5 lipca 2013 r.
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z zarządzeniem nr 35 z dnia 5 lipca 2013 r. w ocenie zastępcy dyrektora oddziału w bydgoszczy 
„wprowadzenie nowego modelu struktury organizacyjnej umiejscawia komórki zadaniowo,  
co powinno wyeliminować konieczność przekazywania dokumentów między pionami w trakcie 
realizacji zadania. ważne zadania inwestycyjne będą realizowane przez utworzoną komórkę 
organizacyjną – zespół kierownika projektu z kierownikiem projektu w randze naczelnika wydziału, 
co będzie skutkowało bezpośrednią codzienną komunikacją realizatorów zadania ze znacznym 
ograniczeniem korespondencji”.

w 2 z 8 skontrolowanych oddziałów GDDkia stwierdzano występowanie braków w zatrudnieniu. I tak:
 y W Oddziale GDDKiA we Wrocławiu wystąpiły problemy związane z odpowiednim do skali realizowanych 

inwestycji dostosowaniem kadrowym. Wg wyjasnień Z-cy Dyrektora Oddziału wynikały one z sytuacji na rynku 
pracy, gdzie z uwagi na znaczne dysproporcje pomiędzy wynagrodzeniami pracowników Oddziału, a osobami 
zatrudnionymi w firmach zewnętrznych, świadczących usługi na rzecz Oddziału w zakresie robot budowlanych  
i/lub nadzoru nad prowadzonymi robotami. Oferowane przez Oddział środki na wynagrodzenia dla pracowników 
na stanowiskach merytorycznych (inżynierskich) były dużo niższe, niż ówczesne stawki rynkowe, co powodowało 
konieczność kilkukrotnego powtarzania procesu rekrutacyjnego z uwagi na dużą konkurencyjność na lokalnym 
rynku pracy i stawianie przez aplikantów dużych wymagań finansowych. Ponadto stwierdzono zbyt małą liczebność 
zespołów kierownika projektu w stosunku do potrzeb.

 y W Oddziale GDDKiA w Łodzi występowały braki w obsadzie kadrowej. W ocenie Dyrektora Oddziału duża liczba 
prowadzonych przez Oddział inwestycji drogowych w latach 2008–2013 spowodowała konieczność zaangażowania 
bardzo dużej liczby osób do obsługi tych zadań. W ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko (POIiŚ), Oddział otrzymał dodatkowy limit etatów POIiŚ na zatrudnienie pracowników, który okazał się 
jednak niewystarczający w zakresie zatrudnienia kadry inżynieryjno-technicznej. 

braki w obsadzie stanowisk merytorycznych oraz występujące na stanowisku kierownika projektu 
zmiany spowodowane były m.in. niskim poziomem płac. w ocenie nIk, nie sprzyjało to sprawnej 
i efektywnej realizacji obowiązków służbowych przez pracowników zatrudnionych na tych 
stanowiskach.

3.2.2. proces przygotowania zadań inwestycyjnych

w okresie 2008–2013 (I półrocze), GDDkia podpisała łącznie 181 umów na realizację inwestycji 
drogowych na łączną kwotę 76.495.881,1 tys. zł23, co stanowiło 76% łącznej kwoty 100.715.614,8 tys. zł 
określonej w kosztorysach inwestorskich dla tych inwestycji24. w poszczególnych latach, różnica 
pomiędzy łączną kwotą jaką GDDkia zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 
(podana bezpośrednio przed otwarciem ofert), a łączną wartością umów podstawowych na roboty 
drogowe, zawartych w danym roku wyniosła: 

 � w 2008 r. wartość podpisanych umów była niższa o 184.205,5 tys. zł, niż wartości kosztorysów 
inwestorskich tj. o 1,2%;

 � w 2009 r. była niższa o 10.584.743,9 tys. zł, tj. o 32,2%; 
 � w 2010 r. była niższa o 8.343.126,58 tys. zł, tj. o 26,3%; 
 � w 2011 r. była niższa o 3.129.590,0 tys. zł tj. o 25,5%; 
 � w 2012 r. była niższa o 726.827,4 tys. zł, tj. o 18,9%; 
 � w 2013 r. (I półrocze) była niższa o 1.251.240,2 tys. zł tj. o 27,6%. 

23  łączna wartość umów kontraktowych zawartych z wykonawcami robót.

24  kwota 100.715.614,82 tys. zł jest sumą kwot (brutto) jaką GDDkia zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówień  
i jest zgodna z informacjami zawartymi w protokołach z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. 
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Braki w obsadzie stanowisk merytorycznych oraz występujące na stanowisku Kierownika Projektu zmiany 
spowodowane były m.in. niskim poziomem płac. W ocenie NIK, nie sprzyjało to sprawnej i efektywnej realizacji 
obowiązków służbowych przez pracowników zatrudnionych na tych stanowiskach. 

3.2.2. Proces przygotowania zadań inwestycyjnych 

W okresie 2008 - 2013 (I półrocze), GDDKiA podpisała łącznie 181 umów na realizację inwestycji drogowych  
na łączną kwotę 76.495.881,1 tys. zł23, co stanowiło 76% łącznej kwoty 100.715.614,8 tys. zł określonej  
w kosztorysach inwestorskich dla tych inwestycji24. W poszczególnych latach, różnica pomiędzy łączną kwotą 
jaką GDDKiA zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (podana bezpośrednio przed otwarciem 
ofert), a łączną wartością umów podstawowych na roboty drogowe, zawartych w danym roku wyniosła:  

 w 2008 r. wartość podpisanych umów była niższa o 184.205,5 tys. zł, niż wartości kosztorysów 
inwestorskich tj. o 1,2%; 

  w 2009 r. była niższa o 10.584.743,9 tys. zł, tj. o 32,2%;  
 w 2010 r. była niższa o 8.343.126,58 tys. zł, tj. o 26,3%;  
 w 2011 r. była niższa o 3.129.590,0 tys. zł tj. o 25,5%;  
 w 2012 r. była niższa o 726.827,4 tys. zł, tj. o 18,9%;  
 w 2013 r. (I półrocze) była niższa o 1.251.240,2 tys. zł tj. o 27,6%.  

 
Wykres nr 4 

 
Źródło: kontrola NIK 

                                                 
23  Łączna wartość umów kontraktowych zawartych z wykonawcami robót. 
24  Kwota 100.717.614,82 tys. zł jest sumą kwot (brutto) jaką GDDKiA zamierzało przeznaczyć na sfinansowanie  

zamówień i jest zgodna z informacjami zawartymi w protokołach z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.  

Źródło: Kontrola NIK.

spośród 181 podpisanych umów na realizację inwestycji drogowych, do ruchu oddano łącznie 
124 inwestycje, tj.: 8 inwestycji w 2008 r., 19 inwestycji w 2009 r., po 26 inwestycji w 2010 r. i 2011 r.,  
42 inwestycje w 2012 r. oraz 3 inwestycje w pierwszym półroczu 2013 r. 
łączna wartość zakończonych inwestycji25 wyniosła 49.386.982,8 tys. zł26. 
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Spośród 181 podpisanych umów na realizację inwestycji drogowych, do ruchu oddano łącznie 124 inwestycje,  
tj.: 8 inwestycji w 2008 r., 19 inwestycji w 2009 r., po 26 inwestycji w 2010 r. i 2011 r., 42 inwestycje w 2012 r. 
oraz 3 inwestycje w pierwszym półroczu 2013 r.  
Łączna wartość zakończonych inwestycji25 wyniosła 49.386.982,8 tys. zł26.  
 

Wykres nr 5 

 
 

Źródło: kontrola NIK 
 
Spośród 181 umów zawartych na realizację inwestycji drogowych, GDDKiA rozwiązała 12 umów, tj.: jedną  
w 2010 r. (umowa podpisana w 2008 r.), 3 w 2011 r. (dwie umowy podpisane w 2009 r. i jedna umowa podpisana  
w 2010 r.), 4 w 2012 r. (wszystkie umowy podpisane w 2010 r.) i 4 w 2013 r. (2 umowy podpisane w 2010 r.  
i po jednej umowie podpisanej w 2011 i 2012 r.). Podstawowymi przesłankami do rozwiązania ww. umów był 
m.in.: brak przestrzegania harmonogramu robót oraz zbyt wolny postęp prac - w przypadku 4 umów procent 
zaangażowania rzeczowego kontraktu nie przekroczył 20% przy upływie czasu (zaplanowanego w kontrakcie) 
wynoszącym od 53% do 66%, a w przypadku 3 umów, zaawansowanie rzeczowe kontraktu wyniosło około 50% 
przy upływie czasu wynoszącym od 97,5% do 116,4%, - jak również bankructwo oraz niewypłacalność 
wykonawcy i samowolne zejście wykonawcy z terenu budowy. 

Przy udzielaniu zamówień publicznych (zbadano 71 postępowań przetargowych), dla 96% z nich, przy wyborze 
najkorzystniejszej oferty jedynym stosowanym kryterium oceny ofert była kryterium ceny. 

                                                 
25  Zakończenie inwestycji rozumiane jako oddanie do ruchu ciągu jezdni głównej, a w przypadku prowadzenia robót pod  

ruchem (wzmocnienia i przebudowy) zakończenie robót. 
26  Łączna wartość zakończonych inwestycji z uwzględnieniem aneksów do umów, poleceń zmian, porozumień, robót  

uzupełniających i dodatkowych.  

Źródło: Kontrola NIK.

25  zakończenie inwestycji rozumiane jako oddanie do ruchu ciągu jezdni głównej, a w przypadku prowadzenia robót  
pod ruchem (wzmocnienia i przebudowy) zakończenie robót.

26  łączna wartość zakończonych inwestycji z  uwzględnieniem aneksów do umów, poleceń zmian, porozumień,  
robót uzupełniających i dodatkowych. 
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spośród 181 umów zawartych na realizację inwestycji drogowych, GDDkia rozwiązała 12 umów, tj.:
jedną w 2010 r. (umowa podpisana w 2008 r.), 3 w 2011 r. (dwie umowy podpisane w 2009 r.  
i jedna umowa podpisana w 2010 r.), 4 w 2012 r. (wszystkie umowy podpisane w 2010 r.) i 4 w 2013 r. 
(2 umowy podpisane w 2010 r. i po jednej umowie podpisanej w 2011 i 2012 r.). podstawowymi 
przesłankami do rozwiązania ww. umów był m.in.: brak przestrzegania harmonogramu robót  
oraz zbyt wolny postęp prac – w przypadku 4 umów procent zaangażowania rzeczowego kontraktu 
nie przekroczył 20% przy upływie czasu (zaplanowanego w kontrakcie) wynoszącym od 53% do 66%, 
a w przypadku 3 umów, zaawansowanie rzeczowe kontraktu wyniosło około 50% przy upływie 
czasu wynoszącym od 97,5% do 116,4%, – jak również bankructwo oraz niewypłacalność 
wykonawcy i samowolne zejście wykonawcy z terenu budowy.
przy udzielaniu zamówień publicznych (zbadano 71 postępowań przetargowych), dla 96% z nich, 
przy wyborze najkorzystniejszej oferty jedynym stosowanym kryterium oceny ofert była kryterium ceny.
ustalono, że mimo prowadzenia przez GDDkia wykazu wykonawców podlegających wykluczeniu 
z postępowania o udzielenie zamówienia27, dyrektor oddziału GDDkia w kielcach nie wykluczył 
z postępowania wykonawcy, który znajdował się na przedmiotowej liście i zawarł z nim umowę 
na realizację inwestycji. GDDkia po uzyskaniu informacji o zawarciu umowy z tym wykonawcą 
wystosowała do oddziału GDDkia w kielcach pismo, w którym zaleciła, aby przyjąć zasadę,  
że wynik analizy oddziału wnioskującego o wpis wykonawcy do wykazu jest wiążący dla pozostałych 
oddziałów. w przypadku odmiennego zdania, przed podjęciem czynności w postępowaniu 
przetargowym, oddział powinien zwrócić się do Generalnego DDkia o rozstrzygnięcie sprawy.

Rażąco niska cena
zgodnie z treścią art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp, zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera rażąco 
niską cenę  w stosunku do przedmiotu zamówienia. ustawa wprowadzając możliwość odrzucenia 
przez zamawiającego oferty z powodu rażąco niskiej ceny nie precyzuje jednak tego pojęcia.  
nie definiują jej również przepisy dyrektyw unii europejskiej leżące u podstaw przedmiotowej 
regulacji. w opinii urzędu zamówień publicznych, mając na względzie cel przedmiotowej 
regulacji wydaje się, iż za ofertę z rażąco niską ceną można uznać ofertę z ceną niewiarygodną, 
nierealistyczną w porównaniu do cen rynkowych podobnych zamówień. oznacza to cenę znacząco 
odbiegającą od cen ogólnie przyjętych, wskazującą na fakt realizacji zamówienia poniżej kosztów 
wytworzenia usługi, dostawy, roboty budowlanej. przyczyną wyraźnie niższej ceny od innych ofert  
może być albo świadome działanie wykonawcy albo nierzetelność kalkulacji wykonawcy,  
co grozi nienależytym wykonaniem lub niewykonaniem zamówienia w przyszłości.
na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy pzp, zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską 
cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym 
terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
ustalono, że GDDkia nie dołożyła należytej staranności przy formułowaniu treści wezwań 
skierowanych do wykonawców. w treści wezwań nie wskazywano jakich wyjaśnień się żąda  
i do jakich kwestii wykonawca ma się ustosunkować. w związku z tym, udzielone wyjaśnienia, 
były ogólnikowe i nie dawały podstawy do stwierdzenia, że ofertowa cena jest realna i umożliwiająca 
realizację inwestycji. zdaniem nIk, ogólne sformułowania zawarte w wezwaniach mogły utrudnić  
lub uniemożliwić skuteczne odrzucenie ofert, zawierających rażąco niską cenę, a tym samym 
wykluczenie wykonawców nie dających pewności wiarygodnego i rzetelnego (terminowego) 
wykonania zamówienia, co skutkować mogło brakiem wystarczających przesłanek dla prawidłowej 
oceny oferty przez zamawiającego.

27  Dostęp do wykazu mają pracownicy wszystkich oddziałów.
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w postępowaniach przetargowych dotyczących wyboru biura projektowego, Inżyniera kontraktu 
oraz generalnego wykonawcy dla inwestycji drogowych realizowanych przez GDDkia  
w okresie 2008–2013 (I półrocze), komisje przetargowe w odmienny sposób weryfikowały oferty 
składane przez wykonawców pod kątem rażąco niskiej ceny. 

stwierdzono przypadek wystąpienia do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących złożonej 
oferty, podczas gdy jej wartość stanowiła 64,9% ceny jaką zamawiający mógł przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia. nie badano natomiast ofert których wartość stanowiła 43,5%, 47,5%  
lub 49,5% ceny jaką zamawiający mógł przeznaczyć na jej sfinansowanie. w przypadku postępowania 
przetargowego na „budowę autostrady a2 stryków–konotopa odc. D”, wystąpiono do wykonawcy 
o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny złożonej 
oferty w celu ustalenia, czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu 
zamówienia (wartość oferty stanowiła 64,9% ceny jaką zamawiający mógł przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia). natomiast dla postępowań przetargowych na „budowę autostrady a1 
toruń–stryków (w. stryków)” – wartość oferty złożonej przez wykonawcę, któremu udzielono 
zamówienia stanowiła 43,5% ceny jaką zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia; „budowa autostrady a4 kraków–tarnów odcinek węzeł szarów–węzeł brzesko”  
– wartość oferty złożonej przez wykonawcę, któremu udzielono zamówienia stanowiła 49,5% ceny 
jaką zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; „budowa autostrady a4 
kraków–tarnów odcinek węzeł brzesko–węzeł wierzchosławice” – wartość oferty złożonej przez 
wykonawcę któremu udzielono zamówienia stanowiła 47,5% ceny jaką zamawiający mógł 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, GDDkia nie zakwalifikowała tych ofert do badania 
w kontekście rażąco niskiej ceny. 

zdaniem nIk, ogólne sformułowania zawarte w wezwaniach kierowanych do wykonawców w celu 
złożenia wyjaśnień oraz otrzymywane odpowiedzi, mogły mieć istotny wpływ na dokonanie 
prawidłowej oceny ofert zawierających rażąco niską cenę, a tym samym na wykluczenie wykonawców 
nie dających pewności wiarygodnego i rzetelnego (terminowego) wykonania zamówienia. ponadto, 
w ocenie nIk, tak sformułowane wezwania nie dawały gwarancji, że udzielone na ich podstawie  
przez wykonawcę wyjaśnienia były wystarczające do prawidłowej oceny oferty. Dopiero w maju 2013 r., 
GDDkia wdrożyła zasady dobrych praktyk w zakresie ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę 
w stosunku do przedmiotu zamówienia.

ponadto stwierdzono m.in., że:
 y W GDDKiA Oddział w Krakowie dla zadań objętych kontrolą wartość zawartych kontraktów,  na pełnienie funkcji 

Inżyniera Kontraktu kształtowała się na poziomie 27%–58% wartości zamówienia. Różnice kwotowe (wartości 
netto) zawartych umów z Inżynierem Kontraktu w stosunku do wartości zmówienia wyniosły odpowiednio: 

 − dla „Budowy drogi krajowej – Trasy Nowohuckiej w Krakowie o docelowych parametrach drogi ekspresowej 
na odcinku od węzła „Bieżanów” do węzła „Christo Botewa” 2.621,8 tys. zł, tj. o 42% mniej niż wartość zmówienia,

 − dla „Budowy drogi klasy GP na odcinku od km 0+735 do km 3+225 (wg kilometraża lokalnego)  
oraz od km 327+938,90 do km 330+428,90 (wg kilometraża DK nr 94 pomiędzy osiami węzłów) łączącej 
– poprzez tereny gminy Wielka Wieś–węzeł „Radzikowskiego” z projektowanym węzłem „Modlnica”  
wraz z budową III etapu węzła „Radzikowskiego” 3.743,5 tys. zł, tj. o 50% mniej niż wartość zamówienia,

 − dla „Rozbudowy drogi krajowej nr 87 Nowy Sącz–Piwniczna–Granica Państwa od km 25+055,92  
do km 27+808,37 (po istniejącym śladzie drogi wojewódzkiej nr 971) prowadzącej do projektowanego mostu 
granicznego na rzece Poprad, w ramach inwestycji pn. „Udział w budowie mostu w Piwnicznej na rzece Poprad 
w ciągu drogi DK nr 87 wraz z dojazdami. Odcinek I i II” 2.012,0 tys. zł, tj. o 73% mniej, niż wartość zamówienia.

 W przypadku dokumentacji projektowej budowy drogi krajowej – Trasy Nowohuckiej w Krakowie o docelowych 
parametrach drogi ekspresowej na odcinku od węzła „Bieżanów” do węzła „Christo Botewa” wybrany oferent 
zaproponował cenę stanowiącą ok. 38 % szacunkowej wartości zamówienia. Komisja przetargowa dokonała 
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szczegółowej analizy tej oferty, pod kątem poszczególnych elementów cenowych i porównała je z pozostałymi 
ofertami. Stwierdzono, że zaproponowana cena ofertowa nie jest ceną nierealną. Przedstawione w ofercie 
niskie ceny dotyczyły pozycji, w których decydujący wpływ na cenę miała twórcza praca projektanta. W związku 
z powyższym nie zwrócono się do wykonawcy projektu o udzielenie wyjaśnień na podstawie art. 90 ust. 1 Pzp.

 y W GDDKiA Oddział w Łodzi wartość zamówienia na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu budowy drogi 
ekspresowej S8 od węzła Walichnowy do węzła Wrocław (Łódź Południe), tj. odcinki od nr 6 do nr 9) ustalono 
(10 czerwca 2011 r.) na podstawie szacunkowej kalkulacji kosztów w kwocie 39.279,7 tys. zł. Przed otwarciem ofert 
Zamawiający poinformował, że przeznacza 32.209,4 tys. zł. Wartość kontraktu zawartego na pełnienie funkcji 
Inżyniera Kontraktu wyniosła 10.968,6 tyś. zł i stanowiła 34,1% kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego.

Gwarancja na roboty budowlane

Do dnia 30 września 2009 r., w GDDkia nie obowiązywały jednolite zasady określające stosowanie  
w umowach na roboty budowlane długości okresów gwarancji. Dopiero od dnia 30 września 2009 r. 
wprowadzono zasadę stosowania 60 miesięcznego okresu gwarancji jakości. ponadto w przypadku 
przetargów, które zostały wszczęte przed datą 30 września 2009 r., określono obowiązek przeanalizowania 
możliwości zmiany sIwz i wprowadzenia powyższego wymogu, jeżeli do terminu składania ofert 
pozostało minimum 7 dni. zalecenia te zostały przekazane do stosowania wszystkim oddziałom GDDkia 
dla inwestycji realizowanych w ramach „programu budowy Dróg krajowych i autostrad 2008–2012”, 
wszczętych po dacie otrzymania pisma. przykładowe okresy gwarancji w kontrolowanych oddziałach 
GDDkia były następujące:

 y W GDDKiA Oddział w Zielonej Górze okresy gwarancji dla 3 inwestycji wyniosły dla:
 − budowy obwodnicy Łęknicy w ciągu drogi krajowej nr 12 o długości 3,618 km :
 − roboty drogowe i inne – 24 miesiące,
 − roboty związanych z ustawianiem krawężników – 60 miesięcy28,
 − roboty mostowe – 36 miesięcy,
 − oznakowanie poziome grubowarstwowe – 48 miesięcy;

 y budowy drogi ekspresowej S-3 na odcinku od węzła Międzyrzecz Południe do węzła Sulechów – odcinek nr 1 
o długości 17,100 km i budowy drogi ekspresowej S-3 na odcinku od Gorzowa Wlkp. do węzła Międzyrzecz 
Północ – odcinek nr 1 i 3 o długości 19,106 km:

 − oznakowanie pionowe – 84 miesiące,
 − oznakowanie poziome grubowarstwowe – 36 miesięcy i cienkowarstwowe – 12 miesięcy.
 − wszystkie pozostałe roboty – 60 miesięcy. 

 y W GDDKiA Oddział w Łodzi wykonawcy odcinka autostrady A1 węzeł Stryków-węzeł Piątek i drogi ekspresowej 
S8 węzeł Łódź Południe udzielili gwarancji na okres 60 miesięcy, a autostrady A2 odc. B na okres 48 miesięcy 
(nawierzchnia) i 60 miesięcy (łożyska, urządzenia dylatacyjne, ekrany akustyczne). 

 y W GDDKiA Oddział w Katowicach wykonawcy robót zobowiązani zostali w umowach do udzielenia gwarancji, 
z tego dla „Budowy autostrady A1 Piekary Śl. (bez węzła) – Maciejów (bez węzła), km 490+427 – km 510+530”, 

 − na roboty drogowe i inne – 24 miesiące, 
 − dla robót mostowych – 36 miesięcy i 
 − dla oznakowania poziomego – 48 miesięcy; 

 dla „Budowy drogi ekspresowej S-69 Bielsko-Biała–Żywiec–Zwardoń odcinek węzeł „Mikuszowice” („Żywiecka/ 
/Bystrzańska”) – Żywiec” na wszystkie roboty – 60 miesięcy oraz dla „Przebudowy węzła „Murckowska”  
wraz z budową dróg dojazdowych, km 335+818,30 km 341+254,03 w ciągu autostrady A4” na wszystkie roboty 
36 miesięcy. Długość okresu gwarancji ewoluowała wraz ze wzrostem liczby realizowanych przez Oddział 
kontraktów i nabywaniem doświadczenia w zakresie budowania infrastruktury trwałej i niewymagającej 
wysokich nakładów na jej utrzymanie. GDDKiA w tym zakresie dokonywała systematycznych zmian wydłużając 
stopniowo okresy gwarancyjne dla poszczególnych asortymentów robót, dochodząc do jednego wspólnego 
okresu gwarancyjnego wynoszącego obecnie 60 miesięcy.

28  zwiększony okres gwarancji dla krawężników na ławach betonowych został wprowadzony aneksem z 18 października 2011 r. 
w związku z programem naprawczym z uwagi na brak osiągnięcia parametrów dotyczących ustawienia krawężników  
na ławach betonowych z oporem (określonych w sst), wykonawca w celu zapewnienia odpowiedniej jakości robót został 
zobowiązany do naprawy niewłaściwie wykonanych elementów.
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nIk pozytywnie ocenia działania GDDkia na rzecz wydłużenia okresu gwarancyjnego robót 
drogowych, umożliwiając zamawiającemu ujawnienie ewentualnych wad w dłuższym okresie czasu, 
a następnie ich usunięcie przez wykonawcę w okresie gwarancyjnym.

Program Funkcjonalno-Użytkowy
w systemie „projektuj i buduj”, przedmiot zamówienia publicznego, zamawiający definiuje 
w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy (pfu), określający parametry obiektu (art. 31 ust. 2 
ustawy pzp). wykonawca, zgodnie z umową, zobowiązany jest więc nie tylko wykonać roboty 
budowlano-montażowe, lecz uprzednio opracować projekt wykonawczy. Może więc, w miarę 
potrzeby, dostosowywać treść tego projektu do uwarunkowań technicznych zmieniających się 
w trakcie realizacji robót. 

w okresie 2008–2013 (I półrocze) GDDkia rozpoczęła realizację 21 inwestycji w systemie „projektuj  
i buduj”. w dwóch przypadkach realizacji inwestycji w ww. systemie GDDkia, na skutek zbyt małego 
postępu robót budowlanych, odstąpiła od zawartych umów. 

ustalono, że GDDkia, do dnia zakończenia czynności kontrolnych, nie opracowała wzorcowych 
dokumentów programu funkcjonalno-użytkowego (pfu) oraz procedury wdrażania projektu 
i realizacji inwestycji w systemie „projektuj i buduj”, jak również jednolitych kryteriów kwalifikowania 
inwestycji do realizacji w ww. systemie. 

w GDDKiA Oddział we Wrocławiu stwierdzono rozszerzenie przedmiotu zamówienia publicznego  
w trakcie procesu udzielania zamówienia publicznego w systemie „projektuj i buduj” na „budowie 
drogi ekspresowej s8 na odcinku wrocław (psie pole)–syców etap II, od km 29+800 do km 54+910”.

 y Kontrola ustaliła, że w ogłoszeniu o zamówieniu na wybór wykonawcy ww. zadania inwestycyjnego, 
zamieszczonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2009/S 2-002184 z dnia 6 stycznia 2009 r., 
przedmiot zamówienia opisano, jako wybudowanie drogi ekspresowej S8 na odcinku od km 29+800 do km 54+910 
wraz z opracowaniem projektów wykonawczych dla całego zakresu robót objętych kontraktem29. Natomiast 
w SIWZ, opis przedmiotu zamówienia, który Oddział przekazał przy piśmie z dnia 6 lipca 2009 r. wybranym  
15 oferentom, w części III (opis przedmiotu zamówienia – PFU – część III Rozdział 1. Część opisowa), przedmiot 
zamówienia opisano, jako zaprojektowanie, w tym opracowanie projektu budowlanego w pełnym zakresie  
oraz projektu wykonawczego, uzyskanie niezbędnych decyzji oraz budowę drogi ekspresowej S8. Ustalono,  
że powodem wystąpienia różnic  w opisie przedmiotu zamówienia i określeniu przedmiotu zamówienia było 
przejęcie przez Oddział od firmy Scott Wilson Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie opisu przedmiotu zamówienia, 
znajdującego się w PFU dopiero w dniu 7 czerwca 2009 r. (po 5 miesiącach od ogłoszenia o zamówieniu publicznym).

w ocenie nIk, niewskazanie przez zamawiającego wszystkich elementów przedmiotu zamówienia 
w ogłoszeniu o zamówieniu, uniemożliwiało potencjalnemu wykonawcy podjęcie trafnej decyzji 
o udziale w postępowaniu, ze względu na inny zakres przedmiotowy na etapie weryfikacji wykonawców 
na podstawie zgłoszeń i inny na etapie składania ofert, co mogło naruszyć – określoną w art. 7 ust. 1 
ustawy pzp – zasadę równego traktowania wykonawców i zachowania uczciwej konkurencji między nimi. 
ponadto, określenie przedmiotu zamówienia i opis przedmiotu zamówienia powinny być jednakowe 
i odnosić się do wszystkich elementów przedmiotu zamówienia, tak aby ewentualny wykonawca 
na podstawie odpowiedniego opisu zawartego już w ogłoszeniu o zamówieniu mógł podjąć decyzję 

29  tj. dla budowy: ekspresowej (dwujezdniowej) po nowym śladzie na dł. ok. 19,5 km drugiej jezdni o dł. ok. 5,6 km, 
przebudowy jezdni istniejącej, rozbudowy 1 węzła komunikacyjnego oraz budowy: 3 nowych węzłów komunikacyjnych,  
4  Mop, 8  przejazdów, odcinków dróg wewnętrznych o  łącznej dł. ok. 25,6  km, 17  wiaduktów, 12 przepustów, 
kilkudziesięciu przepustów z rur pehD, systemu odwodnienia wszystkich budowanych dróg i Mop, uzbrojenia terenu, 
przebudowy urządzeń kolidujących z projektowaną drogą, wykonanie: ekranów akustycznych na dł. ok. 3,5 km, oświetlenia, 
urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu, ogrodzenia drogi ekspresowej na całym odcinku, wycięcia kolidujących 
drzew i krzewów oraz nasadzenie zieleni niskiej i wysokiej.
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o uczestnictwie w postępowaniu. poszerzenie zakresu wykonania wymaganej dokumentacji 
winno skutkować zmianą ogłoszenia o zamówieniu. zdaniem nIk, powyższe nieprawidłowości 
mogą świadczyć o występowaniu mechanizmu korupcjogennego przy udzielaniu zamówienia 
publicznego. 

Dokumentacja projektowa 
zgodnie z art. 34 ustawy – prawo budowlane, zakres i treść projektu budowlanego powinna zostać 
dostosowana do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych. projekt 
budowlany powinien zawierać projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno- 
-budowlany oraz w zależności  od potrzeb wyniki badań geologiczno-inżynierskich30 oraz geotechniczne 
warunki posadowienia obiektów budowlanych31. zamawiający w procesie przygotowania inwestycji 
do realizacji, zobowiązany jest  do zaplanowania kosztów prac projektowych. zgodnie z § 10 ust. 5  
pkt 2 rozporządzenia 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 funkcjonalno- 
-użytkowym32, planowane koszty prac projektowych obejmują m.in. opracowanie dokumentacji 
geologiczno-inżynierskiej (badania gruntowo-wodne).

nieprawidłowe obliczanie planowanych kosztów prac projektowych oraz nierzetelne ustalenie 
wartości zamówienia dla zadania inwestycyjnego realizowanego w systemie „projektuj i buduj” 
stwierdzono w dwóch oddziałach GDDkia. I tak:

 y W GDDKiA Oddział w Łodzi niewłaściwie określono szacunkową wartość zamówienia dla wykonanej 
dokumentacji projektowej. 

 − Dla „Budowy drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy–Łódź, odcinek 9 (węzeł Wrocław),  
od km 202+700 do km 204+000” nie uwzględniono: kosztów dotyczących opracowania operatów ochrony 
środowiska oraz inwentaryzacji obiektów i zagospodarowania terenu.

 − W przypadku „Budowy autostrady A1 Toruń–Stryków na odc. węzeł Piątek (z węzłem)–węzeł Stryków (bez węzła), 
odcinek 2 (sekcja 3) od km 270+000 do km 273+400 oraz odcinek 3 od km 273+400 do km 291+000” kosztów: 
opracowania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, inwentaryzacji obiektów i zagospodarowania terenu 
oraz inwentaryzacji i waloryzacji zieleni, do czego zobowiązują przepisy § 10 ust. 5 pkt 2, 3, 4 i 5 rozporządzenia 
z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie kosztorysu inwestorskiego.

 y W GDDKiA Oddział we Wrocławiu ustalenie wartości zamówienia dla „Budowy drogi ekspresowej S8 na odcinku 
Wrocław (Psie Pole)–Syców etap II, od km 29+800 do km 54+910” nastąpiło w oparciu o szacunek inwestorski 
sporządzony przez biuro projektów. Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, jeżeli przedmiotem zamówienia 
jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, to wartość 
zamówienia ustala się na podstawie planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w PFU. Przyczyną ustalenia wartości zamówienia w oparciu o szacunek inwestorski 
 był brak PFU, który Oddział otrzymał dopiero w dniu 7 czerwca 2009 r., tj. po 5 miesiącach od ogłoszenia 
o udzieleniu zamówienia publicznego.

wadliwie opracowany projekt wykonawczy i technologiczny, a także brak nadzoru przyczyniły się 
do nieprawidłowego wykonania nasypu, który uległ zniszczeniu. naprawa (odbudowa) tego obiektu 
drogowego wymagała wykonania robót rozbiórkowych oraz robót dodatkowych.

30  badanie geologiczno-inżynierskie, jest to zespół czynności terenowych, laboratoryjnych i kameralnych wykonywanych  
w celu określenia rodzajów gruntów, ich genezy, zmienności, właściwości fizycznych, chemicznych, wytrzymałościowych 
i innych, warunków hydrogeologicznych, oceny procesów geodynamicznych oraz prognozowania wpływu budowli  
na środowisko geologiczne. wyniki badań są zestawiane w dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

31  opracowanie finalne ustalające przydatność gruntu do właściwego i bezpiecznego zaprojektowania obiektu, wykonane 
na podstawie przeprowadzonych badań podłoża. 

32  Dz.u. nr 130, poz. 1389.
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 y W GDDKiA Oddział w Zielonej Górze koszty związane ze zniszczeniem nasypu na „Budowie drogi ekspresowej S3
na odcinku od węzła Międzyrzecz Południe do węzła Sulechów – odcinek nr 1”, na odcinku od km 10+160  
do km 10+450, wyniosły 12.173,3 tys. zł. W ekspertyzie technicznej, dotyczącej weryfikacji rozwiązań projektowych 
związanych z deformacją wykonanego nasypu drogowego, stwierdzono m.in., że: dokumentacja projektowa 
(zarówno projekt wykonawczy jak i technologiczny) zawiera bardzo wiele rozbieżności oraz sprzeczności 
dotyczących wykonania istotnych elementów wzmocnienia podłoża. Zarówno na rysunkach zamieszczonych 
w projektach, jak i w specyfikacji technicznej nie uwzględniono ułożenia geotkaniny. Na rysunkach brak  
jest jakiejkolwiek informacji odnoszącej się do rzędnej, na jakiej powinny znajdować się głowice kolumn.  
Brak jest informacji o odległości pomiędzy głowicami kolumn, a geotkaniną. Pomimo wielu istotnych rozbieżności 
dotyczących szczegółów rozwiązania, dokumentacja skierowana została do realizacji.

jednym z elementów dokumentacji projektowej jest dokumentacja geologiczno-inżynierska. 
jest to opracowanie projektowe wykonywane dla ustalenia geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych inwestycji liniowych. Dokumentacja określa: budowę 
geologiczną, genezę, rodzaj i właściwości fizyczno-mechaniczne gruntów wraz z oceną ich 
zmienności w podłożu, warunki hydrogeologiczne, warunki geologiczno-inżynierskie na obszarach 
objętych działalnością górniczą, ocenę procesów geodynamicznych mających wpływ na podłoże 
budowlane, prognozę zmian w środowisku, mogących powstać na skutek realizacji lub eksploatacji 
obiektów budowlanych. zawartość i sposób sporządzania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej 
powinien być zgodny z wymaganiami: ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. prawo geologiczne 
i górnicze33, rozporządzenia Ministra środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji 
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej34, a także powinna uwzględniać 
wytyczne zawarte w „Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych”  
– zarządzenie nr 2 Generalnego Dyrektora Dróg publicznych z dnia 11 lutego 1998 r. wykonanie 
dokumentacji geologiczno-inżynierskiej jest obligatoryjne dla obiektów budownictwa drogowego. 
Dokumentację geologiczno-inżynierską biuro projektów powinno uzgodnić z GDDkia, przed 
przedłożeniem jej do zatwierdzenia, właściwemu terytorialnie organowi administracji geologicznej. 
opracowanie to, wraz z oceną geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, 
jest elementem składowym „projektu budowlanego”.

ustalono, że spośród 30 kontraktów wytypowanych przez nIk do badań, dla 17 kontraktów 
rozpoznanie podłoża gruntowego stanowiło osobne pozycje, a dla 13 kontraktów rozpoznanie 
podłoża gruntowego dla budowli drogowych i mostowych zostało ujęte w cenie projektu 
i nie stanowiło osobnej pozycji kosztów. było to niezgodnie z brzmieniem § 10 ust. 5 pkt 2 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego, ponieważ planowanie kosztu opracowania dokumentacji geologiczno- 
-inżynierskiej (badania gruntowo-wodne) nie zostały wyodrębnione w wycenie ofertowej. oznacza 
to, że koszty opracowania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej powinny zostać określone 
indywidualne, a nie łącznie w planowanych kosztach prac projektowych. zastępca Generalnego 
DDkia wyjaśniając przyczyny obliczania planowanych kosztów prac projektowych odmiennie 
od postanowień § 10 ust. 5 pkt 2 stwierdził, że wydzielenie tego zakresu jako osobnej pozycji 
rozliczeniowej, nie ma związku z zapewnieniem odpowiedniej jakości robót drogowych, a decyzje 
w sprawie liczby elementów rozliczeniowych przyjętych w umowach dla kontraktów wytypowanych 
jako próba kontrolna, podejmowane były indywidualnie.

33  Dz.u. z 2011 r. nr 163, poz. 981 ze zm.

34  Dz.u. nr 291, poz. 1714.
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na zjawisko niedostatecznego lub nieprawidłowego rozpoznania geologicznego zwrócono 
również uwagę w raporcie „budowa dróg w polsce. fakty i mity, doświadczenia i perspektywy”35, 
w którym wykazano m.in., że jakość prac geologicznych ma wpływ na realizację inwestycji. Dlatego 
potrzebne jest systemowe rozwiązanie, zgodnie z którym projektant byłby rozliczany obmiarowo, 
a nie ryczałtowo. od 2014 r. obowiązywać mają nowe, wzorcowe umowy na prace projektowe, 
zgodnie z którymi projektant będzie rozliczany obmiarowo. ponadto w raporcie wskazano,  
że zgodnie z ustawą prawo geologiczne i górnicze, roboty górnicze mogą być prowadzone jedynie 
na podstawie zatwierdzonego projektu robót geologicznych. Decyzję o jego zatwierdzeniu na czas 
oznaczony wydaje właściwy organ administracji geologicznej, a proces ten zajmuje niekiedy 
ponad pół roku. w związku z faktem, że wykonawca musi się zmieścić w ramach czasowych 
przewidzianych na koncepcję programową, określonych zarządzeniem nr 115 Generalnego 
Dyrektora Dróg krajowych i autostrad z dnia grudnia 2010 r., czas jaki pozostaje na przeprowadzenie 
badań wynosi średnio od 2 do 3 miesięcy. presja czasu dodatkowo przyczynia się do ograniczenia 
zakresu i szczegółowości badań przez wykonawcę projektu, zwiększając ryzyko sporządzenia 
wadliwej dokumentacji. pobieżne lub niewłaściwe wykonanie prac geologicznych powoduje 
najczęściej podwyższenie kosztów wykonania odcinka drogi.

w trakcie kontroli stwierdzono, że w czterech oddziałach GDDkia dokumentacja geologiczno- 
-inżynierska była opracowana niezgodnie z obowiązującymi w GDDkia uregulowaniami 
wewnętrznymi, a rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych było niepełne albo nietrafne. Mogło 
to powodować, że przygotowana dokumentacja projektowa w niewystarczającym stopniu oddawała 
rzeczywiste warunki geotechniczne posadowienia budowanych obiektów, co w konsekwencji  
– w trakcie realizacji robót – wymagało poniesienia przez GDDkia dodatkowych kosztów. I tak.: 

 y W GDDKiA Oddział w Krakowie, na etapie odbioru dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (stanowiącej element 
dokumentacji projektowej), Oddział nie wymagał od projektantów jej uzupełnienia w sposób zapewniający 
zgodność z obowiązującymi w GDDKiA uregulowaniami wewnętrznymi, tj. „Instrukcją badań podłoża gruntowego 
budowli drogowych i mostowych”. We wszystkich poddanych kontroli przypadkach stwierdzono, że dokumentacja 
ta nie spełniała wymogów ww. Instrukcji m.in. w zakresie liczby i głębokości wierceń. Na przykład w raportach 
otwarcia dla Zadania 136 i 237 Inżynier Kontraktu wskazał m.in., że:

 − dla potrzeb czteroprzęsłowego obiektu WD-04B, posadowionego na palach wierconych, wykonano łącznie 8, 
a nie 10 wierceń jak zakłada ww. Instrukcja (Zadanie 1);

 − dla estakady E1 zaprojektowanej jako obiekt siedmioprzęsłowy wykonano 8 zamiast 16 wierceń wynikających 
z instrukcji (Zadanie 1);

 − dla dwóch wiaduktów na łącznicach węzła „Radzikowskiego” (obiekty trzy i czteroprzęsłowe) wykonano  
3 otwory, podczas gdy wg instrukcji wymagane były co najmniej 2 otwory dla każdej podpory (Zadanie 2);

 − dla obiektów w miejscowości Modlnica (dla konstrukcji trzyprzęsłowej) wykonano 3 otwory, przy wymaganych 
co najmniej 2 na każdą podporę (Zadanie 2).

 y W Oddziale GDDKiA w Warszawie ustalono, że w przypadku rozbudowy drogi krajowej nr 8 etap II, do parametrów 
drogi ekspresowej na odcinku granica województwa mazowieckiego/łódzkiego-Radziejowice, nie zostały 
przeprowadzone badania geologiczne, a w dokumentacji projektowej zaplanowano m.in.:

 − wybudowanie zjazdu z wiaduktu drogowego nr 7 w km 418+237 w miejscu istniejącego zbiornika wodnego,  
co było powodem wystąpienia przez wykonawcę z roszczeniem związanym z przestojem sprzętu oraz realizacją 
robót dodatkowych, 

35  raport został opracowany w 2013 r. na zlecenie GDDkia przez grupę specjalistów z pricewaterhousecoopers.

36  budowa drogi krajowej – trasy nowohuckiej w krakowie o docelowych parametrach drogi ekspresowej na odcinku  
od węzła „bieżanów” do węzła „christo botewa”.

37  budowa drogi klasy Gp na odcinku od km 0+735 do km 3+225 (wg kilometraża lokalnego) oraz od km 327+938,90  
do km 330+428,90 (wg kilometraża Dk nr 94 pomiędzy osiami węzłów) łączącej – poprzez tereny gminy wielka wieś 
– węzeł „radzikowskiego” z projektowanym węzłem „Modlnica” wraz z budową III etapu węzła „radzikowskiego”.



 

28

w a ż n I e j s z e  w y n I k I  k o n t r o l I

 − wykonanie dwóch skarp w km 413+890 do km 414+180 (prawa strona dk 8) oraz w km 414+425  
do km 425+580, bez uwzględnienia faktycznych warunków geologicznych, co było powodem wystąpienia 
przez wykonawcę z roszczeniami.

 W związku z przyjętymi rozwiązaniami projektowymi, nieuwzględniającymi rzeczywistych warunków gruntowych, 
w trakcie realizacji inwestycji, na polecenie Inżyniera Kontraktu, zlecono wykonanie dodatkowych badań podłoża 
gruntowego. 

 y W GDDKiA Oddział w Bydgoszczy, w trakcie realizacji „Budowy drogi łączącej węzeł Turzno na autostradzie A1 
z drogą krajową nr 15” oraz „Budowy drogi ekspresowej S5 i S10 na odcinku węzeł Stryszek–węzeł Białe Błota” 
stwierdzono występowanie niezgodności pomiędzy projektem, a stanem faktycznym, w związku z niedostatecznym 
rozpoznaniem podłoża gruntowego na etapie projektowania inwestycji. Wykonawca pierwszej inwestycji, podczas 
prowadzenia robót przy rozbiórce starej nawierzchni na dk 15 napotkał warunki gruntowe znacznie odbiegające 
od założeń projektowych. Przeprowadzone badania geologiczne wykazały konieczność wzmocnienia podłoża 
gruntowego, poprzez zastosowanie materacy wzmacniających. Wykonawca drugiej inwestycji, w raportach 
z postępu robót poinformował o potrzebie zwiększenia zakresu wymiany gruntów. Przeprowadzone badania, 
wskazały m.in., że grunty występujące w podłożu są nienośne. W czasie wykonywania prac ziemnych wystąpiło 
częściowe „tąpnięcie” korpusu skutkujące wstrzymaniem robót. Niedostateczne rozpoznanie podłoża gruntowego 
na etapie projektowania inwestycji oraz niewykonanie przez GDDKiA sprawdzających badań geotechnicznych 
podłoża budowli drogowych na etapie odbioru dokumentacji, spowodowało konieczność przeprowadzenia 
dodatkowych badań oraz zwiększenie zakresu rzeczowego, w tym wymiany gruntu, powodując wzrost kosztów 
inwestycji o 32.568 tys. zł brutto (8,9%). Wskazać należy, że dokumentacja projektowa, przekazana do realizacji, 
była sprawdzana przez komórki organizacyjne Oddziału i właściwe departamenty GDDKiA.

 y W GDDKiA Oddział we Wrocławiu na „Budowie Autostrady A4 Zgorzelec–Krzyżowa – odcinek B”, niepełne 
i nietrafne rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych38 na etapie opracowania dokumentacji projektowej 
skutkowało m.in. zapadnięciem w km 31+310 do km 31+750, pod własnym ciężarem (...), części wykonanej 
podbudowy pasa drogowego (korpusu i warstw konstrukcyjnych podbudowy obu jezdni autostrady). 
Przyczyną powstania „zapadliska” w świetle przeprowadzonych na tę okoliczność badań geologicznych, 
były specyficzne warunki hydrogeologiczne i nietypowa budowa geologiczna w postaci zmian filtracyjnych 
objawiających się sufozyjnym wymywaniem podłoża na głębokości ok. 4,0–5,0 m poniżej wykonanych uprzednio 
warstw konstrukcyjnych, tj. na głębokości będącej poza zakresem 5 metrowych wierceń wykonywanych 
na etapie projektowym. Wiercenia te wykonano z poziomu terenu, a nie wykopu. GDDKiA w Warszawie zleciła 
wykonanie robót budowlanych polegających na usunięciu powstałego w km 31+310 do km 31+750 osuwiska  
wraz z umocnieniem podłoża gruntowego, zabezpieczenie nowobudowanego odcinka autostrady A4  
przed jego skutkami. Wartość dodatkowo zawartej umowy wyniosła 11.135,9 tys. zł netto, co stanowiło  
153,5% wartości zamówienia, ustalonego na podstawie kosztorysu inwestorskiego w wysokości 7,252,1 tys. zł.

z kontroli wynika, że w trakcie realizacji 4 spośród 30 zadań inwestycyjnych wytypowanych 
do badań  w GDDkia, wystąpiło pięć przypadków uzasadnionych roszczeń zgłoszonych przez 
wykonawców  (2 spośród 5 roszczeń dotyczyły 1 kontraktu), wynikających z niepełnego, na etapie 
przygotowania inwestycji do realizacji, rozpoznania warunków występujących w podłożu 
gruntowym. niepełne rozpoznanie warunków gruntowych dotyczyło:

 y występowania w podłożu gruntów, które wymagały wzmocnienia, co nie zostało udokumentowane w przekazanej 
oferentom dokumentacji projektowej Budowy obwodnicy Wrocławia A8, odcinek w. Lotnisko (dk nr 94)  
– w. Pawłowice (S8 wraz z łącznikiem Długołęka do dk 8). Za zasadne uznano roboty dodatkowe, których 
wykonanie spowodowało wzrost wynagrodzenia wykonawcy o kwotę 2.902,5 tys. zł netto,

 y występowania w gruncie nieudokumentowanych (uznanych za nieprzewidywalne) warunków fizycznych, 
podpowierzchniowych w postaci zapadlisk i pustek w głębi górotworu, których nie wykazały badania 
przeprowadzone na etapie projektowania Budowy autostrady A1 Pyrzowice–Maciejów–Sośnica, odcinek  
w. Pyrzowice (z węzłem)–Piekary Śląskie. Za zasadne uznano wydłużenie kontraktu o 57 dni oraz zwiększenie 
wynagrodzenia wykonawcy o 2.787,9 tys. zł netto;

 y występowania w miejscu projektowanego posadowienia podpór mostu nad rzeką Rabą warunków gruntowo- 
-wodnych odmiennych od przyjętych do projektowania w 2005 r. w dokumentacji projektowej Budowy autostrady A4 
Kraków–Tarnów, odcinek w. Szarów–w. Brzesko. W wyniku przejścia powodzi w maju 2010 r. wystąpiło rozmycie 

38  otwory wiertnicze o głębokości do 5 m wykonano w osi projektowanej autostrady w rozstawie co 100 m i dodatkowo  
po 1–2 otwory w obrębie obiektów mostowych jedynie na warstwie przewidywanego do usunięcia nadkładu.
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koryta rzeki Raby w rejonie zaprojektowanego zlokalizowania podpory C mostu. W dokonanych w dniu 
1 czerwca 2010 r. komisyjnych odwiertach, stwierdzono  w podłożu odmienne warunki gruntowe od zapisanych 
w dokumentacji. Powyższe spowodowało zmianę sposobu posadowienia podpór mostu. Zwiększono kwotę 
wynagrodzenia Wykonawcy o 787,8 tys. zł netto oraz wydłużenie czasu realizacji o 129 dni;

 y przebudowy drogi S8 Piotrków Trybunalski–Warszawa, odcinek Rawa Mazowiecka (dk nr 72) – granica 
województwa mazowieckiego:

 − dopiero po dokonaniu rozbiórek istniejących konstrukcji nawierzchni stwierdzono wystąpienia gruntów 
organicznych pod ciągiem głównym nowobudowanej drogi dk 8  i na drogach dojazdowych. Przyznano 
wydłużenie terminu realizacji kontraktu o 38 dni oraz zwiększenie wartości kontraktu o kwotę 518,5 tys. zł  
– rozliczenie po wykonaniu robót;

 − wystąpienia odmiennych od założeń, zawartych w dokumentacji geologicznej (projektowej), warunków 
posadowienia obiektu mostowego PG-78 i muru oporowego. Przyznano wzrost wartości wykonanych robót 
o 78,1 tys. zł, nie uznano roszczenia dotyczącego wydłużenia terminu realizacji kontraktu.

 Łączna wartość roszczeń wyniosła 7.074,8 tys. zł.

z uwagi na  istotne znaczenie rozpoznania warunków gruntowo-wodnych w  podłożu  
dla realizowanych inwestycji, dyrekcja Oddziału GDDKiA w Warszawie podjęła działania mające 
zapewnić poprawę wykonywanych badań i opracowywanych dokumentacji m.in. poprzez 
aktualizację specyfikacji na projektowanie oraz zatrudnienie geologa od kwietnia 2012 r.39. 
Dodatkowo, w listopadzie 2013 r. Dyrektor oddziału powołał zespół Geologii i Geotechniki,  
do zadań którego należała m.in. terenowa kontrola prowadzonych prac, podczas której 
wykonywane były badania makroskopowe gruntu wraz z dokumentacją fotograficzną. w oddziale 
wprowadzono również listy sprawdzające, mające ułatwić weryfikację dokumentacji projektowej.

zdaniem nIk, prawidłowe przeprowadzenie badań geologiczno-inżynierskich oraz właściwa 
ocena warunków geotechnicznych posadowienia obiektu, w tym w zakresie rozpoznania 
faktycznych warunków podłoża mają decydujący wpływ na prawidłowe opracowanie projektu 
budowlanego i projektów wykonawczych oraz pozwalają na uniknięcie, na etapie realizacji 
inwestycji, dodatkowych prac projektowych i robót budowlanych, związanych np. z wymianą  
lub wzmocnieniem podłoża gruntowego.

zgodnie z art. 30 ustawy pzp, zamawiający jest obowiązany do określenia przedmiotu zamówienia  
za pomocą cech technicznych i jakościowych, z zachowaniem polskich norm lub norm innych 
państw członkowskich europejskiego obszaru Gospodarczego. w przypadku braku norm polskich  
lub braku norm innych państw członkowskich eoG, zamawiający będzie musiał uwzględniać: 
europejskie aprobaty techniczne, wspólne specyfikacje techniczne, normy międzynarodowe, 
wreszcie inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy 
normalizacyjne. w dalszej kolejności, w przypadku braku określonych powyżej systemów 
odniesienia, uwzględnia się kolejno: polskie normy, polskie aprobaty techniczne i polskie 
specyfikacje techniczne.

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowią opracowania 
zawierające w szczególności zbiory wymagań, niezbędnych do określenia standardu i jakości 
wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów 
budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 

39  Do zadań geologa należało m.in.: formalna i merytoryczna weryfikacja projektów robót geologicznych, dokumentacji 
geologiczno-inżynierskich, geotechnicznych oraz hydrogeologicznych sporządzanych w fazie przygotowania inwestycji, 
kontrola realizacji badan terenowych oraz monitoringu stanu zaawansowania prac.
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w trakcie kontroli, w 2 oddziałach stwierdzono, że w sst przywołane zostały nieaktualne 
polskie normy. I tak: 

 y W GDDKiA Oddział w Warszawie ustalono, że zamawiający dokonywał odbioru dokumentacji przetargowej, 
w której w SST przywołano nieaktualne Polskie Normy tj.:

 − w SST D-04.05.01 powołano uchyloną 17 lipca 1997 r. normę PN-B-04300 (Cement. Metody badań. Oznaczanie 
cech fizycznych),

 − w SST D-07.02.01, D-07.06.01, D-07-04-01 powołano uchyloną 24 października 2005 r. normę PN-B-06251 
(Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne),

 − w SST D-04.03.01 powołano uchyloną normę PN-C-04134 (Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltu)  
oraz PN-EN 1426:2001P (Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczenie penetracji igłą).

 y W GDDKiA Oddział w Zielonej Górze, w trakcie weryfikacji dokumentacji nie zwrócono uwagi na przywołanie 
w SST nieaktualnych Polskich Norm. Na przykład w tomie IV SST, dotyczącym robót mostowych, w specyfikacji 
„Umocowanie stożków przyczółków” błędnie przytoczono normę PN-B-06251 „Roboty betonowe i żelbetowe. 
Wymagania techniczne” wycofaną 24 października 2005 r. oraz w specyfikacji „Oczyszczenie i skropienie warstw 
konstrukcyjnych” podano normę PN-C-04134 „Przetwory naftowe”. Pomiar penetracji asfaltów wycofaną 
5 grudnia 2001 r. Powyższe błędy nie zostały wyeliminowanie mimo opiniowania dokumentacji projektowej 
przez komórki oddziału np. Wydział Mostów, Wydział Dróg, właściwe Rejony (w formie opinii pisemnych  
lub uczestniczenie przedstawicieli wydziałów na spotkaniach roboczych) i Komisję Oceny Projektów Inwestycyjnych.

ponadto, prowadząc kontrolę przebudowy drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej, 
na odcinku białobrzegi–jedlińsk w GDDKiA Oddział w Warszawie stwierdzono powołanie w sst 
nieprawidłowych zapisów dotyczących parametrów emulsji użytej do skropienia podbudowy. 
zdaniem Dyrektora Instytutu badawczego Dróg i Mostów40 zapisy ww. sst dotyczące skropienia 
podbudowy były nieprawidłowe. w odniesieniu do przywołanych w sst wymagań dotyczących 
orientacyjnego zużycia emulsji41 na różne warstwy nawierzchni, mogło prowadzić do zastosowania 
zbyt dużej lub zbyt małej ilości emulsji użytej do skropienia warstw nawierzchni. w pierwszym 
przypadku mogło to doprowadzić do utworzenia warstwy poślizgowej pomiędzy warstwami 
asfaltowymi, a w drugim mogło spowodować niedostateczne połączenie warstw.
brak ujęcia aktualnych polskich norm w sst mógł doprowadzić do sporów interpretacyjnych 
pomiędzy wykonawcą i zamawiającym przy odbiorze robót budowlanych lub dokonanie 
nieprawidłowej oceny właściwości zastosowanych materiałów budowlanych. w ocenie nIk, 
prawidłowe ustalenie standardów i jakości wykonania robót, w oparciu o aktualne polskie normy, 
może mieć bezpośredni wpływ na jakość wykonywanych robót.
w raporcie „budowa dróg w polsce. fakty i mity, doświadczenia i perspektywy” wskazano,  
że nieprawidłowo opracowane specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
zawierały najczęściej błędy lub braki dotyczące:

 − odwołania się do nieaktualnych norm i przepisów,
 − stosowania ogólnych nieistotnych dla projektu sformułowań,
 − zawyżanie wymagań materiałowych,
 − niedostatku szczegółowych informacji niezbędnych do prawidłowej realizacji kontraktu.

z raportu wynika, że GDDkia w 2013 r., podjęła inicjatywę opracowania wzorcowych specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

3.2.3. realizacja zadań przez kierownika projektu
kierownik projektu, w procesie inwestycyjnym GDDkia, pełni rolę reprezentanta zamawiającego  
i odpowiada za całość zadań związanych z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego. zgodnie 
z opisem stanowiska dla programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko, osoby powołane 

40  pismo nr IbDiM/tb/to/9253/2013 z dnia 10.12.2013 r.

41  kationowe emulsje asfaltowe zawierają różne stężenia asfaltu od 40% do 70%.
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na funkcję kierownika projektu powinny być pracownikami GDDkia, posiadać wykształcenie 
wyższe profilowe, doświadczenie zawodowe w obszarze wiedzy w zakresie ustawy pzp, fIDIc 
(fédération internationale des ingénieurs-conseils), ustawy prawo budowlane, wiedzy w zakresie 
drogownictwa, ochrony środowiska, posiadać prawo jazdy kat. b oraz umiejętności mediacji, pracy 
w stresie, komunikatywności, umiejętności analitycznego myślenia, przewidywania i twórczego 
rozwiązywania problemów. Dodatkowe wymagania stawiane osobom na stanowisku kierownika 
projektu to: ukończone tematyczne studia podyplomowe, znajomość programów komputerowych, 
posiadanie uprawnień projektowych lub wykonawczych. 

Do głównych zadań kierownika projektu należało, m.in.: podejmowanie samodzielnych decyzji 
dotyczących realizacji inwestycji, za wyjątkiem czynności wyraźnie zastrzeżonych do wyłącznej 
kompetencji dyrektora oddziału lub innych podmiotów, w tym czuwanie nad tym, aby Inżynier 
kontraktu wypełniał swoje obowiązki zgodnie z kontraktem i wiedzą inżynierską; wydanie 
wykonawcy polecenia rozpoczęcia robót; udział w comiesięcznych naradach dotyczących postępu 
robót, przekazywanie GDDkia informacji o postępie robót, a także sporządzanie raportów 
i informacji, zgodnie z procedurami beneficjenta projektów poIiś.

ustalono, że do pełnienia funkcji kierownika projektu te same osoby powoływane były na więcej 
niż jedną inwestycję. stwierdzono również przypadki braku ciągłości pełnienia tej funkcji przez 
jedną osobę, tj. powoływanie kolejno kilku osób do jej pełnienia, na okres kilku miesięcy w ramach 
jednego kontraktu. w ocenie nIk, było to zbyt duże obciążenie dla tych pracowników, mogące 
wpłynąć na jakość wykonywanej pracy. ponadto, powierzanie funkcji kierownika projektu osobom 
bez odpowiedniego stażu i doświadczenia w nadzorowaniu robót drogowych, a także bez posiadania 
stosownych uprawnień budowlanych (wymóg pożądany), mogło prowadzić do niewłaściwej 
oceny zjawisk technicznych zachodzących w trakcie realizacji inwestycji. Dodatkowym problemem 
w sprawnym funkcjonowaniu zespołów kierownika projektu była zbyt mała ich liczebność w stosunku 
do faktycznych potrzeb, wynikających z realizacji kontraktu oraz niskie zarobki członków zespołu 
w porównaniu do uposażeń pracowników zatrudnionych przez wykonawcę i Inżyniera kontraktu.

 y W GDDKiA Oddział w Łodzi od 1 maja 2011 r. do czasu zakończenia kontroli na budowie drogi ekspresowej S8
odcinek 9 funkcję Kierownika Projektu sprawowały 3 osoby odpowiednio przez 3 miesiące, 13 miesięcy  
i 16 miesięcy. Ponadto osoby te były Kierownikami Projektu na innych inwestycjach. Oddział uzyskiwał akceptację 
(z jednym wyjątkiem) zmian personalnych GDDKiA, która w swoich opiniach wskazywała że „zdaje sobie sprawę 
z ogromnych trudności w pozyskaniu wykwalifikowanej kadry inżynierskiej przez Oddział, niemniej jednak prosi 
o unikanie tego typu sytuacji w przyszłości, o ile będzie to możliwe.” Ponadto, osoba będąca Kierownikiem 
Projektu przez okres 13 miesięcy nie posiadała stosownych uprawnień budowlanych. Zgodnie z podręcznikiem 
procedur POIiŚ posiadanie uprawnień budowlanych przez Kierownika Projektu jest wymogiem pożądanym, 
a nie koniecznym.

odnotowano też zmiany na stanowisku kierownika projektu w trakcie procesu inwestycyjnego.  
w ocenie nIk, brak ciągłości w pełnieniu funkcji kierownika projektu, a tym samym brak posiadania 
pełnej wiedzy i znajomości zagadnień związanych z inwestycją, nie sprzyjało efektywnej i sprawnej 
realizacji zadań. przypadki takie stwierdzono w 4 oddziałach GDDkia (łodzi, olsztynie, warszawie 
i we wrocławiu). I tak:

 y W Oddziale GDDKiA we Wrocławiu w trakcie realizacji projektu pn. „Budowa autostrady A4 Zgorzelec–Krzyżowa 
odcinek B”, zmiany na stanowisku Kierownika Projektu nastąpiły dwukrotnie, a w trakcie realizacji inwestycji 
„Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku Wrocław (Psie Pole)–Syców etap II od km 29+800 do km 54+910” 
nastąpiły trzykrotnie. Dokonane zmiany na stanowiskach Kierowników Projektu spowodowane były potrzebą 
skierowania osób zajmujących te stanowiska do realizacji innych zadań.
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 y W Oddziale GDDKiA w Olsztynie odnotowano trzykrotną zmianę na stanowisku Kierownika Projektu na budowie 
drogi S7 na odcinku Olsztynek–Nidzica. Powyższe zmiany wynikały z rotacji kadrowych spowodowanych 
przeniesieniem na inne stanowisko oraz rezygnacją z pracy osób w Oddziale.

 y Zastępca Dyrektora Oddziału GDDKiA w Warszawie ds. Inwestycji nie wyjaśnił przyczyn dwóch zmian 
na stanowisku Kierownika Projektu dla „Rozbudowy drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej 
na odcinku granica województwa mazowieckiego/łódzkiego–Radziejowice” i „Przebudowa drogi krajowej nr 7 
do parametrów drogi ekspresowej, na odcinku Białobrzegi–Jedlińsk”.

biuro audytu wewnętrznego GDDkia, po przeprowadzonym we wszystkich oddziałach audycie 
w zakresie „realizacji zadań przez kierownika projektu” zaprezentowało we wrześniu 2011 r. wyniki 
kontroli, stwierdzając m.in., że:

 − 3,5% wszystkich skontrolowanych kierowników projektów nie spełniało wymogów formalnych  
m.in. w zakresie stażu pracy w budownictwie drogowym oraz doświadczenia przy realizacji 
projektów wg procedur fIDIc;

 − w 39 kontraktach nastąpiły zmiany na stanowisku kierownika projektu. powodem wprowadzania 
zmian były przypadki m.in.: odejścia pracowników z pracy, względy zdrowotne lub przydzielenie 
innego zadania;

 − istniały trudności z pozyskaniem odpowiednich osób na stanowisko kierownika projektu. 
Dotyczyło to oddziałów w katowicach, kielcach, łodzi, opolu, rzeszowie, warszawie  
i we wrocławiu;

 − w oddziałach w katowicach, łodzi, opolu, poznaniu, rzeszowie i warszawie 16 kierowników 
projektów realizowało równocześnie 2 kontrakty. w oddziale w łodzi, olsztynie i warszawie 
łącznie 5 kierowników projektu pełniło swoją funkcję równolegle na 3 projektach. natomiast 
w katowicach, olsztynie i warszawie 3 kierowników projektu realizowało 4 kontrakty 
równocześnie.

ustalenia z kontroli nIk i audytu przeprowadzonego przez biuro audytu wewnętrznego GDDkia 
wskazują na wciąż występujący niedobór osób spełniających wymagania dla kierowników 
projektów. w ocenie nIk, sytuacja kadrowa w oddziałach GDDkia będzie wymagała, w najbliższym 
okresie czasu, poprawy dla zapewnienia właściwej realizacji nowych zadań inwestycyjnych 
planowanych po 2013 r. 

3.2.4. realizacja zadań przez Inżyniera kontraktu

pojęcie i funkcja Inżyniera kontraktu zostało wprowadzone przez Międzynarodową federację 
Inżynierów-konsultantów (fIDIc). Inżynier kontraktu występuje głównie w przedsięwzięciach 
współfinansowanych przez unię europejską, zgodnie z zasadami ustalonymi przez fIDIc. Działa 
przede wszystkim na podstawie przepisów ustawy prawo budowlane, umowy z inwestorem  
oraz ujednoliconych warunków kontraktowych fIDIc. podstawowym zadaniem Inżyniera kontraktu 
jest zarządzanie kontraktem, w tym pełnienie nadzoru nad robotami budowlanymi. ponadto 
Inżynier kontraktu zobowiązany jest do wykonywania badań laboratoryjnych sprawdzających 
jakość materiałów przewidzianych do budowy przez wykonawcę robót oraz jakość wykonywanych 
robót. w zakresie dokumentacji projektowej, Inżynier kontraktu weryfikuje ją, pod względem 
zgodności proponowanych rozwiązań z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej 
i wymaganiami zamawiającego oraz przeprowadza kontrolę obliczeń w celu weryfikacji 
ewentualnych błędów. przeprowadza także inspekcję terenu budowy oraz szczegółową weryfikację 
pod kątem zgodności stanu istniejącego z dokumentacją projektową. wywiązanie się Inżyniera 
kontraktu ze wszystkich obowiązków i zadań powinno zapewnić, że inwestycja zostanie zakończona 
zgodnie z warunkami kontraktu.
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przypadki niewłaściwej pracy Inżyniera kontraktu, w zakresie weryfikacji dokumentacji projektowej, 
nadzorowania wykonywanych robót drogowych oraz rozliczania kosztów budowy, stwierdzono 
podczas realizacji trzech inwestycji. w efekcie niedostatecznego poziomu świadczenia usług przez 
zespół Inżyniera kontraktu, w jednym przypadku zamawiający rozwiązał z nim umowę, a w dwóch 
pozostałych może zajść konieczność wydatkowania dodatkowych środków finansowych. I tak:

 y GDDKiA (centrala) przeprowadziła kontrolę wywiązywania się Inżyniera Kontraktu z nadzoru nad realizowaną 
przez Odział GDDKiA w Zielonej Górze „Budową obwodnicy Łęknicy w ciągu drogi krajowej nr 12 o długości 3,618 km”. 
Wykazano nieprawidłowości polegające, m.in.: na podejmowaniu przez Inżyniera Kontraktu decyzji w imieniu 
zamawiającego, bez wymaganej jego zgody, braki w dokumentach dotyczących zatwierdzania podwykonawców,  
braki opinii Inżyniera Kontraktu w sytuacjach przekroczenia przedmiarów robót, braku wypracowanej procedury 
wydawania poleceń zmian. Efektem przeprowadzonej kontroli było, m.in. wypowiedzenie przez Oddział  
w dniu 21 marca 2011 r. umowy i konieczność zaangażowania nowego podmiotu.

 y W Oddziale GDDKiA w Warszawie stwierdzono, że weryfikacja przez Inżyniera Kontraktu dokumentacji projektowej 
„Rozbudowy drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej, na odcinku granica województwa 
mazowieckiego/łódzkiego–Radziejowice42 była w części nieskuteczna, ponieważ nie wykazała kolizji i braków 
dotyczących, m.in.:

 − kolizji drogi łącznikowej nr 2, zjazdu z obiektu WD-7 strona prawa oraz robót kanalizacyjnych ze zbiornikiem 
wodnym w km 418+237, który nie został uwzględniony w dokumentacji projektowej, 

 − braku w dokumentacji projektowej prawidłowego zabezpieczenia skarpy na poszerzeniu dk 8 (strona lewa 
w rejonie ulicy Józefpolskiej), 

 − braku w dokumentacji projektowej prawidłowego zabezpieczenia skarpy na poszerzeniu dk 8, (strona prawa 
w km 415+425), w rejonie istniejącego budynku na działce nr ew. 1648/2. 

 Powyższe braki lub kolizje były przedmiotem roszczeń wykonawcy, co skutkowało przedłużeniem czasu na ukończenie 
inwestycji i wzrostem kosztów o 1.611,4 tys. zł, w tym 805,1 tys. zł – koszt przestoju sprzętu i 806,3 tys. zł – koszt robót 
dodatkowych. Powyższe błędy spowodowały m.in. konieczność zawarcia aneksu43 do umowy na wykonanie robót, 
w którym przedłużono pierwotny czas na ukończenie inwestycji do dnia 23 sierpnia 2013 r. W aneksie ustalono 
również, że roszczenia dotyczące dodatkowych płatności, złożone przez wykonawcę przed dniem zawarcia aneksu, 
będą przedmiotem dalszych odrębnych uzgodnień na warunkach określonych w kontrakcie. 

 y Na budowie drogi S7 na odcinku Kalsk–Miłomłyn (Oddział GDDKiA w Olsztynie) wystąpiło osiadanie nawierzchni 
jezdni na odcinku od km 35+650 do 35+685, w pobliżu obiektu DPD-26. W związku z tym faktem Inżynier Kontraktu, 
w świadectwie przejęcia robót z 11 sierpnia 2012 r., wskazał na konieczność zlikwidowania tego osiadania. 
Z opracowanej we wrześniu 2012 r., na zlecenie Oddziału, opinii technicznej44 wynika m.in, że wykonawca usypał 
hałdę ziemi na skraju zagłębienia terenowego, powodując obsunięcie ziemi. Powstałe osuwisko doprowadziło 
do zniszczenia wykonanych kolumn i uruchomiło proces osiadania nasypu drogowego. Powtórna analiza 
dokumentów wykonawcy (operaty geodezyjne) i dokonana przez Inżyniera Kontraktu odkrywka wykazały,  
że materace gruntowe i wkładki z geotkaniny wzmacniające skarpy nasypu wykonano niezgodnie z projektem. 
W następstwie osiadania drogi, wykonawca tego zadania, został zobowiązany przez Oddział do uzupełniania 
nawierzchni masą bitumiczną w miejscach, gdzie osiadanie przekroczyło 10 cm, monitorowania osiadań  
oraz dostarczenia projektu naprawy do dnia 31 grudnia 2012 r. Naprawa tego odcinka drogi została zakończona 
w październiku 2013 r. 

 Kolejne osiadanie jezdni stwierdzono na odcinku w km 35+850. Na podstawie projektu wykonawczego 
sfinansowanego przez Oddział w kwocie 38,1 tys. zł, w czerwcu 2013 r. zlecono naprawę tego odcinka  
(za 1.862,3 tys. zł brutto) innej firmie. W sierpniu 2013 r. Dyrektor Oddziału odstąpił jednak od umowy z uwagi 
na fakt, iż prowadzone przez nią roboty naprawcze spowodowały kolejną awarię drogi. W związku z odstąpieniem 
od umowy z winy wykonawcy, do czasu kontroli NIK, Oddział nie naliczył jednak kary umownej. Naliczono ją 
w listopadzie 2013 r., w kwocie 186,2 tys. zł. 

42  raport otwarcia – luty 2011 r.

43  aneks nr 2 z 16.09.2013 r. do umowy nr 122/2010 z 31.08. 2010 r. Inżynier kontraktu uznał roszczenie: nr 22 i przyznał 
wykonawcy 133 dni przedłużenia czasu na ukończenie, nr 25 – 68 dni.

44  „opinia techniczna w sprawie określenia przyczyn nadmiernych osiadań drogi s7 kalsk–Miłomłyn km 35+650 – 35+685” 
opracowana we wrześniu 2012 r., koszt 7.995,00 zł.
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w ocenie nIk, powyższe sytuacje mogą świadczyć o niedbałym i mało rzetelnym sprawowaniu 
nadzoru przez GDDkia nad Inżynierem kontraktu, który nie zapobiegł nieprawidłowemu zbrojeniu 
nasypu oraz niewłaściwemu zagospodarowaniu terenu budowy (składowanie ziemi na skraju 
zagłębienia terenowego).

zdjęcie nr 1
„budowa drogi ekspresowej nr 7 na odcinku kalsk–Miłomłyn”, widoczne głowice pali cfa  
wzmacniających nasyp w km 35+800 – 35+850

WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI 
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W związku z odstąpieniem od umowy z winy wykonawcy, do czasu kontroli NIK, Oddział nie naliczył 
jednak kary umownej. Naliczono ją w listopadzie 2013 r., w kwocie 186,2 tys. zł.  

W ocenie NIK, powyższe sytuacje mogą świadczyć o niedbałym i mało rzetelnym sprawowaniu nadzoru przez 
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niewłaściwa synchronizacja, terminu wyboru wykonawcy i podmiotu świadczącego usługi Inżyniera 
kontraktu, spowodowała, że termin rozpoczęcia robót budowlanych był wcześniejszy niż termin 
podjęcia obowiązków przez Inżyniera kontraktu. spowodowało to m.in. opóźnienia w weryfikacji 
dokumentacji projektowej oraz w ustanowieniu docelowej obsady inspektorów nadzoru 
inwestorskiego. w takich sytuacjach dyrektorzy oddziałów powierzali czasowo funkcję Inżyniera 
kontraktu pracownikom oddziału. przypadki takie stwierdzono w 4 zadaniach inwestycyjnych 
realizowanych przez GDDKiA Oddział w Bydgoszczy, Krakowie, Łodzi i Warszawie. I tak np.:

 y Umowa na zarządzanie i nadzór nad projektem dla inwestycji dot. rozbudowy drogi krajowej nr 8 do parametrów 
drogi ekspresowej na odcinku granica województwa mazowieckiego/łódzkiego–Radziejowice, została zawarta 
przez GDDKiA Oddział w Warszawie w dniu 30 grudnia 2010 r. tj. po upływie 2,5 miesiąca od daty przekazania 
wykonawcy terenu budowy. Uniemożliwiło to, w początkowym okresie, realizację inwestycji zgodnie z warunkami 
umowy zawartej z wykonawcą robót budowlanych tj. przy udziale Inżyniera Kontraktu, zobowiązanego 
m.in. do wykonywania badań laboratoryjnych sprawdzających jakość materiałów proponowanych przez 
wykonawcę robót. Powodem wydłużenia procedury wyboru Inżyniera Kontraktu były protesty wniesione  
przez uczestników postępowania. Do czasu wyłonienia, funkcja nadzoru inwestorskiego została powierzona 
ówczesnemu Kierownikowi Projektu. W raporcie otwarcia, Inżynier Kontraktu stwierdził m.in., że z uwagi na podjęcie 
obowiązków trzy miesiące po wprowadzeniu wykonawcy na budowę, uniemożliwiło to szczegółową ocenę 
dokumentacji projektowej.

 y Umowa z wykonawcą robót odc. Piątek–Stryków autostrady A1 została podpisana 18 czerwca 2010 r., tj. o dwa miesiące 
wcześniej niż umowa na zarządzanie i nadzór (umowa została podpisana 20 sierpnia 2010 r.). Wynikało  
to z faktu, że podmiot, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza odmówił podpisania umowy. 
GDDKiA Oddział w Łodzi, zgodnie z ustawą Pzp, niezwłocznie dokonał ponownego wyboru najkorzystniejszej 
oferty spośród pozostałych ofert.

 y W przypadku zadania 145, umowę z konsultantem GDDKiA Oddział w Krakowie zawarł w dniu 10 grudnia 2008 r., 
tj. dwa miesiące po zawarciu umowy z wykonawcą robót (10 października 2008 r.). Taki termin zawarcia umowy 
z Inżynierem Kontraktu wynikał z przedłużenia postępowania przetargowego dotyczącego wyboru konsultanta  
(na skutek złożonego protestu jednego z oferentów). W efekcie Inżynier Kontraktu rozpoczął wykonywanie czynności 
2 miesiące po rozpoczęciu robót przez wykonawcę. Do czasu rozpoczęcia czynności przez konsultanta, nadzór 
nad realizacją tej inwestycji sprawował inspektor nadzoru wyznaczony przez Oddział.

ustalono również, że Inżynier kontraktu dopuścił do wprowadzenia istotnych zamian do projektu 
budowlanego, przy jednoczesnym braku zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę, a także doprowadził 
do niezgodnego ze stanem faktycznym przedstawiania, w miesięcznych raportach Inżyniera kontraktu, 
informacji o wprowadzonych zmianach projektowych oraz ujmowania w raportach kolaudacyjnych 
rozbieżnej liczby badań od przewidzianych w sst. I tak:

 y Wykonywanie robót w sposób istotnie odbiegający od zatwierdzonego projektu budowlanego stwierdził  
Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w listopadzie 2010 r., w trakcie prowadzonej 
kontroli, zadania „Projekt oraz rozbudowa dk 1 Gdańsk–Cieszyn na odcinku Toruń–Włocławek od km 221+200 
do km 235+717”, realizowanego w GDDKiA Oddział w Bydgoszczy. Stwierdzono: zmianę lokalizacji chodnika 
w trzech miejscach, zmianę kształtu dwóch wysp, korektę dwóch prawoskrętów, wykonanie dodatkowego 
pasa ruchu na skrzyżowaniu. Organ nadzoru budowlanego wstrzymał roboty budowlane i nałożył obowiązek 
przedstawienia inwentaryzacji wykonanych robót wraz z uzasadnieniem wprowadzonych do projektu zmian. 
Po spełnieniu ww. wymogów, organ w dniu 7 grudnia 2010 r., uchylił postanowienie o wstrzymaniu robót,  
a w dniu 22 grudnia.2010 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał nową decyzję zatwierdzającą projekt 
budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę. Ponadto, Oddział nie dopełnił ustanowienia inspektora  
ds. ochrony środowiska oraz nie zawiadomił projektanta o rozpoczęciu budowy. 

 y W GDDKiA Oddział w Łodzi, na budowie autostrady A1, odc. Piątek–Stryków wprowadzono 8 poleceń zmian, 
dotyczących wprowadzenia zamiennych rozwiązań do projektu budowlanego. Łączna wartość ww. zmian,  
wg Kierownika Projektu Unijnego, wyniosła 624.523,09 zł (brutto). Zmiany określone numerem 5, 6, 7 
(dotyczące odpowiednio: wzmocnienia podłoża gruntowego kolumnami; zmiany technologii łącznicy BC;  

45  budowa drogi krajowej – trasy nowohuckiej w krakowie o docelowych parametrach drogi ekspresowej na odcinku  
od węzła „bieżanów” do węzła „christo botewa”.



 

36

w a ż n I e j s z e  w y n I k I  k o n t r o l I

zmiany konsystencji betonu do wykonania płyty nośnej na obiekcie inżynierskim WD-231) nie zostały ujęte 
w raportach miesięcznych Inżyniera Kontraktu odpowiednio: z sierpnia  2011 r., października 2011 r. i lutego 2012 r. 
Ponadto, w raporcie miesięcznym Konsultanta za lipiec 2011 r., wykazano polecenia zmiany o łącznej wartości 
939.025,77 zł (netto). W raporcie miesięcznym wykonawcy nr 19 za luty 2012 r. nie zostały uwzględnione zmiany 
nr 6 i 7. Raporty te zostały zatwierdzone przez Kierownika Projektu Unijnego. Powyższe rozbieżności wynikały 
z przeoczenia oraz wielostopniowej procedury związanej z wprowadzaniem wszelkich zmian.

 y Zamieszczone w operacie kolaudacyjnym46 raporty z wynikami badań dla 2 zadań inwestycyjnych realizowanych 
w GDDKiA Oddział we Wrocławiu zawierały, mniejszą lub większą liczbę badań od liczby badań wynikających 
z Szczegółowych Specyfikacji Technicznych47. I tak dla:

 − dla inwestycji „Wzmocnienie drogi krajowej nr 94 na odcinku Mazurowice–Wrocław – etap III od km 
52+759 do km 57+700” realizując wymagania SST, dla warstwy ścieralnej w zakresie składu i uziarnienia  
oraz zagęszczenia, wykonawca powinien wykonać odpowiednio: 8 próbek48 i 34 próbki49. Kontrola wykazała, 
że wykonawca załączył do operatu kolaudacyjnego, raporty z wynikami badań 18 (tj. o 10 więcej) próbek  
składu i uziarnienia i 28 (tj. o 6 mniej) próbek zagęszczenia warstwy;

 − „Budowy Autostrady A4 Zgorzelec–Krzyżowa – odcinek B” Wykroty–Krzyżowa, wykonawca do operatu 
kolaudacyjnego załączył 970 raportów badań nośności VSS i 645 badań zagęszczenia gruntu, ale ani jednego 
badania dotyczącego cech geometrycznych drogi (szerokości, pochylenia, równości).

stosowanie kryterium najniższej ceny przy wyborze podmiotu pełniącego funkcję Inżyniera kontraktu, 
mogło negatywne wpłynąć na rzetelne i efektywne sprawowanie nadzoru inwestorskiego, 
a także na, stwierdzone w trakcie kontroli, niedostosowanie liczby inspektorów nadzoru inwestorskiego 
do faktycznych potrzeb, wynikających z czasu pracy i zakresu rzeczowego realizowanego przez 
wykonawcę zadania. I tak:

 y W GDDKiA Oddział w Łodzi ustalono, że liczebność personelu Inżyniera Kontraktu była niewystarczająca 
dla obsługi odcinka budowanej autostrady, a wyposażenie personelu w środki transportu po budowie  
także było niedostateczne. W ośmiu „Raportach Miesięcznych” wykonawcy, odc. B autostrady A2 od numeru 18  
(za marzec 2011 r.) do numeru 25 (za październik 2011 r.), sygnalizowano „zbyt małą liczebność personelu 
nadzoru Inżyniera Kontraktu, uniemożliwiającą skuteczną realizację. Na przykład na odc. B dwóch inspektorów  
nadzoru Robót Drogowych miało do dyspozycji jeden samochód, podobnie dwóch inspektorów nadzoru Robót 
Mostowych miało do dyspozycji jeden samochód; nadzór nad robotami przy realizacji Kontraktu często 
wymagany jest poza godz. 6.00–22.00 przez 6 dni w tygodniu.” 

Program Zapewnienia Jakości
zgodnie z sst, wykonawca zobowiązany jest opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera 
kontraktu „program zapewnienia jakości” (pzj). w programie tym powinien zostać określony: 
zamierzony sposób wykonywania robót; możliwości techniczne i kadrowe oraz plan organizacji 
robót gwarantujący ich wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową, sst oraz harmonogramem 
robót i odpowiednimi przepisami prawa. „program zapewnienia jakości” powinien zawierać m.in.:

 − organizację wykonywania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót;
 − plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
 − wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;
 − wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót;
 − system (sposób) i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót;

46  operat kolaudacyjny, zbiór dokumentów budowy, tj. projekt wykonawczy z odnotowanymi zmianami zaistniałymi 
w czasie realizacji robot, dokumenty potwierdzające, że wbudowane wyroby zostały wprowadzone do obrotu zgodnie 
z  obowiązującymi przepisami, wyniki wykonanych badań, pomiarów, przeprowadzonych prób stwierdzających  
jakość wykonanych robot. operat stanowi podstawę do oceny i odbioru robót budowlanych.

47  będącą ilorazem powierzchni, objętości lub masy dzielonych przez liczbę (prób) określoną w  poszczególnych 
asortymentowych specyfikacjach technicznych.

48  48723 m2 x 4 x 0,0125 [t/m2] = 2436,15 Mg/300 ~ 8 badań.

49  48723 m2/3000 m2 x 2 próbki = 34 próbki.
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 − wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium);
 − sposób oraz formę gromadzenia wyników badan laboratoryjnych, zapis pomiarów,  

a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób przekazywania tych informacji inżynierowi kontraktu;

 − wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z  ich parametrami technicznymi  
oraz wyposażeniem w urządzenia pomiarowo-kontrolne;

 − sposób oraz procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 
i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 
i wykonywania poszczególnych elementów robót;

 − sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

z kontroli nIk wynika, że „programy zapewnienia jakości” zostały opracowane dla wszystkich 
skontrolowanych inwestycji. w jednym przypadku wykonawca „budowy autostrady a1 toruń–stryków 
na odc. węzeł piątek (z węzłem)–węzeł stryków (bez węzła), odcinek 2 (sekcja 3) od km 270+000 
do km 273+400 oraz odcinek 3 od km 273+400 do km 291+000” przygotował pzj po 41 dniach  
od daty rozpoczęcia prac na budowie, czym naruszył termin określony w szczególnych warunkach 
kontraktu-subklauzuli 4.9. (zapewnienie jakości). zgodnie z warunkami kontraktu, wykonawca 
powinien przygotować i przedłożyć Inżynierowi kontraktu pzj w ciągu 14 dni od daty rozpoczęcia 
robót. w ocenie nIk, przyczyną opóźnienia w zatwierdzeniu tego dokumentu był brak ustanowienia 
Inżyniera kontraktu. przetarg na wybór Inżyniera kontraktu nie został rozstrzygnięty przed 
rozpoczęciem robót na budowie autostrady.

w GDDKiA w Zielonej Górze Inżynierowie kontraktów zatwierdzali sporządzane przez wykonawców 
„programy zapewnienia jakości” zawierające, m.in. organizację wykonywanych robót, sposób  
ich prowadzenia, organizację ruchu na budowie. nie sporządzali oceny funkcjonowania pzj z uwagi 
na brak takiego obowiązku. w umowach zawartych z wykonawcami nie zawarto zobowiązań 
dotyczących okresowych sprawozdań z realizacji pzj.

3.2.5. kontrola jakości robót

Badania kontrolne

zgodnie z wymaganiami ogólnymi sst, wykonawca inwestycji odpowiedzialny jest za pełną 
kontrolę robót oraz jakość zastosowanych materiałów. wykonawca powinien przeprowadzać 
pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, wykonania 
robót zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i sst.

zamawiający, w celu weryfikacji badań wykonawcy wprowadził możliwość przeprowadzania 
niezależnych badań kontrolnych, których liczbę opisano wskaźnikowo. wskaźnik ten określa minimalny 
poziom badań kontrolnych, który powinien zostać zrealizowany przez Inżyniera kontraktu, poprzez 
zlecenie badań kontrolnych laboratorium drogowemu oddziału lub laboratorium wskazanego  
przez zamawiającego, dla każdego rodzaju badań przewidzianych w sst. prowadzenie badań 
kontrolnych służy do weryfikacji jakości robót wykonywanych na budowach i wskazania robót 
niespełniających wymagań określonych w sst. 

Do połowy 2009 r. nie stosowano w umowach, zawieranych przez GDDkia, na zarządzanie 
projektem, jednolitych zasad w zakresie określenia wskaźnika badań kontrolnych. w umowach 
zawieranych do połowy 2009 r., wskaźnik badań kontrolnych określano na poziomie 5% badań 
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zawartych w sst lub 10% badań i pomiarów kontrolnych każdego rodzaju badań, przewidzianych 
w sst, albo wskazywano limit kwotowy, bądź warunek, że łączny zakres badań nie może przekroczyć 
20% ogólnej ilości badań laboratoryjnych.

w GDDKiA Oddział w Warszawie ustalono, że w kontrolowanym okresie nie było jednolitych 
zapisów dotyczących obowiązku przeprowadzania badań kontrolnych. w jednym z kontraktów 
przyznano limit kwotowy na wykonanie badań kontrolnych, natomiast w dwóch pozostałych 
inwestycjach określono liczbę badań wskaźnikiem procentowym 5% i 10% liczby badań i pomiarów 
kontrolnych z każdego rodzaju, przewidzianego w sst. I tak:

 y W umowie na zarządzanie projektem dot. rozbudowy drogi krajowej nr 8, do parametrów drogi ekspresowej 
na odcinku granica województwa mazowieckiego/łódzkiego–Radziejowice zawarto zapis dotyczący obowiązku 
wykonania 10% badań i pomiarów kontrolnych z każdego rodzaju, przewidzianego w SST dla danego zadania. 
Badania i pomiary miały obejmować wszystkie roboty ulegające zakryciu oraz wszystkie materiały służące  
do wbudowania, wymienione w SST.

 y W przypadku przebudowy drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Białobrzegi–Jedlińsk, 
ujęto zapis, że w ramach kontroli realizacji kontraktu, nadzór powinien objąć badaniami laboratoryjnymi 
sprawdzającymi 5% badań określonych w SST, w odniesieniu do jakości materiałów proponowanych przez 
Wykonawcę, umieszczony został w „Opisie Przedmiotu Zamówienia”, który był elementem SIWZ stanowiącej 
integralną część umowy.

 y W treści umowy na pełnienie nadzoru dla przebudowy drogi krajowej nr 2, odcinek od km 516+550  
do km 532+100 Zakręt–Siedlce, zobowiązano Inżyniera Kontraktu do prowadzenia niezależnych od wykonawcy 
badań kontrolnych, przy czym nie określono ich liczby. Przyznano natomiast Inżynierowi limit kwotowy 
na prowadzenie badań w wysokości 25,0 tys. zł. 

odmienne zapisy w umowach, dotyczące liczby badań kontrolnych wynikały z różnego okresu 
ich realizacji lub możliwości technicznych laboratoriów drogowych oddziałów, które przed 2008 r. 
były mocno ograniczone, m.in. w związku z niewielką liczbą zatrudnionych pracowników  
oraz niewystarczającym ich wyposażeniem.

Dopiero w dniu 14 sierpnia 2009 r., przekazano do oddziałów wzorcowe dokumenty przetargowe, 
w których konsultant zobowiązany był do wykonania badań laboratoryjnych sprawdzających 
jakość materiałów proponowanych przez wykonawcę robót do realizacji zadania oraz jakość 
wykonywanych robót. badania laboratoryjne sprawdzające jakość materiałów proponowanych 
przez wykonawcę do realizacji robót oraz badania kontrolne jakości robót wskazane przez 
Inżyniera kontraktu powinny być prowadzone przez laboratorium wskazane przez zamawiającego. 
konsultant powinien zapewnić 10% badań i pomiarów kontrolnych każdego rodzaju badań 
przewidzianych w każdej sst dla danego zadania. badania i pomiary powinny obejmować wszystkie 
roboty ulegające zakryciu oraz wszystkie materiały służące do wbudowania wymienione w sst.

w ocenie nIk, w GDDkia, nie funkcjonował mechanizm pozwalający na ustalenie, czy liczba badań 
zrealizowanych przez wykonawcę w poszczególnych grupach asortymentowych była zgodna 
z liczbą badań wynikającą z wymogów określonych w sst przez GDDkia. w związku z powyższym, 
nie można było również ustalić w poszczególnych projektach, jaki odsetek badań wykonawcy 
stanowi podstawę dla określenia liczby badań kontrolnych zrealizowanych na zlecenie Inżyniera 
kontraktu. I tak:

 y W dokumentacjach przetargowych dwóch badanych inwestycji Oddziału GDDKiA w Warszawie, tj. w SST  
(w części 6 – Kontrola jakości robót), zawarto zapisy zobowiązujące wykonawców do systematycznej kontroli 
jakości robót, określając m.in. metody i częstotliwość badań, które miały być wykonywane w czasie trwania  
robót, jak i również przed ich odbiorem. Częstotliwość wymaganych badań uzależniona była od sposobu 
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wykonywanych prac50. W przypadku określenia w SST ilości badań przypadających na działki robocze
lub dzienne, dla każdej partii, przy każdej zmianie rodzaju gruntu lub kruszywa, Oddział nie posiadał informacji 
o koniecznej liczbie badań dla tych inwestycji51. W związku z powyższym, w toku prowadzonej przez NIK kontroli, 
nie było możliwe ustalenie, czy wykonawcy, w trakcie realizacji robót jak i przed ich odbiorami, wywiązali się 
z przyjętego w kontraktach obowiązku wykonania badań jakości robót.

 y Ustalenia kontroli wskazują na nierzetelne liczenie przez pracowników Oddziału GDDKiA w Łodzi, ogólnej 
liczby próbek zbadanych oraz próbek niespełniających wymagań STWiORB. Ocenę powyższą uzasadnia 
czterokrotne przedkładane przez pracowników laboratorium drogowego, różniące się wersje elektroniczne 
liczby przeprowadzonych badań laboratoryjnych zamieszczonych w comiesięcznym monitoringu jakości 
robót, błędne przekazywanie danych do GDDKiA, a także brak rozeznania co do ogólnej liczby wymaganych 
przez STWiORB badań laboratoryjnych. W konsekwencji Oddział w Łodzi nie posiadał rozeznania w zakresie 
realizacji przez Inżyniera Kontraktu wymaganych 10% badań na każdej z realizowanych inwestycji, określonych 
w umowach na zarządzanie kontraktem. Oddział w Łodzi nie monitorował liczby badań kontrolnych, w stosunku 
do wszystkich badań wynikających z poszczególnych specyfikacji technicznych dla danego odcinka drogi. 
W świetle regulaminu organizacyjnego Oddziału w Łodzi, Kierownik Projektu czuwa nad tym, aby Inżynier 
Kontraktu wypełniał swoje obowiązki zgodnie z kontraktem i wiedzą inżynierską. Ponadto Zamawiający  
nie posiadał wiedzy o liczbie wykonanych badań próbek materiałów budowlanych – wymaganych STWiORB  
– przez wykonawcę robót.

 y Z raportów Inżynierów Kontraktu w GDDKiA Oddział w Zielonej Górze wynika m.in., że laboratorium 
drogowe wykonawcy na kontrolowanych inwestycjach wykonało dla: „Budowy obwodnicy Łęknicy w ciągu 
drogi krajowej nr 12 o długości 3,618 km” – 16.624 badań i pomiarów (ok. 83,1% badań określonych w SST), „Budowa 
drogi ekspresowej S3 na odcinku od węzła Międzyrzecz Południe do węzła Sulechów – odcinek nr 1 o długości 
17,100 km” – 17.785 (80,1%) i „Budowa drogi ekspresowej S3 na odcinku od Gorzowa Wlkp. do węzła Międzyrzecz 
Północ – odcinek nr 1 i 3 o długości 19,106 km” – 51.030 (do czerwca 2013 r. – 61,5%). Natomiast z miesięcznych 
raportów laboratorium drogowego Oddziału wynika, że dla ww. inwestycji przeprowadzono odpowiednio:  
1.432 badania (ok. 7,2% określonych w SST), 2.394 (10,8%), i 4.045 (4,9% do czerwca 2013 r.). Z kolei w raportach 
Inżyniera Kontraktu na zadaniu nr 1 wykazano 543 badań więcej, niż wykazano w raportach laboratorium, 
a na zadaniu nr 2 do czerwca 2013 r. wykazano 223 badań mniej. Zastępca dyrektora Oddziału ds. Technologii 
wyjaśnił, że nie posiada wiedzy na temat liczby badań i sposobu ich liczenia przedstawianych w comiesięcznych 
raportach Inżyniera Kontraktu. W związku z tym trudno wyjaśnić przedstawioną różnicę w ilości badań.

 y W Oddziale GDDKiA w Krakowie przygotowując dokumentację przetargową dotyczącą pełnienia nadzoru 
inwestorskiego, nie uwzględniono we wzorze umowy z Inżynierem Kontraktu (konsultantem) zapisów określających 
minimalną liczbę badań kontrolnych (koniecznych do przeprowadzenia przez Inżyniera Kontraktu w stosunku  
do badań wykonanych przez wykonawcę). Zdaniem NIK, prowadzenie badań kontrolnych przez Inżyniera Kontraktu 
jest bardzo istotnym elementem sprawowania nadzoru inwestorskiego, dlatego też w umowach z konsultantem 
powinno określać się minimalny, do zrealizowania przez nadzór, poziom badań kontrolnych, nawet w sytuacji 
gdy nie zobowiązywały do tego uregulowania wewnętrzne GDDKiA. W przypadku objętych kontrolą trzech 
zadań inwestycyjnych, wykonawcy przedkładali „Plany badań laboratoryjnych”, które nie zawierały nominalnego 
określenia liczby badań dla poszczególnych asortymentów uwzględniających przedmiar/obmiar robót. W trakcie 
kontroli NIK, Oddział nie przedstawił dokumentów ustalających łączną liczbę badań do zrealizowania przez 
wykonawcę (przy spełnieniu wymogów określonych w SST), a także danych dotyczących liczby faktycznie 
zrealizowanych badań przez poszczególnych wykonawców. W związku z tym, brak było możliwości ustalenia 
jaki odsetek badań wykonawcy stanowiły badania kontrolne zrealizowane na zlecenie Inżyniera Kontraktu.

 y W GDDKiA Oddział we Wrocławiu stwierdzono, że na „Budowie drogi ekspresowej S8 na odcinku Wrocław 
(Psie Pole)–Syców etap II, od km 29+800 do km 54+910” nie wykonano badań kontrolnych zagęszczenia (w trybie 
nadzoru) dla wybranych warstw konstrukcyjnych jezdni takich jak: warstwa ścieralna SMA, warstwa wiążąca, 
warstwa podbudowy oraz dla robót ziemnych, podłoża i nasypu.

50  Dla inwestycji pn. rozbudowa dk 7: – dla każdej partii kruszywa oraz przy każdej jego zmianie (badanie właściwości 
kruszyw); podczas budowy w 3 pkt na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2, przed odbiorem w 3 pkt  
lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 (badanie grubości podbudowy), co najmniej w dwóch przekrojach na każde 1000 m, 
co najmniej w 20 pkt na każde 1000 m (badanie nośności podbudowy – ugięcie sprężyste) D 04.04.02; – przy projektowaniu 
i wypadkach wątpliwych (mrozoodporność), przy projektowaniu składu mieszanki i przy każdej zmianie (badanie spoiwa cementu) 
D 04.05.01; – 1 raz dziennie (badanie właściwości próbek MMa pobranej z wytwórni), co 5 m (badanie równości poprzecznej)  
D 04.07.01; – kontrola lepiszczy miała być oparta na atestach producenta, przy czym od wykonawcy wymagano kontroli lepkości 
emulsji asfaltowej kationowej wg. normy ema-94 dla każdej dostawy lepiszczy (badanie właściwości lepiszczy) D 04.03.01.

51  przebudowa dk 7 i rozbudowa dk 8.
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zdaniem nIk, badania laboratoryjne są ważnym elementem polityki jakości prowadzonej 
przez GDDkia przy udziale Inżyniera kontraktu, na inwestycji drogowej. określenie wymaganej 
przez sst liczby badań kontrolnych dla każdego zadania inwestycyjnego tzw. planu badań,  
przed rozpoczęciem budowy, powinno umożliwić zaplanowanie pracy laboratorium drogowego 
oddziału m.in. w zakresie kosztów przeprowadzania badań kontrolnych oraz wymaganej liczby 
pracowników laboratorium i niezbędnego sprzętu.
na powyższy problem zwróciło uwagę również biuro audytu wewnętrznego GDDkia 
w sprawozdaniu ze stycznia 2012 r., dotyczącym „organizacji zadań wydziału technologii  
– laboratorium Drogowego”. w części wnioskowej audytu wskazano m.in., że w badanych 
oddziałach (białystok, katowice, rzeszów i warszawa) do Departamentu technologii GDDkia, 
w ramach comiesięcznych monitoringów jakości robót, wysyłane były dane dotyczące liczby 
i rodzaju przeprowadzonych badań kontrolnych. oddziały prowadziły zestawienia liczby zleconych 
badań dla laboratoriów drogowych, natomiast nie posiadają rzetelnych informacji odnośnie 
badań wykonawcy. w opinii audytorów to konsultant/nadzór powinien weryfikować liczbę badań 
wykonawcy wprowadzając ujednolicony system monitoringu obowiązujący także wykonawcę. 
Istniałaby wtedy możliwość weryfikacji liczby badań wykonawcy i zamawiającego. Dane takie 
powinien przedstawić konsultant/nadzór, zaś kierownicy projektów powinni egzekwować  
od konsultanta/nadzoru weryfikację, czy wymagany wskaźnik, dotyczący badań kontrolnych, został 
zrealizowany.
w GDDkia od 2012 r. trwają prace nad stworzeniem wzorcowych dokumentów, w których konsultant 
zobowiązany będzie do oszacowania liczby badań wymaganych szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi, dla każdego asortymentu robót oraz do uzgodnienia z zamawiającym jednolitego 
sposobu liczenia wykonywanych badań i pomiarów. umożliwi to na bieżąco, w cyklu miesięcznym, 
monitorowanie rzeczywistego wskaźnika wykonania zleconych badań kontrolnych. jednakże 
wprowadzenie jednolitego monitoringu, mającego na celu bieżącą weryfikację realizacji przyjętego 
wskaźnika badań kontrolnych zlecanych przez konsultanta, będzie obejmowało tylko projekty 
nowe, po zatwierdzeniu obecnie uzgadnianych wzorcowych dokumentów przetargowych.
z kontroli nIk wynika, że laboratorium drogowe oddziałów w Katowicach, Łodzi, Warszawie, 
we Wrocławiu i Zielonej Górze nie opracowało okresowego planu pracy, z uwagi na brak wymogu 
w tym zakresie. na przykład:

 y Laboratorium drogowe Oddziału GDDKiA we Wrocławiu nie sporządzało okresowych planów pracy. Badania 
były realizowane na zlecenie i w większości miały charakter doraźny. Zlecenia pojawiały się z jednodniowym 
wyprzedzeniem lub dotyczyły kilku następujących po sobie dni. Dyrektor Oddziału GDDKiA we Wrocławiu 
stwierdził 52, że aktualnie jest wprowadzany do zapisów warunków kontraktowych (dla nowych realizacji 
drogowych zadań inwestycyjnych), obowiązek przedstawiania przez wykonawcę harmonogramu wykonywania 
badań w oparciu o harmonogram budowy. Pozwoli to na stałe wykonywanie harmonogramu (planu) pracy 
i badań przez laboratorium drogowe oddziału.

 y Laboratorium drogowe Oddziału GDDKiA w Warszawie wykonywało tylko badania na zlecenie nadzoru 
inwestorskiego, rejonów lub innych pracowników Oddziału. Zakres wykonywanych badań, nie pozwalał 
na przebadanie wszystkich materiałów wykorzystywanych w realizacji inwestycji. Zazwyczaj przeprowadzano 
badania kontrolne: gruntów i geotechniki, betonów i materiałów wiążących, kruszyw, asfaltów i mieszanek 
mineralno-asfaltowych, diagnostyki nawierzchni. 

analiza protokołów pobrania prób (z 2012 r.) do badań laboratoryjnych wykazała, iż protokoły 
te nie były wypełniane rzetelnie. nie zawierały wszystkich wymaganych polską normą oraz procedurami 
informacji, np.: kto pobierał próby do badań (lub kto był obecny przy pobieraniu próby), metod 
pobrania, rodzaju badania oraz materiału, jaki został pobrany. I tak:

52  Dodatkowe wyjaśnienia Dyrektora oddziału GDDkia we wrocławiu – pismo z dnia 29 stycznia 2014 r.



w a ż n I e j s z e  w y n I k I  k o n t r o l I

41

 y W GDDKiA Oddział w Łodzi stwierdzono, że protokoły z pobrania próbek nie były wypełniane prawidłowo, 
ponieważ nie można było ustalić osoby, która tego dokonała lub była obecna, metod pobrania, rodzaju badania 
oraz materiału, jaki został pobrany. Wymogów wypełniania dokumentów nie przestrzegano również w sytuacji, 
w której próby pobierane były przez lub w obecności Zamawiającego. Ponadto ustalono, że przy pobieraniu 
próbek nie było pracownika nadzoru inwestorskiego, a w sytuacji jego absencji również Zamawiającego.  
W takich przypadkach poboru próby dokonywał przedstawiciel wykonawcy.

w świetle powyższego zdaniem nIk, utrudnione jest sprawowanie nadzoru nad prawidłowością 
pobrania próby, gdyż w oparciu o niepełne dane zawarte w protokołach pobrania prób, nie można 
ustalić, czy badania i pomiary przeprowadzane były zgodnie z wymaganiami norm. ponadto, 
pobieranie próbek bez obecności inspektora nadzoru inwestorskiego/zamawiającego (tj. wyłącznie 
przez przedstawicieli wykonawcy) może zwiększyć ryzyko wybierania próbek niereprezentatywnych 
dla danego odcinka lub obiektu lub próbek uprzednio zbadanych  i spełniających wymagania 
specyfikacji technicznych.
ustalono także, że funkcjonujące laboratorium Drogowe w GDDKiA Oddział w Łodzi, przy realizacji 
inwestycji budowy autostrady a1, a2 i drogi ekspresowej s8, nie opiniowało technologii stosowanych 
przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie rozpoznania geologicznego i projektowanej kategorii 
ruchu oraz nie wydawało opinii w zakresie jakości odbieranych obiektów budowlanych. Mimo wymogu 
pobierania próbek do badania stali z każdej dostarczonej partii przed jej wbudowaniem stwierdzono, 
że na „budowie drogi ekspresowej s8 na odcinku węzeł walichnowy–łódź, odcinek 9 (węzeł wrocław), 
od km 202+700 do km 204+000” prowadzono badania stali już wbudowanej w obiekty inżynierskie. 
natomiast na pozostałych dwóch inwestycjach, tj. „budowa autostrady a1 toruń–stryków na odc. węzeł 
piątek (z węzłem) – węzeł stryków (bez węzła), odcinek 2 (sekcja 3) od km 270+000 do km 273+400  
oraz odcinek 3 od km 273+400 do km 291+000” i „budowa autostrady a2 stryków–konotopa, 
odcinek b od km 394+500 do km 411+465,8”, wykonawcy robót budowlanych nie zlecali badania stali 
wykorzystywanej do wbudowania w obiekty inżynierskie. stwierdzono także, że wnioski o zatwierdzenie 
materiałów były mało czytelne, gdyż z ich zapisów nie można ustalić np. daty kolejnych partii cementu, 
pochodzenia kruszywa, daty dostawy, a także zidentyfikować stali (nie można było ustalić daty zakupu, 
a także z jakiej partii dostawy pobrano stal do ww. badań). 
w ocenie nIk, badania stali zbrojeniowej po jej wbudowaniu w obiekty inżynierskie, było działaniem 
nieracjonalnym i sprzecznym z postanowieniami polskiej normy, zobowiązującym do przeprowadzania 
badań sprawdzających przed jej wbudowaniem.
nieprawidłowości w zakresie procedur poboru próbek, monitoringu liczby badań kontrolnych  
oraz wykonywania samych badań przez laboratoria GDDkia, potwierdzone zostały również 
przez biuro audytu wewnętrznego GDDkia, które po przeprowadzeniu zadania audytowego  
pn. „prawidłowość procedur zlecania badań sprawdzających oraz wykorzystania wyników tych badań”, 
w sprawozdaniu z grudnia 2012 r. stwierdziło m.in.:

 − brak monitoringu liczby badań kontrolnych zlecanych przez nadzór (wszystkie oddziały 
kontrolowane,  tj. białystok, Gdańsk, kielce, poznań i wrocław);

 − pobieranie próbek tylko przez przedstawiciela wykonawcy, bez udziału wydziału technologii  
– laboratorium Drogowe lub nadzoru (oddział w poznaniu);

 − brak sporządzania protokołów z poboru próbek (oddział w kielcach).
ponadto w sprawozdaniu audytowym wskazano, że w kontrolowanych oddziałach stosowano różne 
podejścia do określania w sst liczby badań kontrolnych. w zależności od biura projektów, które 
przygotowało dokumentację stwiorb, wskazywano szczegółową liczbę badań dla poszczególnych 
rodzajów lub odwoływano się do ogólnych zasad kontroli jakości robót, opisanych w części 6 
„wymagania ogólne”.



 

42

w a ż n I e j s z e  w y n I k I  k o n t r o l I

Wyposażenie Laboratoriów Drogowych w sprzęt i urządzenia
w okresie przed 2008 r., możliwości badawcze laboratoriów były mocno ograniczone z uwagi 
na niewielką liczbę zatrudnionych osób oraz wyposażenie nieodpowiadające potrzebom w zakresie 
przeprowadzania badań. jedynie 4 laboratoria na 16 funkcjonujących dysponowały lokalami 
dostosowanymi do ich potrzeb. w 2009 r. zwiększono ilość etatów oraz utworzono 23 laboratoria 
polowe (niestacjonarne) umożliwiające wykonanie części badań. w okresie 2010–2011 przeprowadzono 
cztery centralne postępowania przetargowe na zakup jednolitego sprzętu laboratoryjnego  
i trzy postępowania przetargowe na zakup środków transportu, a także rozpoczęto budowę nowych 
siedzib laboratoriów drogowych. na powyższe działania wydatkowano kwotę 101.563,2 tys. zł, 
z czego na zakup sprzętu laboratoryjnego w okresie 2010–2013 przeznaczono kwotę 57.958,8 tys. zł, 
a na zakup środków transportu 4.089,9 tys. zł.

funkcjonujące w oddziałach wydziały technologii – laboratoria Drogowe nie zostały odpowiednio 
przygotowane, pod względem kadrowym i sprzętowym, do przeprowadzania badań i kontroli 
jakości wykonywanych robót oraz zastosowanych materiałów budowlanych. ograniczone 
możliwości wykonywania przez laboratoria drogowe badań przewidzianych w sst, nie pozwalały 
Inżynierom kontraktów na przeprowadzanie wszystkich rodzajów badań kontrolnych. jeżeli dany 
rodzaj badań nie był wykonywany przez laboratoria drogowe oddziałów, badania takie mogły 
zostać zlecone laboratoriom zewnętrznym. I tak:

 y W GDDKiA Oddział w Łodzi stwierdzono niewystarczającą liczbę personelu laboratorium drogowego, 
co uniemożliwiło wykonanie części badań kontrolnych zleconych przez Inżyniera Kontraktu. Laboratorium 
drogowe z powodu braku sprzętu oraz kadry z odpowiednimi specjalistycznymi kwalifikacjami, nie wykonywało 
następujących badań:

 − struktury rozmieszczenia porów powietrza w stwardniałym betonie (np. betonie wbudowanym w obiekty, 
w nawierzchnię betonową),

 − grubości powłok na elementach stalowych,
 − geologicznych i geotechnicznych poniżej 2 m,
 − badań materiałów: stali, elementów kanalizacji, wypełniania ekranów akustycznych, materiałów izolacyjnych 

stosowanych na obiektach mostowych, poręczy, barier energochłonnych, przepustów z blachy i tworzyw 
sztucznych, dylatacji mostowych, dodatków chemicznych dodawanych do betonów i mieszanek asfaltowych, 
specjalistycznych badań cementu i asfaltu, petrografii kruszyw, żywic, grubości powłok ocynku i farb.

 Laboratorium drogowe nie wykonywało również badań doraźnych oraz części zlecanych przez Inżyniera Kontraktu 
badań kontrolnych. W trakcie kontroli Dyrektor Oddziału wyjaśniła, że „nie możemy podać dokładnej ilości badań 
niewykonywanych, wśród zlecanych, gdyż należy przejrzeć około 5 tys. zleceń. Szacujemy, że nie wykonano:  
ok. 3% badań kontrolnych (w odniesieniu do zleconych) w zakresie robót ziemnych i wzmocnień podłoży  
oraz około 2% badań kontrolnych (w odniesieniu do zleconych) w zakresie robót betonowych. Badania kontrolne 
nie były zlecane instytucjom zewnętrznym”. W trakcie kontroli NIK nie okazano dokumentów potwierdzających, 
czy i w jaki sposób sprawowany był nadzór nad pracą laboratorium drogowego.

 Z chwilą spiętrzenia się obowiązków z tytułu badań kontrolnych na nowych kontraktach, w 2011 r. Oddział skierował 
pismo do GDDKiA o wyrażenie zgody na zaprzestanie badań na odc. C autostrady A2, a z dniem 30 kwietnia 2011 r. 
zwrócono się do Oddziału we Wrocławiu o pomoc w wykonywaniu badań na drodze ekspresowej S8.

 y W okresie objętym kontrolą, Laboratorium Drogowe GDDKiA Oddział w Warszawie nie posiadało sprzętu53 
do wykonywania badań określonych w SST kontrolowanych inwestycji, takich jak: widzialność w dzień  
i w nocy, wskaźnik szorstkości, lico i typ znaku współczynnika chromatyczności i beta, odporność na poślizg 
(przebudowa drogi krajowej nr 2); odporność nasyconego gruntu, zawartość jonów chlorkowych i siarczanowych,  
oraz kąt tarcia wewnętrznego. Nie wypracowano systemowego rozwiązania mającego na celu realizację badań 
kontroli jakości użytych materiałów i wykonanych robót zlecanych przez Inżyniera Kontraktu, w przypadku 
braku właściwego sprzętu w laboratorium drogowym.

53  w posiadaniu laboratorium Drogowego nie było: retroreflektometru, wahadła angielskiego, aparatury do pomiaru iluminacji
np. mini scan ez 4500l, srt-3, aparatu do badania rezystywności gruntu, pracowni chemicznej.
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 y Do 2010 r., Laboratorium Drogowe GDDKiA Oddział we Wrocławiu nie wykonywało badań równości podłużnej 
i poprzecznej – „wskaźnik IRI” za pomocą profilografu laserowego. Nie wykonywano również badań nośności 
konstrukcji nawierzchni za pomocą aparatu FWD, badań koleinowania, mieszanek mineralno-asfaltowych 
w dużym koleinomierzu i belce „czteropunktowej”, badań ścieralności kruszywa PSV, badań tzw. „zgorzeli słonecznej” 
kruszywa, wierceń w podłożu oraz badań konstrukcji nawierzchni do głębokości większej niż 5,0 m. Po dokonaniu 
zakupu urządzeń do przeprowadzania tych badań, były one przez laboratorium drogowe wykonywane.

 y Laboratorium Drogowe GDDKiA Oddziału w Bydgoszczy w pełnym wymiarze przygotowane było do badań i kontroli 
jakości dopiero od połowy 2012 r., kiedy to oddano do użytku nowe i w pełni nowoczesne laboratorium. Poprzednio 
siedziba laboratorium znajdowała się w niewielkim budynku magazynowo-biurowym i była niewystarczająca  
dla coraz nowocześniejszych technologii i urządzeń stosowanych w badaniach jakości dróg oraz skali inwestycji 
drogowych prowadzonych przez Oddział GDDKiA. Zakresy badań wykonywane w laboratorium obejmowały 
wszystkie badania podstawowe.

z kontroli nIk wynika, że laboratoria drogowe w 3 oddziałach nie prowadziły, m.in. badań 
geologicznych (dla wierceń głębokich), własności przeciwpoślizgowych nawierzchni54, materiałów 
budowlanych, a także równości poprzecznej nawierzchni. I tak:

 y Na etapie odbioru dokumentacji od projektanta, laboratorium drogowe GDDKiA Oddział w Krakowie nie prowadziło 
badań geotechnicznych podłoża budowli gruntowych, nie miało uprawnień do wierceń głębokich, nie wykonywało 
również badań stali (wykonywały je laboratoria zewnętrzne).

 y Laboratorium drogowe GDDKiA Oddział w Katowicach nie wykonywało części badań dla inwestycji drogowej, 
takich jak badania: stali zbrojeniowej, geologiczne, chemiczne, jakości spawów, własności przeciwpoślizgowych 
nawierzchni oraz równości poprzecznej nawierzchni. Niewykonywane przez laboratorium badania oraz badania 
rozjemcze, realizowały laboratoria zewnętrzne.

 y Laboratorium drogowe GDDKiA Oddział w Zielonej Górze, z uwagi na braki sprzętowe, nie wykonywało 
wszystkich wymaganych w budownictwie drogowym badań takich jak np.: głębokie odwierty (powyżej 2–3 m). 
Nie wykonywało także badań: spoinowania, stali i geosyntetyków. Badania w tym zakresie Oddział zleca firmom 
zewnętrznym. Laboratorium nie posiadało akredytacji na prowadzone badania i okresowych planów pracy. 
W trakcie opracowywania była księga jakości laboratorium55, wymagana jako jeden z elementów do audytu 
Polskiego Centrum Akredytacji. 

Akredytacja laboratoriów drogowych
akredytacja, zgodnie z normą pn-en Iso/Iec 17000:2006 jest to atestacja przez stronę trzecią, 
dotycząca jednostki oceniającej zgodność, służąca formalnemu wykazaniu jej kompetencji  
do wykonywania określonych zadań w zakresie oceny zgodności. akredytację należy rozumieć 
jako formalne uznanie przez upoważnioną jednostkę akredytującą (polskie centrum akredytacji) 
kompetencji laboratoriów do wykonywania określonych działań. 

w okresie objętym kontrolą żaden z 16 wydziałów technologii – laboratoria Drogowe oddziałów 
GDDkia nie posiadał akredytacji. Departamentowi technologii w 2012 r. wyznaczono cel w postaci 
akredytacji laboratoriów drogowych, a w roku 2013 – zwiększenia skuteczności i efektywności 
procesu akredytacji metod badawczych w GDDkia. 

z kontroli nIk wynika, że do 2010 r. większość laboratoriów drogowych oddziałów GDDkia 
było niedostatecznie wyposażonych w sprzęt i urządzenia do prowadzenia badań. Dzięki 
przeprowadzonym centralnie przetargom, doposażono laboratoria drogowe w jednolity 
sprzęt, zgodny z nowymi europejskimi normami. od 2012 r. wydziały technologii – laboratoria 
Drogowe były w stanie wykonać wszystkie standardowe badania przewidziane stwiorb. z uwagi 
na ograniczenia środków finansowych, w 2014 r. przewidywane jest utworzenie zespołów 
do badań chemicznych w pięciu wiodących laboratoriach.

54  pomiar głębokości makrostruktury oraz współczynnika tarcia.

55  zgodnie z polską normą z grudnia 2005 r. pn-en Iso/Iec 17025 – ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów 
badawczych i wzorujących.
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ustalono, że oprócz doposażenia w sprzęt pomiarowy i dostosowanie pomieszczeń i budynków 
laboratoryjnych, przygotowano i złożono w okresie od listopada 2012 r. do listopada 2013 r.  
14 wniosków o akredytację laboratoriów. w przypadku 2 pozostałych laboratoriów, tj. w katowicach 
i zielonej Górze (zgodnie z harmonogramem akredytacji wydziałów technologii – laboratoriów 
Drogowych GDDkia) wnioski mają być złożone do końca grudnia 2013 r. spowodowane  
to było niezakończeniem budowy nowych siedzib dla tych laboratoriów. I tak np:

 y Laboratorium Drogowe GDDKiA Oddział w Warszawie nie posiadało akredytacji w rozumieniu ustawy z dnia 
30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 56. Wniosek o stosowną akredytację złożony został przez Oddział, 
do Polskiego Centrum Akredytacji, w dniu 28 czerwca 2013 r. W ramach procedury akredytacyjnej, opracowana 
została Księga Jakości Wydziału Technologii – Laboratorium Drogowego oraz Polityka Jakości, zatwierdzona 
przez Dyrektora Oddziału w czerwcu 2013 r.

 y W dniu 27 czerwca 2013 r., GDDKiA Oddział w Bydgoszczy złożyła wniosek do Polskiego Centrum Akredytacji 
o uzyskanie akredytacji dla laboratorium drogowego. Przewiduje się, że proces akredytacji powinien zakończyć 
się w czerwcu 2014 r.

nieposiadanie akredytacji przez wszystkie laboratoria Drogowe oddziałów GDDkia powodowało,  
że spory z wykonawcami dotyczące jakość zastosowanych materiałów lub wykonanych robót 
rozstrzygane były przez laboratoria rozjemcze. skutkowało to ponoszeniem dodatkowych kosztów, 
zakłóceniami w rytmicznej realizacji zadań oraz wydłużeniem czasu niezbędnego do ustalenia,  
czy zastosowane materiały lub wykonane roboty spełniały wymagania określone w sst. na przykład: 

 y W Oddziale GDDKiA w Krakowie, w trakcie realizacji Zadania nr 157 powstał spór dotyczący jakości mieszanki 
mineralno-asfaltowej wbudowanej na łącznicy CŁ1. Laboratorium drogowe Oddziału stwierdziło, iż otrzymane 
wyniki badań mieszanki wbudowanej na łącznicy CŁ1 są nie w pełni zgodne z zatwierdzoną recepturą. Strony 
uzgodniły, że rozwiązanie sporu nastąpi w oparciu o wyniki badań uzyskanych przez zewnętrzne laboratorium 
rozjemcze Politechniki Krakowskiej (Instytut Inżynierii Drogowej i Kolejowej na Wydziale Inżynierii Lądowej). 
Badanie przeprowadzone przez laboratorium rozjemcze wykazało, że wynik zawartości asfaltu i skład mieszanki 
mineralnej były prawidłowe. Tym samym potwierdzono prawidłowość badań wykonawcy, którego laboratorium 
posiadało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.

3.2.6. Monitorowanie przebiegu zadań inwestycyjnych
w latach 2008–2009 r., centrala GDDkia nie prowadziła monitoringu jakości robót i nie egzekwowała 
przekazywania informacji o liczbie badań przeprowadzonych przez laboratoria Drogowe 
(funkcjonujące w formule gospodarstw pomocniczych przy oddziałach GDDkia) i uzyskanych 
wynikach. przed 2010 r., nadzór nad jakością robót (wykonanych w ramach kontraktów) 
realizowany były głównie przez oddziały GDDkia oraz w ramach regulaminowych obowiązków 
przez merytoryczne wydziały centrali GDDkia. Działania mające na celu wprowadzenie w GDDkia  
i w jej oddziałach monitoringu jakości robót podjęto w 2010 r. wprowadzono również 
(od stycznia 2010 r.) obowiązek opracowywania przez laboratoria Drogowe oddziałów GDDkia 
miesięcznych sprawozdań z wykonanych badań jakości i przekazywania ich w formie elektronicznej 
i papierowej do Departamentu technologii. celem monitoringu było wychwycenie w czasie realizacji 
inwestycji nieprawidłowości, związanych ze stosowaniem niewłaściwych materiałów, sprzętu, 
niewłaściwych technologii oraz trudnościami wykonawców z prawidłowym wykonaniem zadań.
od marca do września 2010 r., do centrali GDDkia przekazano niepełne dane dot. liczby badań 
kontrolnych. za okres ten, centrala GDDkia, posiada dane o łącznej liczbie badań (próbek),  
które nie spełniły wymagań oraz o  łącznej liczbie badań przeprowadzonych wyłącznie  
dla tych zadań, na których wystąpiły przypadki badań nie spełniających wymagań. 

56  Dz. u. z 2010 r., nr 138, poz. 935 ze zm.

57  budowę drogi krajowej – trasy nowohuckiej w krakowie o docelowych parametrach drogi ekspresowej na odcinku 
od węzła „bieżanów” do węzła „christo botewa”.
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pełne dane monitoringu jakości robót zebrane na postawie badań przeprowadzonych przez 
wydziały technologii – laboratoria Drogowe oddziałów uzyskiwano począwszy od stycznia 2011 r. 

wykres nr 6
Monitoring jakości robót drogowych (drogi oddane do użytku w latach 2008–2013)

Źródło: Kontrola NIK.

Departament technologii, na etapie realizacji inwestycji, prowadził monitoring zapewnienia jakości 
robót budowlanych na podstawie miesięcznych sprawozdań składanych przez dyrektorów oddziałów. 
pierwsze wytyczne dotyczące sprawozdań i prowadzenia Monitoringu jakości robót (Mjr), 
przekazano kierownikom laboratoriów w styczniu 2010 r., a jednolite ogólne zasady prowadzenia 
w GDDkia monitoringu przekazano dopiero po trzech latach tj. w marcu 2013 r. Dyrektorzy oddziałów 
przesyłali do centrali GDDkia miesięczne sprawozdania z zakresu monitoringu jakości wykonanych 
robót budowlanych. sprawozdania przesyłane były terminowo,  z wyjątkiem stwierdzonych 
pojedynczych przypadków kilkudniowych opóźnień. na podstawie otrzymanych wyników badań 
laboratoryjnych, Departament technologii sporządzał miesięczne zbiorcze raporty z monitoringu 
jakości robót drogowych. roczne raporty nie były sporządzane.

brak opracowania zasad systemu monitoringu przed 2010 r. sprawił, że inwestycje drogowe 
zrealizowane w latach 2008–2009, o łącznej długości 833,9 km, co stanowiło 38,2% długości dróg 
oddanych do ruchu w latach 2008–2013 (I półrocze)58, nie były objęte monitoringiem jakości robót.

w ramach prowadzonego monitoringu, także Departament realizacji Inwestycji (na etapie realizacji 
inwestycji), otrzymywał: raporty miesięczne Inżynierów kontraktu akceptowane przez kierowników 
projektu, protokoły z rad budowy, zestawienia dotyczące stanu realizacji budowy dróg, które były 
przekazywane przez kierowników projektów do centrali GDDkia w odstępach tygodniowych  
oraz powiadomienia o okolicznościach mających wpływ na realizację kontraktu.

58  w 2008 r. oddano do ruchu 409,0 km  dróg i w 2009 r. 424,9 km dróg.
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na konieczność zmian w funkcjonowaniu systemu zapewnienie jakością zwróciło uwagę również 
biuro audytu GDDkia. w okresie objętym kontrolą, Generalny DDkia przeprowadził w oddziale 
w warszawie audyt dotyczący funkcjonowania systemu zapewnienia jakości robót, pn. „organizacja 
zadań wydziału technologii – laboratorium Drogowego” (w II półroczu 2011 r.) oraz „realizacja 
zadań przez kierownika projektu” (w okresie od I do III kwartału 2011 r.). w wyniku tych działań 
audytorzy zalecili sformułowanie w bazie mierników budżetu zadaniowego, miernika określającego 
poprawę jakości dróg w zakresie technologicznym, wykorzystując np.: wskaźnik określający 
minimalny poziom badań kontrolnych, które powinny być wykonywane przez laboratorium drogowe. 
audytorzy zwrócili uwagę, na dwojakie znaczenie ww. wskaźnika, tj. wykorzystania go jako narzędzia 
kontrolnego do oceny pracy nadzoru, jak i zapewnienia wymaganego poziomu badań kontrolnych 
przeprowadzonych przez laboratorium, które weryfikują jakość robót wykonywanych na kontraktach. 
audytorzy zwrócili ponadto uwagę na posiadanie przez oddziały danych dotyczących liczby zleconych 
dla laboratorium drogowego badań, przy jednoczesnym braku rzetelnych informacji w zakresie 
liczby badań przeprowadzanych przez wykonawców. rekomendowano przy tym wprowadzenie 
ujednoliconego systemu monitoringu liczby przeprowadzanych badań obowiązujących wykonawcę, 
które weryfikowałby Inżynier kontraktu i przedstawiał kierownikowi projektu. od 2012 r. trwają 
prace nad stworzeniem wzorcowych dokumentów, w których zobowiązano nadzór do: oszacowania 
liczby badań wymaganej sst dla każdego asortymentu robót, uzgodnienia z oddziałem jednolitego 
sposobu liczenia wykonywanych badań i pomiarów oraz monitorowania (w cyklu miesięcznym) 
rzeczywistego wskaźnika wykonania badań kontrolnych. 

Wady inwestycji drogowych

na 22 spośród 30 odcinków dróg oddanych do ruchu w latach 2008–2013 (I półrocze) stwierdzono 
nieosiągnięcie wymaganych parametrów, z czego na 15 kontraktach nieprawidłowości 
dotyczyły wykonywanych warstw bitumicznych. we wszystkich 22 przypadkach nieosiągnięcia 
wymaganych parametrów dróg, GDDkia podjęła działania naprawcze lub obciążyła finansowo 
wykonawców. naprawy dokonano w 4 przypadkach, a w 2 przypadkach zażądano wykonania 
napraw. w toku działań naprawczych pozostają odcinki dróg zrealizowanych w 6 kontraktach. 
potrącenia finansowe zastosowano w przypadku 3 kontraktów. wydłużenie gwarancji zastosowano 
w przypadku 6 kontraktów. w przypadku trzech kontraktów w których wykonawca nie wykonał 
napraw na odcinkach, gdzie nie osiągnięto planowanych parametrów jakościowych, GDDkia 
rozważa możliwość naliczenia kar umownych. GDDkia nie wyciągała konsekwencji wobec osób 
nadzorujących realizację inwestycji (Inżynier kontraktu), na których nie osiągnięto wymaganych 
parametrów, pomimo, że do umów na pełnienie nadzoru nad realizacja robót, wprowadzono 
upoważnienie GDDkia do żądania odszkodowań za szkody spowodowane zatwierdzeniem 
materiałów lub odebraniem robót niezgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. 
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zdjęcie nr 3
„budowa drogi ekspresowej nr 7 na odcinku kalsk–Miłomłyn” – widok spękania na łączu mas asfaltowych  
w km 19+070 – 19+175 (usterka eksploatacyjna)
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a w 2 przypadkach zażądano wykonania napraw. W toku działań naprawczych pozostają odcinki dróg 
zrealizowanych w 6 kontraktach. Potrącenia finansowe zastosowano w przypadku 3 kontraktów. Wydłużenie 
gwarancji zastosowano w przypadku 6 kontraktów. W przypadku trzech kontraktów w których wykonawca nie 
wykonał napraw na odcinkach, gdzie nie osiągnięto planowanych parametrów jakościowych, GDDKiA rozważa 
możliwość naliczenia kar umownych. GDDKiA nie wyciągała konsekwencji wobec osób nadzorujących realizację 
inwestycji (Inżynier Kontraktu), na których nie osiągnięto wymaganych parametrów, pomimo, że do umów na 
pełnienie nadzoru nad realizacja robót, wprowadzono upoważnienie GDDKiA do żądania odszkodowań za 
szkody spowodowane zatwierdzeniem materiałów lub odebraniem robót niezgodnie z wymaganiami specyfikacji 
technicznych.  
 
„Budowa drogi ekspresowej nr 7 na odcinku Kalsk – Miłomłyn” - widok spękania na łączu mas asfaltowych w km 

19+070 – 19+175 (usterka eksploatacyjna) 

 
Źródło: kontrola NIK 

Stwierdzono również przypadki nieosiągnięcia planowanych parametrów jakościowych zrealizowanych robót 
drogowych. Dotyczyły one m.in.: wad warstw ścieralnych i podbudowy drogi oraz składu mieszanki asfaltowej.  
I tak: 

 W GDDKiA Oddział w Warszawie ustalono, że dokonana „Przebudowa drogi krajowej nr 7  
do parametrów drogi ekspresowej, na odcinku Białobrzegi - Jedlińsk” w związku ze stwierdzonymi 
wadami i usterkami, do dnia zakończenia kontroli nie została ostatecznie odebrana. Zgodnie ze 
sporządzoną przez niezależny podmiot opinią, przyczynami powstania zniszczeń na przebudowanym 
odcinku dk 7 były istotne wady technologiczne warstwy ścieralnej i podbudowy drogi. Przeprowadzona 
w 2012 r. wizja lokalna, z udziałem przedstawicieli nadzoru autorskiego, generalnego wykonawcy  
i oddziału oraz badanie próbek (z 8 odwiertów), wykazała m.in., że spękania nawierzchni powstały  
w znacznej mierze na skutek złego połączenia styków roboczych, niewłaściwego wypełnienia masą 
spoiny poprzecznej, słabego powiązania międzywarstwowego i wynikającą stąd mniejszą nośność 
konstrukcji nawierzchni, a także nieodpowiednią jakość warstwy wiążącej, niską zawartość asfaltu  

Źródło: Kontrola NIK.

stwierdzono również przypadki nieosiągnięcia planowanych parametrów jakościowych zrealizowanych 
robót drogowych. Dotyczyły one m.in.: wad warstw ścieralnych i podbudowy drogi oraz składu 
mieszanki asfaltowej. I tak:

 y W GDDKiA Oddział w Warszawie ustalono, że dokonana „Przebudowa drogi krajowej nr 7 do parametrów 
drogi ekspresowej, na odcinku Białobrzegi–Jedlińsk” w związku ze stwierdzonymi wadami i usterkami, do dnia 
zakończenia kontroli nie została ostatecznie odebrana. Zgodnie ze sporządzoną przez niezależny podmiot opinią, 
przyczynami powstania zniszczeń na przebudowanym odcinku dk 7 były istotne wady technologiczne warstwy 
ścieralnej i podbudowy drogi. Przeprowadzona w 2012 r. wizja lokalna, z udziałem przedstawicieli nadzoru 
autorskiego, generalnego wykonawcy i oddziału oraz badanie próbek (z 8 odwiertów), wykazała m.in., że spękania 
nawierzchni powstały w znacznej mierze na skutek złego połączenia styków roboczych, niewłaściwego wypełnienia 
masą spoiny poprzecznej, słabego powiązania międzywarstwowego i wynikającą stąd mniejszą nośność konstrukcji 
nawierzchni, a także nieodpowiednią jakość warstwy wiążącej, niską zawartość asfaltu w mieszankach SMA59, 
duże ilości wolnych przestrzeni w warstwach asfaltowych i niewłaściwe zagęszczenie warstw podbudowy. 

 y Na podstawie danych szacunkowych w GDDKiA Oddział w Krakowie, główne usterki stwierdzone w ramach 
przeprowadzonych przeglądów gwarancyjnych (dotyczące nawierzchni jezdni lub jej podbudowy) stanowiły  
0,9% łącznej długości dróg oddanych do użytkowania w okresie 2008 r. – I półrocze 2013 r. (180,9 km). Łączna 
długość wadliwych odcinków dróg ujawnionych w okresie gwarancyjnym wyniosła ok.1.700 mb, przy czym wskazano, 
że usterki te nie zagrażały bezpieczeństwu użytkowania i nie skutkowały wprowadzeniem ograniczeń prędkości 
lub utrudnień w przejeździe tymi odcinkami. 

 y W GDDKiA Oddział w Bydgoszczy przeprowadzane badania w zakresie koleinowania, w zadaniu „Projekt 
oraz rozbudowa dk 1 Gdańsk–Cieszyn na odcinku Toruń–Włocławek od km 221+200 do km 235+717”, wykazały 
wadę trwałą. W związku z powyższym, z powodu nieprawidłowego składu mieszanki asfaltowej oraz zawartością 
asfaltu Oddział naliczył potrącenia za wady trwałe. Przy „Budowie drogi łączącej węzeł Turzno na autostradzie A1 
z drogą krajową nr 15” stwierdzono wady trwałe w zakresie wskaźnika zagęszczenia i wyników sczepności między 
warstwami na odcinkach: trasa zasadnicza km 1+450 – 1+550 str. L oraz DW 646 km 0+400 – 0+454,59 str. P i L. 
Z tego tytułu Oddział ustalił przedłużenie gwarancji o rok. Ponadto ustalono przedłużenie gwarancji dla dróg 
dojazdowych DD5 i DD6 o rok, potrącono kwotę w wysokości 31.118,26 zł z powodu nie osiągnięcia wymaganej 
grubości warstwy oraz przedłużenie gwarancji jakości dla drogi dojazdowej DD1 o 2 lata. 

59  Mieszanka mineralno-asfaltowa, zawierająca stabilizator mastyksu.
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nieosiągnięcie zakładanych paramentów jakościowych wykonanych robót, zdaniem nIk, 
świadczy o braku przestrzegania przez wykonawcę zapisów sst, w której określone zostały 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru poszczególnych rodzajów robót, a także niewłaściwy 
sposób realizacji zadań przez personel Inżyniera kontraktu, w ramach sprawowanego nadzoru 
inwestorskiego, który nie zapobiegł wadliwemu wykonaniu robót.

ponadto wyniki kontroli wykazały, że w krótkim okresie czasu wynoszącym od 3,5 do 13,5 miesiąca  
od daty oddania odcinków dróg do ruchu, wystąpiła konieczność wykonania prac remontowych 
polegających na usunięciu wad poprzez rozbiórkę i ponowne wykonanie robót budowlanych. I tak np.:

 − w przypadku budowy autostrady a8 Most przez odrę (km 18+174 – 19+960), nierówność 
nawierzchni na prawej jezdni na wjeździe na estakadzie e1 mostu rędzińskiego w kierunku 
warszawy w km 18+180, wystąpiła 12,5 miesiąca po oddaniu drogi do ruchu. nawierzchnia 
została rozebrana i wykonana ponownie;

 − w przypadku budowy autostrady a1 toruń–stryków odc. w. kowal–w. sojki, spękania 
nawierzchni bitumicznych wystąpiły 3,5 miesiąca po dacie oddania odcinka do ruchu;

 − w przypadku budowy autostrady a1 toruń–stryków odc. kotliska–w. piatek, brak sczepności 
warstwy sMa oraz konieczność jej usunięcia i ponownego ułożenia wystąpiła 9 miesięcy  
od dnia oddania odcinka do ruchu;

 − w przypadku budowy autostrady a1 pyrzowice–Maciejów–sośnica odc. w. pyrzowice (z węzłem)– 
–w. piekary śląskie, poprzeczne nierówności warstwy ścieralnej wystąpiły 10,5 miesiąca  
od dnia oddania odcinka do ruchu;

 − w przypadku budowy autostrady a2 odc. a (kontynuacja robót), wadliwe wykonanie zasypki 
przepustu przy obiekcie pzMz 9, skutkujące koniecznością powtórnego wykonania warstwy, 
stwierdzono 10 miesięcy po oddaniu odcinka drogi do ruchu;

 − w przypadku budowy autostrady a2 odc. c (kontynuacja robót), 4 miesiące po oddaniu drogi 
do ruchu na terenie Mop III baranów, stwierdzono zastosowanie materiałów niezgodnych 
z sst, niewłaściwe przygotowanie i nie odebranie podłoża z kruszywa łamliwego pod warstwą 
wiążącą z betonu asfaltowego na drodze Dp 29 oraz na drodze Dp 30, a także ułożenie 
warstwy wiążącej w warunkach niezgodnych z wymaganiami sst. konieczność usunięcia 
wykonanej warstwy bitumicznej, dogęszczenia i poprawy podbudowy i ponowne ułożenie 
warstwy bitumicznej nastąpiło 5 miesięcy od daty oddania odcinka do ruchu. nieprawidłowe 
(niezgodne z projektem) poprowadzenie ogrodzenia w obrębie przepustów oraz złuszczenia 
powłok malarskich na konstrukcji stalowej ustroju niosącego (przęsło północne) kp1 
stwierdzono odpowiednio 8,5 i 10,5 miesiąca od daty oddania odcinka do ruchu, a brak równości 
nawierzchni parkingów zbudowanych z kostki betonowej na terenie Mop III baranów, 
oraz spękania włoskowate prefabrykatów betonowych na obiekcie wD 282 stwierdzono 
odpowiednio 12 i 13,5 miesiąca od dnia oddania odcinka do ruchu;

 − w  przypadku budowy autostrady a4 kraków–tarnów węzeł szarów–węzeł krzyż  
odc. szarów–brzesko, siedem miesięcy po oddaniu odcinka do ruchu stwierdzono 
wadliwie wykonaną warstwę ścieralną na drodze dojazdowej nr 16 (III odc. projektowy),  
km 0+000 – 0+125 i drodze dojazdowej nr 17 (III odc. projektowy) km 0+275 – 0+473. skutkowało 
to koniecznością sfrezowania odcinka źle wykonanej nawierzchni i wykonania nowej warstwy. 
niewłaściwie wykonaną nawierzchnie bitumiczna na zjazdach do posesji oraz spękania 
nawierzchnię bitumiczną łącznika pomiędzy drogą dojazdową nr 24 a, a drogą powiatową 
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nr k1424 uście solne–bochnia (wD-40), stwierdzono 9 miesięcy od daty oddania odcinka  
do ruchu. koniecznym było rozebranie nawierzchni i ponowne jej wykonanie. lokalne 
zaniżenia nawierzchni, powodujące zastoiska wody, na odcinku drogi powiatowej nr k1006 
szarów–kłaj–proszówki, lokalne ubytki nawierzchni wzdłuż krawędzi jezdni, niedogęszczona 
warstwa sMa wzdłuż korytek ściekowych, nierówności podłużne przekraczające dopuszczalne 
wartości (droga powiatowa nr k2089 ostrów królewski–rzezowa (wD-44), zaniżoną grubość 
powłok malarskich na obiekcie wa-48 w ciągu drogi powiatowej nr k1442 Grądy–krzeczów, 
stwierdzono 9,5 miesiąca od daty oddania odcinka do ruchu.

ponadto w przypadku trzech inwestycji (tj. budowa drogi s8 piotrków trybunalski–warszawa  
w. piotrków–w. radziejowice z węzłem odc. piotrków trybunalski (a1 w. piotrków)–rawa Mazowiecka 
(dr nr 72); budowy drogi s17 kurów–lublin–piaski odc. kurów (s12, w. siedlce)–w. „bogucin” (1)  
oraz budowa autostrady a1 pyrzowice–Maciejów–sośnica odc. w. piekary śląskie–w. Maciejów), 
stwierdzono wady w wykonanych odcinkach dróg odpowiednio 1 dzień, 8, 20 oraz 30 dni  
przed oddaniem ich do ruchu. w przypadku budowy drogi s8 obniżenie niwelaty drogi 
w km 365+918 – 365+985 skutkowało koniecznością sfrezowania warstwy wiążącej i ścieralnej 
na przedmiotowym odcinku drogi i ponownym wykonaniu warstwy. w przypadku drogi s17 
stwierdzono duże niedobory asfaltu, a negatywne wyniki badań koleinowania, skutkowały 
koniecznością sfrezowania wadliwych odcinków i ponownym wykonaniem warstwy ścieralnej. 
w przypadku autostrady a1 zalecono usunięcie wadliwie wykonanej warstwy ścieralnej na odcinku 
od km 500+920 do km 501+250. 
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 4.1  przygotowanie kontroli

w przygotowaniach wykorzystano dotychczasowe ustalenia z kontroli przeprowadzonych przez nIk, 
dotyczących realizacji inwestycji drogowych. a także informacji wymienionych w sprawozdaniach 
i raportach opisanych w pkt 3.1. „charakterystyka uwarunkowań ekonomicznych i organizacyjnych”. 
ponadto wykorzystano doniesienia prasowe, wskazujące na liczne problemy związane z realizacją 
inwestycji drogowych, a także informacje zamieszczone na stronie internetowej GDDkia.

Dobór oddziałów GDDkia do kontroli był przeprowadzony w sposób celowy, wg właściwości 
działania 8 delegatur nIk.

kontrola została przeprowadzona przez Departament Infrastruktury oraz Delegatury nIk w: 
bydgoszczy, katowicach, krakowie, łodzi, olsztynie, warszawie, we wrocławiu i zielonej Górze.

 4.2  postępowanie kontrolne i działania podjęte po zakończeniu kontroli

po zakończeniu kontroli wystąpienia pokontrolne skierowano do Generalnego Dyrektora Dróg 
krajowych  i autostrad i 8 oddziałów Generalnej Dyrekcji Dróg krajowych i autostrad, formułując 
27 wniosków pokontrolnych. Dotychczas zrealizowano 18 wniosków pokontrolnych, 6 było w trakcie 
realizacji, a 3 wnioski były niezrealizowane.

w wystąpieniu pokontrolnym do Generalnego Dyrektora Dróg krajowych i autostrad nIk 
wnioskowała o:

1. kontynuowanie działań usprawniających system zapewnienia jakości wykonywanych robót 
budowlanych.

2. Dostosowanie liczby zatrudnionych pracowników do nałożonych obowiązków.

3. planowanie kosztów opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z zasadami określonymi  
w rozporządzeniu 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 
funkcjonalno-użytkowym.

4. ujednolicenie liczby badań sprawdzających wykonywanych przez Inżyniera kontraktu.

5. opracowanie i wdrożenie wzorcowych dokumentów programu funkcjonalno-użytkowego.

w udzielonej odpowiedzi Generalny Dyrektor Dróg krajowych i autostrad poinformował nIk  
(pismo z dnia 7 lutego 2014 r.) o podjętych działaniach na rzecz realizacji wniosków, w tym m.in. o:

ad 1.  ujednoliceniu postępowania wszystkich jednostek organizacyjnych w ramach GDDkia 
w zakresie wzorcowej umowy o nadzór inwestorski gdzie konsultant będzie zobowiązany 
potwierdzić fakt uczestnictwa w pomiarach, badaniach oraz przy pobieraniu prób własnoręcznym 
podpisem na karcie badań i pomiarów. konsultant będzie także zobowiązany zapewnić 
wykonanie badań kontrolnych w ilości co najmniej 10% badań i pomiarów głównych 
asortymentów robót drogowych, mostowych i branżowych przewidzianych w specyfikacji 
technicznej dla każdego zadania. badania i pomiary muszą obejmować roboty oraz materiały 
przeznaczone do wbudowania w specyfikacjach technicznych dla każdego zadania. 
ponadto konsultant będzie zobowiązany do uzgodnienia z zamawiającym jednolitego 
sposobu liczenia wykonywanych badań i pomiarów oraz na bieżąco w cyklu miesięcznym 
monitorować rzeczywisty wskaźnik wykonania badań kontrolnych oraz przedstawić 
zamawiającemu w formie tabelarycznej.
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ad 2.  w GDDkia zostanie dokonana analiza możliwości dostosowania zatrudnienia do skali zadań 
realizowanych przez komórki organizacyjne. jednak ze względu na brak możliwości pozyskania 
nowych etatów ewentualne działania w tym zakresie będą możliwe jedynie poprzez alokację 
zasobów kadrowych GDDkia.

ad 3.  Dla wyeliminowania możliwości ujmowania w cenie projektu budowlanego kosztów 
rozpoznania podłoża gruntowego dla budowli drogowych i mostowych, opracowana została 
wzorcowa „Tabela wartości elementów zryczałtowanych dla inwestycji realizowanych w systemie 
Projektuj i Buduj”, która zawiera wykaz odrębnych elementów rozliczeniowych. pismem Dyrektora 
Departamentu postępowań przetargowych z dnia 2 grudnia 2013 r, przekazano wzorcową tabelę 
dyrektorom oddziałów w celu stosowania jej dla nowo ogłaszanych przetargów na inwestycje 
drogowe w systemie Projektuj i Buduj. wzorcowa tabela wraz z preambułą stanowi tom IV sIwz. 

   podjęto również prace nad aktualizacją wzorcowej umowy na wykonanie prac projektowych  
w systemie tradycyjnym. w projekcie wzorcowej umowy przewiduje się także wprowadzenie 
odrębnego rozliczania kosztów dokumentacji „projektu budowlanego” oraz obmiarowo kosztów 
rozpoznania podłoża gruntowego dla budowli drogowych i mostowych. po zakończeniu prac 
i ostatecznym uzgodnieniu projektu wzorcowej umowy, zostanie ona rozesłana do stosowania 
przez odziały GDDkia.

ad 4.  zgodnie z wzorcową umową na nadzór inwestorski określona została liczba badań kontrolnych 
na poziomie 10% w odniesieniu do ilości badań wykonawcy. nałożono również na kierownika 
projektu obowiązek uzgodnienia jednolitego sposobu liczenia badań kontrolnych. w związku 
z powyższym GDDkia rozpoczęła działania mające na celu uregulowanie jednolitego w skali 
całej instytucji sposobu liczenia ilości badań kontrolnych. w dniu 27 stycznia 2014 r. zastępca 
Generalnego DDkia przekazał dyrektorom oddziałów GDDkia informację o konieczności 
sporządzenia „rzeczowego harmonogramu badań” dla każdego kontraktu. w ramach programu 
zapewnienia jakości wykonawca przygotowuje rzeczowy harmonogram badań, którego 
zatwierdzenie będzie należało do obowiązków Inżyniera kontraktu. po jego zatwierdzeniu 
nastąpi określenie minimalnej liczby (10%) badań kontrolnych, dla każdego asortymentu robót 
do wykonania przez laboratorium drogowe GDDkia. 

ad 5.  w GDDkia zostały zakończone prace nad wzorcowym programem funkcjonalno-użytkowym, 
który zostanie niezwłocznie wprowadzony do stosowania zarządzeniem Generalnego DDkia.

w wystąpieniach pokontrolnych skierowanych do dyrektorów 8 oddziałów GDDkia nIk wnioskowała, 
m.in. o:

 − zapewnienie weryfikacji odbieranej dokumentacji projektowej, w szczególności pod kątem 
właściwego rozpoznania geologicznego;

 − wzmocnienie nadzoru na etapie przygotowania zadań inwestycyjnych, poprzez zapewnienie 
opracowania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, zgodnie z wymogami „Instrukcji badań 
podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych” oraz zawieranie we wzorach umów 
z Inżynierem kontraktu zapisów określających minimalną liczbę (wskaźnik procentowy) badań 
kontrolnych;

 − ustanowienie obowiązku określania łącznej liczby badań niezbędnych do zrealizowania 
przez wykonawcę (po uwzględnieniu ustaleń określonych w sst i obmiaru robót) i raportowania 
liczby faktycznie przeprowadzonych badań;
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 − kontynuowanie działań zobowiązujących Inżyniera kontraktu do monitorowania wykonania 
badań kontrolnych;

 − zawieranie umów na nadzór inwestorski w terminie umożliwiającym zweryfikowanie  
przez Inżyniera kontraktu dokumentacji projektowej przed rozpoczęciem robót budowlanych.

w udzielonych odpowiedziach dyrektorzy oddziałów GDDkia poinformowali nIk o podjętych 
działaniach na rzecz realizacji wniosków przedstawionych w wystąpieniach pokontrolnych.

Do ocen, uwag i wniosków zawartych w 4 wystąpieniach pokontrolnych zastrzeżenia zgłosili:
1. Dyrektor oddziału GDDkia w zielonej Górze, pismem z dnia 21 stycznia 2014 r.
2. Dyrektor oddziału GDDkia w olsztynie, pismem z dnia 22 stycznia 2014 r.
3. Dyrektor oddziału GDDkia we wrocławiu, pismem z dnia 29 stycznia 2014 r.
4. Dyrektor oddziału GDDkia w warszawie, pismem z dnia 31 stycznia 2014 r.

ad 1.  po rozpatrzeniu zastrzeżeń zgłoszonych, przez Dyrektora oddziału, uchwałą zespołu 
orzekającego komisji rozstrzygającej w nIk z dnia 7 lutego 2014 r. postanowiono uwzględnić 
w całości zgłoszone zastrzeżenia dotyczące: 

 − nieprawidłowości w zatrudnieniu na stanowisku głównego inżyniera drogowego osoby, 
która nie spełniała wymogów określonych w sIwz; 

 − fragmentu opisu stanu faktycznego odnoszącego się do ekspertyzy technicznej dotyczącej 
weryfikacji rozwiązań projektowych oraz projektu wykonawczego; 

 − fragmentu opisu stanu faktycznego w zakresie oceny dokumentacji projektowej przez 
komisję oceny projektów Inwestycyjnych, utworzoną w GDDkia oddział w zielonej Górze.

ad 2.   po rozpatrzeniu zastrzeżeń zgłoszonych, przez Dyrektora oddziału, uchwałą zespołu 
orzekającego komisji rozstrzygającej w nIk z dnia 25 lutego 2014 r. postanowiono uwzględnić 
w całości zastrzeżenia dotyczące m.in. zlecenia za 38,1 tys. zł przez oddział sporządzenia 
projektu wykonawczego dotyczącego naprawy skarpy oraz zabezpieczenia jezdni przed 
osiadaniem na odcinku drogi s7 kalsk–Miłomłyn, w sytuacji gdy winę za powstałe wady ponosił 
wykonawca tej inwestycji drogowej; zapłacie przez oddział za wykonanie dwóch obiektów 
inżynieryjnych kwoty 56,1 mln zł (99,9% ich wartości), pomimo że wyniki badań wskazywały 
na niespełnienie wymogów użytego do ich budowy betonu w zakresie mrozoodporności  
oraz odstąpienia od wyrywkowego sprawdzenia grubości pakietu warstw bitumicznych, 
pomimo że laboratorium wskazywało, że wykonane pomiary są obarczone błędami.

ad 3.   po rozpatrzeniu zastrzeżeń zgłoszonych, przez Dyrektora oddziału, uchwałą zespołu 
orzekającego komisji rozstrzygającej w nIk z dnia 24 marca 2014 r. postanowiono uwzględnić 
w całości zastrzeżenia dotyczące m.in.: nieewidencjonowania przez oddział występujących 
na wykonanych drogach wad nietrwałych i długości odcinków na jakich się one ujawniły 
w okresie gwarancyjnym; dopuszczeniu do dwukrotnego wykonania części dokumentacji 
projektowej (szczególnie projektu budowlanego) zadania inwestycyjnego, poprzez zawarcie 
przez oddział dwóch odrębnych umów z różnymi wykonawcami i dokonanie zapłaty  
za wykonane opracowania, co było działaniem niegospodarnym.

ad 4.   po rozpatrzeniu zastrzeżeń zgłoszonych, przez Dyrektora oddziału, uchwałą zespołu 
orzekającego komisji rozstrzygającej w nIk z dnia 5 marca 2014 r. postanowiono uwzględnić 
zastrzeżenia dotyczące ustalenia, że w treści umowy na zarządzanie i nadzór dotyczącej 
przebudowy Dk7, nie zawarto bezpośrednich zapisów dotyczących obowiązku przeprowadzenia 
badań sprawdzających. w pozostałym zakresie komisja postanowiła oddalić zgłoszone 
zastrzeżenia.
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stan prawny dotyczący kontrolowanej działalności 

podstawowym aktem prawnym regulującym problematykę zarządzania drogami publicznymi 
jest ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych60.

centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach dróg krajowych jest Generalny 
DDkia, który realizuje swoje zadania przy pomocy GDDkia (art. 18 ust.1). w skład GDDkia  
wchodzą, z zastrzeżeniem ust. 3a oddziały w województwach. (art. 18a ust. 1 i 2 uodp)

zadania, które do niego należą – w tym wykonywanie zadań zarządcy dróg krajowych – wyszczególnione 
zostały w art. 18 uodp. 

zgodnie z przepisami art. 20 ww. ustawy do zarządcy drogi należy m.in. opracowywanie projektów 
rozwoju sieci drogowej, opracowywanie projektów planów finansowania budowy i przebudowy 
dróg, pełnienie funkcji inwestora, nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych 
i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości.

w dniu 10 kwietnia 2003 r. sejm rp uchwalił ustawę o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych61 zwaną „specustawą drogową”, upraszczającą 
i przyspieszającą prace związane z przygotowaniem inwestycji drogowych. następnie w dniu 
25 lipca 2008 r. sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw62. w świetle 
obowiązujących przed nowelizacją przepisów procedura przygotowania inwestycji drogowych 
składała się z dwóch etapów. pierwszy etap, który można określić mianem lokalizacyjnego, kończył 
się wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi, która zastępowała występujące w tradycyjnym 
procesie inwestycyjnym akty prawne w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego 
(plan miejscowy lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu); z kolei drugi etap 
zmierzał do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę drogi.

uchwalona nowelizacja uprościła procedurę poprzez stworzenie zintegrowanego, jednoetapowego 
postępowania ustalającego wszystkie warunki realizacji inwestycji drogowej. w miejsce 
dotychczasowych dwóch decyzji – o ustaleniu lokalizacji drogi oraz o pozwoleniu na budowę drogi 
– występuje jedna decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

realizacja procesów budowlanych prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
prawo budowlane63, która reguluje działalność projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki 
obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji publicznej  
w tych dziedzinach (art. 1).

zgodnie z art. 28 ustawy – prawo budowlane roboty budowlane można rozpocząć jedynie 
na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę z zastrzeżeniem art. 29 i art. 30 (przepisy  
te dotyczą obiektów i robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia 
na budowę).

60  Dz.u. z 2013 r. poz. 260 ze zm.

61  Dz.u. z 2013 r., poz. 687 ze zm.

62  Dz.u. nr 154, poz. 958.

63  Dz.u. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.
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Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy:
1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji  

z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności 

zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania 
w budownictwie;

3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie 
w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych 
oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych 
i przekazywanie ich do użytkowania;

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, 
kontrolowanie rozliczeń budowy.

zgodnie z „warunkami ogólnymi umowy64” na zarzadzanie projektem w zakresie budowy, Inżynier 
kontraktu (konsultant) jest zobowiązany m.in. do: 

 − prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości wykonywanych 
robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych, 
dokumentacji projektowej oraz praktyką inżynierską;

 − dokonywania odbiorów robót łącznie ze sprawdzeniem poprawności ich wykonania zgodnie 
z wymaganiami specyfikacji technicznych;

 − dokonywania odbiorów jakościowych materiałów przeznaczonych do wbudowania zgodnie 
z wymaganiami specyfikacji technicznych.

Inżynier kontraktu powinien działać jako sumienny doradca GDDkia zgodnie z przepisami prawa.
ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych65 określa zasady i tryb udzielania 
zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych  
oraz organy właściwe w sprawach uregulowanych w ustawie. (art. 1) stosownie do art. 3 ust. 1, 
ustawę stosuje się do udzielania zamówień publicznych, m.in. przez jednostki sektora finansów 
publicznych w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych. art. 4 określa przypadki 
wyłączenia z tej ustawy. Dotyczy to m.in. zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza 
wyrażonej w złotych równowartości 14.000 euro66 (pkt 8). 
w rozporządzeniu 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-użytkowego67, w rozdziale 3 została określona forma 
i zakres specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych stanowią opracowania zawierające w szczególności 
zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie 
sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny 
prawidłowości wykonania poszczególnych robót (§ 12).

na etapie „koncepcji programowej drogi” powinna zostać opracowana dokumentacja geologiczno- 
-inżynierska. jest to opracowanie projektowe wykonywane dla ustalenia geotechnicznych 
warunków posadowienia obiektów budowlanych inwestycji liniowych. Dokumentacja określa: 

64  są to wzorcowe dokumenty przetargowe dla postępowań przetargowych na zarządzanie projektem.

65  Dz.u. z 2013 r., poz. 907 ze zm.

66  od 16 kwietnia 2014 r. minimalnym progiem stosowania ustawy pzp jest 30 tysięcy euro. 

67  Dz.u z 2013 r., poz. 1129.
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budowę geologiczną, genezę, rodzaj i właściwości fizyczno-mechaniczne gruntów wraz z oceną ich 
zmienności w podłożu, warunki hydrogeologiczne, warunki geologiczno-inżynierskie na obszarach 
objętych działalnością górniczą, ocenę procesów geodynamicznych mających wpływ na podłoże 
budowlane, prognozę zmian w środowisku, mogących powstać na skutek realizacji lub eksploatacji 
obiektów budowlanych. zawartość i sposób sporządzania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej 
powinna być zgodna z wymaganiami: ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – prawo geologiczne 
i górnicze68, rozporządzenia Ministra środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji 
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej69, a także powinna uwzględniać 
wytyczne zawarte w „Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych”  
– zarządzenie nr 2 Generalnego DDp z dnia 11 lutego 1998 r. wykonanie dokumentacji geologiczno- 
-inżynierskiej jest obligatoryjne dla obiektów budownictwa drogowego.

Dokumentacje geologiczno-inżynierską biuro projektów powinno uzgodnić z GDDkia,  
przed przedłożeniem jej do zatwierdzenia, do właściwego terytorialnie organu administracji 
geologicznej. opracowanie to, wraz z oceną geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych, jest elementem składowym „projektu budowlanego”.

Do wykonania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej zgodnie ustawą – prawo geologiczne 
i górnicze, wymagany jest „projekt prac geologicznych”. jest to opracowanie projektowe będące 
podstawą wykonania robót i badań geologicznych, zawierające cel zamierzonych prac, sposób  
jego osiągniecia, charakterystykę techniczną projektowanego obiektu lub zasięg terenu 
przewidzianego do badań, rodzaj dokumentacji geologicznej, harmonogram prac oraz przedsięwzięcia 
konieczne ze względu na ochronę środowiska. w projekcie istotne jest określenie przedsięwzięć 
i środków niezbędnych do wyeliminowania zagrożeń środowiska związanych z wykonywaniem 
zamierzonych prac. projekt prac geologicznych sporządza się zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów 
robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji70.

na etapie „projektu budowlanego” dla obiektów budowlanych wymagających wykonania robót 
geologicznych, poza dokumentacją geologiczno-inżynierską inwestor powinien wykonać 
dokumentację geotechniczną. Geotechniczne warunki posadawiania obiektów budowlanych ustala 
się m.in. w oparciu o bieżące wyniki badań geotechnicznych gruntu, analizę danych archiwalnych, 
w tym analizę i ocenę dokumentacji geotechnicznej, geologiczno-inżynierskiej i hydrogeologicznej, 
obserwacji geodezyjnych zachowania się obiektów sąsiednich oraz innych danych dotyczących 
podłoża badanego terenu i jego otoczenia. Geotechniczne warunki posadawiania obiektów 
budowlanych jest to opracowanie finalne ustalające przydatność gruntów podłoża do właściwego 
i bezpiecznego zaprojektowania obiektu. szczegółowe zasady ustalania geotechnicznych 
warunków określono w rozporządzeniu Ministra transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej 
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawania obiektów 
budowlanych71 (Dz.u. nr 2012 r. poz. 463).

68  Dz.u. z 2011 r. nr 163, poz. 981 ze zm.

69  Dz.u. nr 291, poz. 1714.

70  Dz.u. nr 288, poz. 1696.

71  Do dnia 29  kwietnia 2012  r. obowiązywało rozporządzenie Ministra spraw wewnętrznych i  administracji 
z  dnia 24  września 1998  r. w  sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych  
(Dz.u. z 1998 r. nr 126, poz. 839).
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zgodnie z zarządzeniem nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg krajowych i autostrad z dnia 
11 maja 2009 r. w sprawie stadiów i składu dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie 
przygotowania zadań w skład sIwz wchodzi:

Tom I – Instrukcja dla wykonawców która zawiera m.in. krótki opis przedmiotu zamówienia, 
opis warunków udziału w postępowaniu oraz wykaz dokumentów potwierdzających spełnienie 
warunków przez wykonawców, pouczenie o środkach prawnych. zawiera również formularze  
dot. wiarygodności wykonawców oraz formularz oferty i formularze stanowiące załączniki do oferty.

Tom II – Warunki Kontraktu zawierające postanowienia umowne.

Tom III – Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, które zawierają zbiory wymagań 
niezbędnych do określenia standardu i jakości wykonania robót w zakresie sposobu wykonania, 
właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych  
robót.

Tom IV – Dokumentacja projektowa, w której skład wchodzi:

a) Projekt budowlany w zakresie uwzgledniającym specyfikę robót budowlanych i zawierający 
miedzy innymi:

 − uzasadnienia celowości inwestycji i jej lokalizacje,
 − mapy do celów projektowych,
 − szczegółowe rozwiązania geometryczne,
 − rozwiązania konstrukcyjne,
 − projekty urządzeń towarzyszących,
 − uzgodnienia w tym zuD,
 − dane o planowanym okresie realizacji z uwzględnieniem harmonogramu realizacji,
 − dane dotyczące zagrożeń dla środowiska oraz higieny i ich zapobieganie,
 − uzgodnienia umożliwiające uzyskanie pozwolenia na budowę.

b) Projekt wykonawczy powinien uzupełniać i uszczegółowić projekt budowlany w zakresie  
i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, 
przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych. projekty wykonawcze 
zawierają rysunki w skali uwzgledniającej odpowiednią szczegółowość wraz z wyjaśnieniami 
opisowymi rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych, technologicznych wykonania robót, 
wykaz wszystkich robót.

c) Przedmiary robót powinny zawierać zestawienia przewidzianych do wykonania robót  
w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem 
podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych. przedmiary robót na stronie tytułowej powinny zawierać 
nazwy i kody: grup robót, klas robót, kategorii robót. spis działów przedmiaru robót powinien 
przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych w danej inwestycji na grupy robót według 
wspólnego słownika zamówień. na podstawie przedmiarów robót opracowywany jest ślepy 
kosztorys, na podstawie którego sporządzany jest kosztorys ofertowy wykonawcy oraz kosztorys 
inwestorski.
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w przypadku opracowywania dokumentacji przetargowej dla systemu „projektuj i buduj”. 
przygotowując sIwz, w tym program funkcjonalno-użytkowy72 (pfu) oraz wszczynając postępowanie 
o udzielenie zamówienia publicznego w tym systemie, GDDkia powinna dysponować, co najmniej, 
następującymi materiałami i danymi wyjściowymi do jego opracowania: 

a) w przypadku zadań, dla których prace przygotowawcze realizowane są w oparciu o „przejściowe” 
przepisy zmienionej w 2008 roku ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych, tzn. posiadających decyzję lokalizacyjną i dla których 
uzyskiwane będzie pozwolenie na budowę:

 − koncepcja programowa (lub projektem wstępnym autostrady w przypadku autostrad),
 − Decyzja lokalizacyjna wraz z załącznikami,
 − Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z materiałami do tej decyzji.

b) w przypadku zadań realizowanych w oparciu o znowelizowane przepisy ustawy o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, tzn. takich, dla których 
będzie uzyskiwana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej:

 − koncepcja programowa (lub projektem wstępnym autostrady w przypadku autostrad),
 − Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z materiałami do tej decyzji.

Dodatkowo zaleca się, o ile jest to możliwe, dla celów lepszego przygotowania programu 
funkcjonalno-użytkowego oraz przyspieszenia prac związanych z systemem „projektuj i buduj” 
wykonanie dodatkowych opracowań, w tym m.in.:

 − mapy dla celów projektowych,
 − studium geologiczno-inżynierskiego,
 − inwentaryzacji zieleni,
 − inwentaryzacji lub dokumentacji obiektów budowlanych,
 − aktualizacji koncepcji programowej (projektu wstępnego autostrady) w przypadku,  

gdy dokumentacja ta była opracowywana kilka lat wcześniej),
 − stosownej prognozy ruchu.

opracowując dokumentację przetargową w systemie „projektuj i buduj”, w przypadku załączania 
do niego materiałów wyjściowych, GDDkia powinna dokonać szczegółowej analizy i wyboru, 
które z materiałów włączyć do swoich wymagań i uczynić częścią kontraktu, a które potraktować 
jako materiały informacyjne, do wglądu, nie będące materiałem wyjściowym do projektowania 
dla wykonawcy. jest to niezwykle istotne zwłaszcza w odniesieniu do koncepcji programowej, 
biorąc pod uwagę stan szczegółowości tego dokumentu oraz możliwe braki, które mogą być 
wykryte dopiero na etapie realizacji właściwych prac projektowych. zaleca się określenie statusu 
koncepcji jako materiałów „do wglądu”, z odpowiednim obwarowaniem w zapisach sIwz 
i umowy, że rozwiązania zawarte w koncepcji nie stanowią podstawy do określenie zakresu prac,  
a do samych wymagań GDDkia przeniesienie jedynie wszystkich istotnych z punktu widzenia 
realizacji zamówienia i nie budzących wątpliwości zapisów koncepcji. takie podejście minimalizuje 
ryzyko roszczeń wykonawcy na etapie realizacji zamówienia.

72  program pfu służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty 
szczególnie w  zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych – §  15 rozporządzenia 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.
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wykonawca na zakończenie realizacji inwestycji przygotowuje operat odbiorowy, w skład którego 
wchodzą następujące dokumenty:

1. Dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przez inżyniera 
oraz dodatkowa, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy; wymaga się przy tym, 
żeby dokumentacja została tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany  
były łatwo rozpoznawalne.

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 
lub zamienne).

3. recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały).

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badan i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z sst i ew. pzj.

6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z sst i ew. pzj.

7. opinia technologiczna opracowana przez wykonawcę i skoreferowana przez inżyniera, sporządzona 
na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, 
wykonanych zgodnie z sst i pzj.

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznych, 
energetycznych, gazowych, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń.

9. projekty rozruchu i eksploatacji obiektów technologicznych.

10. Dokumentacje techniczno-ruchowe maszyn i urządzeń mechanicznych.

11. Dokumentacja fotograficzna, skatalogowana w sposób nie budzący wątpliwości co do dat 
wykonania fotografii oraz obiektów, które dokumentuje.

12. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu.

13. kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
zatwierdzona w odpowiednim ośrodku dokumentacji geodezyjnej.

odpowiedzialność wykonawcy za jakość wykonanych robót drogowych została uregulowana 
w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny73 (k. c.), w tytule XVI (art. 647–658). 
w przypadku opóźnienia się przez wykonawcę z rozpoczęciem robót lub z wykończeniem obiektu 
albo wykonywania przez wykonawcę robót w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, do rękojmii 
za wady wykonanego obiektu, jak również do uprawnienia inwestora do odstąpienia od umowy 
przed ukończeniem obiektu stosuje się odpowiednio przepisy o umowie o dzieło (art. 656 § 1 k. c.). 

73  Dz.u. z 2014 r., poz. 121.
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wykaz skontrolowanych podmiotów oraz jednostek organizacyjnych nIk,  
które przeprowadziły w nich kontrole

Lp. Jednostka kontrolna Jednostka kontrolowana 

1. Departament Infrastruktury Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

2. Delegatura NIK w Bydgoszczy GDDKiA Oddział w Bydgoszczy 

3. Delegatura NIK w Katowicach GDDKiA Oddział w Katowicach

4. Delegatura NIK w Krakowie GDDKiA Oddział w Krakowie

5. Delegatura NIK w Łodzi GDDKiA Oddział w Łodzi

6. Delegatura NIK w Olsztynie GDDKiA Oddział w Olsztynie

7. Delegatura NIK w Warszawie GDDKiA Oddział w Warszawie

8. Delegatura NIK we Wrocławiu GDDKiA Oddział we Wrocławiu

9. Delegatura NIK w Zielonej Górze GDDKiA Oddział w Zielonej Górze
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wykaz aktów prawnych

1. ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.u. z 2013 r., poz. 260 ze zm.). 

2. ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  
w zakresie dróg publicznych (Dz.u. z 2013 r., poz. 687 ze zm.).

3. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny (Dz.u. z 2014 r., poz. 121).

4. ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – prawo budowlane (Dz.u. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.).

5. ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych (Dz.u. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).

6. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.u. z 2013 r., poz. 885 ze zm.).

7. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.u. nr 92, poz. 881 ze zm.).

8. ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – prawo geologiczne i górnicze (Dz.u. nr 163, poz. 981 ze zm.).

9. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych  
(Dz.u. z 2009 r. nr 157, poz.1241 ze zm.).

10. rozporządzenie Ministra transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i  ich usytuowanie  
(Dz.u. nr 43, poz. 430 ze zm.).

11. rozporządzenie Ministra transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2012 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.u. z 2012 r. poz. 608) oraz rozporządzenie 
Ministra transportu i  Gospodarki Morskiej z  dnia 30  maja 2000  r. w  sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie  
(Dz.u. nr 63, poz. 735 ze zm.).

12. rozporządzenie Ministra transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.  
w  sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych74 
(Dz.u. nr 2012 r., poz. 463).

13. rozporządzenie Ministra środowiska z  dnia 23  grudnia 2011  r. w  sprawie dokumentacji 
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej75 (Dz.u. nr 291, poz. 1714).

14. rozporządzenie Ministra środowiska z  dnia 20  grudnia 2011  r. w  sprawie szczegółowych 
wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie 
wymaga uzyskania koncesji76 (Dzu. nr 288, poz. 1696).

15. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z  dnia 3  lipca 2003  r. w  sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.u. nr 220, poz. 2181 ze zm.).

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).

74  Do kwietnia 2012 r. obowiązywało rozporządzenie Ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 24 września 1998 r. 
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.u. z 1998 r. nr 126, poz. 839).

75  Do dnia 31 grudnia 2011 r. obowiązywało rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 3 października 2005 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie  
(Dz.u. z 2005 r. nr 201, poz. 1673).

76  Do dnia 1 grudnia 2011 r. obowiązywało rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie projektu 
prac geologicznych (Dz.u. z 2001 r. nr 153, poz. 1777).
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17. 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. nr 138, poz. 1554).

18. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i  rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.u. nr 108, poz. 953 ze zm.).

19. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z  dnia 11  sierpnia 2004  r. w  sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz.u. nr 198, poz. 2041 ze zm.).

20. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych 
oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.u. nr 249, poz. 2497 ze zm.).

21. rozporządzenie prezesa rady Ministrów z  dnia 30  grudnia 2009  r. w  sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty 
mogą być składane (Dz.u. nr 226, poz. 1817) – uchylone z dniem 20 lutego 2013 r.77.

77  uchylone art. 1 pkt a ustawy z dnia 20 października 2012 r. o zmianie ustawy – prawo zamówień publicznych oraz ustawy 
o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.u. z 2012 r. poz. 1271).
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lista osób zajmujących kierownicze stanowiska, odpowiedzialnych  
za kontrolowaną działalność

Lp. Nazwa kontrolowanej jednostki Kierownik jednostki kontrolowanej

1. Ministerstwo Infrastruktury –  Cezary Grabarczyk od 16 listopada 2007 r. do 7 listopada 2011 r. 

2. Ministerstwo Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej

–  Sławomir Nowak od 18 listopada 2011 r. do 27 listopada 2013 r.

3. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju –  Elżbieta Bieńkowska od 27 listopada 2013 r. do 22 września 2014 r. 
– Maria Wasiak od 22 września 2014 r. nadal

4. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych  
i Autostrad

–  Zbigniew Kotlarek od 25 listopada 2006 r. do 22 stycznia 2008 r.
– Janusz Koper od 23 stycznia 2008 r. do 8 maja 2008 r.
– Lech Witecki od 12 maja 2008 r. do 12 lutego 2014 r.
– Ewa Tomala-Borucka od 12 lutego 2014 r. i obecnie
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wykaz organów, 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. Minister finansów

8. Minister Infrastruktury i rozwoju

9. szef centralnego biura antykorupcyjnego

10. szef biura bezpieczeństwa narodowego

11. sejmowa komisja do spraw kontroli państwowej

12. sejmowa komisja Infrastruktury

13. sejmowa komisja finansów publicznych

14. sejmowa komisja samorządu terytorialnego i polityki regionalnej

15. sejmowa komisja odpowiedzialności konstytucyjnej


