
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD 

ul. śelazna 59; 00-848 Warszawa 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiot zamówienia 

„Opracowanie kompleksowego Systemu Diagnostyki Stanu Technicznego Nawierzchni 

dróg krajowych„ 

2. Zakres zamówienia 

Zamówienie obejmuje realizację następujących zadań: 

Zadanie 1. Opracowanie koncepcji cyklicznych kampanii diagnostycznych.  

Zadanie 2. Zdefiniowanie formatów danych koniecznych do przeprowadzenia diagnostyki. 

Zadanie 3. Opracowanie zgodnej z obowiązującym w GDDKiA systemem Zarządzania 

Jakością dokumentacji słuŜącej zapewnieniu jakości procesu diagnostyki oraz wyników 

pomiarów. 

Zadanie 4. Opracowanie zasad realizowania prac analitycznych, związanych z szeroko 

rozumianą oceną stanu nawierzchni. 

Zadanie 5. Wykonanie fotorejestracji uszkodzeń nawierzchni oraz obrazu pasa drogowego 

na sieci dróg krajowych o długości ok. 3.000 km wraz z opracowaniem wyników. 

3. Wartość zamówienia 

761 700,00 PLN (netto), 198 411,04 euro1), 936 891,00 PLN (brutto).  

4. Tryb udzielania zamówienia 

Zamówienie określone w pkt 1. będzie wyłączone spod stosowania ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 3 lit. E. 

(ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się do zamówień, których przedmiotem 

są usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług 

badawczych, które nie są w całości opłacane przez zamawiającego lub których rezultaty 

nie stanowią wyłącznie jego własności). 

W przedmiotowej sprawie wystąpiły przesłanki uzasadniające zastosowanie wyłączenia na 

podstawie powyŜej przytoczonego przepisu – z przedmiotowego zamówienia będą mogły 

korzystać wszystkie zainteresowane instytucje np. Ministerstwo Infrastruktury, Policja, 

biura projektowe, jednostki naukowe i badawcze, inni zarządcy dróg, a takŜe będzie ono 

słuŜyło ogółowi społeczeństwa, spowoduje zmniejszenie kosztów diagnostyki sieci oraz 

kosztów zawiązanych z poprawą warunków bezpieczeństwa uŜytkowników dróg.  

Opracowanie będzie ogólnie dostępne i wykorzystywane przy realizacji zamówień 

publicznych związanych z systemem diagnostyki sieci drogowych. 

5. Udzielenie zamówienia 

Zamawiający udzielił zamówienia Instytutowi Badawczemu Dróg i Mostów  



z siedzibą przy ul. Jagiellońska 80 w Warszawie 

Instytut Badawczy Dróg i Mostów jest wiodącą polską placówką naukową zajmującą się 

problematyką infrastruktury komunikacyjnej. Swymi pracami naukowymi, 

wdroŜeniowymi, ekspertyzami i konsultacjami wspiera inwestycje, modernizacje oraz 

remonty dróg i mostów, pomaga wprowadzać racjonalne systemy zarządzania siecią 

drogową, rozpoznaje stan dróg i mostów nowoczesnymi metodami diagnostycznymi. 

Tworzy i wdraŜa nowoczesne rozwiązania materiałowe i technologiczne w budownictwie 

drogowym i mostowym. 

Instytut Badawczy Dróg i Mostów jest jedyną jednostką w Polsce, która jest w stanie 

zrealizować rzeczone opracowanie, gdyŜ posiada niezbędny sprzęt do diagnostyki sieci, 

dzięki któremu wyniki badań będą prawidłowe i wiarygodne. Dodatkowo Instytut jako 

jedyny w Polsce realizował podobne zadania na zlecenia zewnętrzne oraz własne, dzięki 

czemu pozyskał wymagane doświadczenie w czytaniu i analizie uzyskiwanych danych  

z badań i pomiarów.  

Pomimo zaciągniętych informacji zarówno z administracji Drogowej w Szwecji jak i firm 

prywatnych w Szwecji i Niemczech, GDDKiA nie jest w stanie zrealizować zadania 

własnymi siłami, dlatego teŜ zasadnym jest zaangaŜowanie do realizacji zadania 

jedynego w Polsce Instytutu mającego moŜliwość w postaci zasobów ludzkich, 

doświadczenia oraz odpowiedniej jakości sprzętu do przeprowadzenia badania  

i prawidłowego odczytania danych. 

6.Termin wykonania zamówienia 

Od 25.11.2011 r. do 15.06.2011 r. 

7. Uprawniona do kontaktu (w godz. 9:00 – 15:00) jest: 

Natalia Ostrach tel. (22) 375-86-50 

 

Warszawa 28.11.2011 r. 

 

 

 


