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Szanowny Pan  
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej 

 
 

 
Szanowny Panie Marszałku, 

 
w związku z oświadczeniem złożonym przez Senatora Kazimierza Kleinę podczas 76. posiedzenia Senatu 

RP w dniu 12 kwietnia 2019 r., przekazuję poniżej odpowiedź na pytanie dotyczące harmonogramu prac 

oraz sposobu finansowania drogi ekspresowej nr 6 od Sianowa do obwodnicy Trójmiasta (tzw. trasy 

kaszubskiej) oraz Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej. 

 
1.   W  dniu  5  czerwca  2018  roku  Komitet  Ekonomiczny  Rady  Ministrów  („KERM”)  podjął  decyzję 

o skierowaniu do realizacji czterech odcinków dróg ekspresowych: 

  S6 Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej, 

  S6 Koszalin - DK6 (Bożepole Wielkie), 

  S10 Bydgoszcz – Toruń, 

  S6 Zachodniej Obwodnicy Szczecina. 

Formułą przewidzianą do realizacji dla ww. odcinków jest partnerstwo publiczno-prywatne („PPP”). 

Warunkiem  dopuszczenia  do  realizacji  wszystkich  czterech  inwestycji  jest  uzyskanie  pozytywnej  opinii 

EUROSTAT w zakresie niezaliczania zobowiązań z tytułu ich realizacji do długu publicznego. Zgodnie 
z przyjętym  trybem  postępowania  uzyskanie  takiej  opinii  poprzedzone  jest  konsultacjami  z  Głównym 

Urzędem Statystycznym („GUS”). Zgodnie ze wstępną opinią GUS z dnia 6 marca 2019 r., dotyczącą 

dokumentów projektu odcinka drogi ekspresowej S6 - Budowa Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej, 

proponowane warunki realizacji inwestycji nie powodują konieczności automatycznego jej ujęcia w bilansie 

sektora instytucji rządowych i samorządowych, z wpływem na dług i deficyt tego sektora. Drugi z projektów 

tj. S6 Koszalin - DK6 (Bożepole Wielkie), planowany jest do realizacji przy takim samym podziale ryzyk 

i obowiązków jak te zawarte w projekcie obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej. 

 
Kolejnym etapem prac dla ww. projektów będzie przygotowanie analizy ekonomicznej uzasadniającej 

realizację w formule PPP (tzw. analiza Value for Money) i uzyskanie pozytywnej decyzji KERM o skierowaniu 

projektów do realizacji. 

 
2.  Jeśli chodzi o prośbę Pana Senatora o udostępnienie harmonogramów dla dwóch odcinków drogi 

ekspresowej  S6  (S6  Koszalin  –  DK6  Bożepole  Wielkie  oraz  S6  Obwodnica  Metropolii  Trójmiejskiej), 

uprzejmie  informuję,  iż dokumenty  te  powinny  być  zachowane  w poufności  i nieudostępniane  osobom 

trzecim ze względu na fakt, iż mogą być one wykorzystane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych 

i  Autostrad  jako  zamawiającego  w procesie  przygotowania  i przeprowadzenia  postępowania  na  wybór 

partnera  prywatnego.  Harmonogramy  zawierają  informacje  służące  do  przeprowadzenia  postępowania, 

w szczególności informacje pozwalające na skalkulowanie budżetu lub kwoty, jaką zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Wskazać bowiem należy, że zgodnie z obowiązującym prawem, 

w szczególności z art. 86 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. 

zm.), ogłoszenie budżetu (kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia) 
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następuje  bezpośrednio  przed  otwarciem  ofert.  Ponadto,  w  odniesieniu  do  wartości  szacunkowej 

zamówienia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz.1128), możliwość wypełnienia 

protokołu, a zatem ujawnienia tej informacji możliwa staje się dopiero po otwarciu ofert. 

 
Reasumując, skoro ustawodawca zdecydował o niepublikowaniu informacji przed terminami określonymi 

w ustawie pzp, to na obecnym etapie informacje te nie powinny podlegać ujawnieniu. 

 
Z poważaniem 
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