
Oświadczenie złożone 

przez senatora Przemysława Błaszczyka 

na 68. posiedzeniu Senatu 

w dniu 9 stycznia 2015 r. 

Oświadczenie skierowane do pełniącej obowiązki generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad Ewy 

Tomali-Boruckiej 

Szanowna Pani Dyrektor! 

W związku ze złożeniem przez GDDKiA Oddział w Lublinie w dniu 1 grudnia 2014 r. oświadczenia o od-

stąpieniu od umowy nr GDDKiA-O/LU-R2mk/B-obw. Hrubieszowa/11 z dnia 21 lipca 2011 r. wobec firmy 

Dromet Sp. z o.o. w Częstochowie zwracam się prośbą o wskazanie przyczyn odstąpienia od umowy przez 

zamawiającego oraz wyjaśnienie, czy, zgodnie z prośbą wykonawcy, zamawiający dopuszcza możliwość 

kontynuacji współpracy z Dromet Sp. z o.o. w Częstochowie w celu ukończenia realizacji zamówienia, a jeśli 

tak, to na jakich warunkach. 

Należy zwrócić uwagę na to, iż Dromet Sp. z o.o. jest rodzinną spółką zatrudniającą około stu pracowni-

ków, której wspólnicy solidarnie poręczyli własnym majątkiem za wszelkie zobowiązania spółki względem 

STU Ergo Hestia SA w Sopocie z tytułu umowy o gwarancję ubezpieczeniową należytego wykonania umo-

wy przez Dromet Sp. z o.o. Brak możliwości kontynuacji i zakończenia zamówienia przez Dromet Sp. z o.o. 

spowoduje upadłość spółki, pozbawi miejsc pracy zatrudnionych w niej pracowników oraz środków finanso-

wych ich rodziny, jak również wpłynie negatywnie na sytuację majątkową osób, które poręczyły za zobowią-

zania spółki. 

Zgodnie z posiadanymi przez mnie informacjami, Dromet Sp. z o.o. w Częstochowie podjęła się kontynu-

acji i realizacji zamówienia na budowę obwodnicy miasta Hrubieszowa w ciągu drogi krajowej nr 74 Janów 

Lubelski – granica państwa od km 0+000 (istn. km 320+579) do km 9+269,28 (istn. km 329+270), po tym 

jak konsorcjum, w skład którego wchodziła również firma Dromet Sp. z o.o., odstąpiło od umowy, oraz gdy 

wobec lidera konsorcjum, firmy Hak Construction Sp. z o.o., oraz członka konsorcjum Cardo-Mosty 

Sp. z o.o. zostały złożone wnioski o ogłoszenie upadłości. Dromet Sp. z o.o. w Częstochowie, przejmując 

realizację zamówienia, działała w dobrej wierze w ścisłej współpracy z dyrektorem GDDKiA Oddział Lublin 

po ustaleniu z oddziałem, że spółka będzie odpowiadać za prowadzenie budowy oraz wszelkie zobowiązania 

powstałe po dniu przejęcia, to jest od dnia 5 listopada 2012 r., oraz że dokonane przez inżyniera kontraktu 

w dniu 18 października 2012 r. korekty obmiaru nie będą miały wpływu na przyszłe płatności za roboty zrea-

lizowane przez firmę Dromet Sp. z o.o., a o zwrot nienależnie pobranej kwoty GDDKiA Oddział w Lublinie 

wystąpi z roszczeniem do firm Hak Construction Sp. z o.o. oraz Cardo-Mosty Sp. z o.o. 

Dromet Sp. z o.o. stawia szereg zarzutów dotyczących nieprawidłowego postępowania zamawiającego, 

począwszy od błędów w dokumentacji projektowej, przez niewłaściwe postępowanie w związku z wypłaca-

niem wynagrodzenia firmie Hak Construction Sp. z o.o. (wynagrodzenie w kwocie 5 236 974,57 zł netto 

miało być z wypłacone za niewykonane prace; wynagrodzenie wypłacano bezpośrednio spółce, pomimo wie-

dzy zamawiającego o zaległościach w płatnościach na rzecz podwykonawców i o utracie płynności finanso-

wej przez spółkę; wynagrodzenie wypłacono za roboty zrealizowane w sierpniu 2012 r., pomimo braku kart 

obmiarowych) oraz podwykonawcom w dniach 7 listopada 2012 r. i 14 listopada 2012 r. z pomięciem Dro-

met Sp. z o.o. jako jedynego już wówczas wykonawcy, po brak bieżącego (comiesięcznego) rozpatrywania 

i wypłacania zwrotu ponoszonych kosztów ogólnych i kosztów zarządu, nieuregulowanie płatności chociażby 

za wykonane plantowanie skarp nasypu, brak woli współpracy po stronie zamawiającego, w wyniku czego 

doszło do bezzasadnego obciążenia Dromet Sp. z o.o. karami umownymi i kosztami wynagrodzenia wypła-

conego bezpośrednio podwykonawcom, spowolnienia wykonania kontraktu, znacznych zaległości finanso-

wych po stronie Dromet Sp. z o.o., które uniemożliwiły terminową realizację kontraktu. 

Wobec powagi stawianych zarzutów bardzo proszę GDDKiA o ustosunkowanie się do nich. 

Z poważaniem 

Przemysław Błaszczyk 




