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W których miesiącach ubiegłego roku rozstrzygnięto naj-

więcej przetargów drogowych?

Analiza obejmuje 18 462 wyniki ogłoszonych przetargów. 

Liczba rozstrzygniętych postępowań dotyczących budownictwa 

drogowego i mostowego wzrastała od początku 2010 r. W stycz-

niu opublikowano wyniki jedynie 442 postępowań przetar-

gowych. Z przedstawionego zestawienia wynika, że najwięcej 

zamówień publicznych zostało rozstrzygniętych w sierpniu, 

wrześniu i październiku.

W ostatnich miesiącach roku widoczny jest już wyraźny spadek 

liczby ogłoszeń o wynikach. Poniższy wykres przedstawia dokładne 

rozłożenie liczebności wyników przetargów w kolejnych miesiącach.

Warto zauważyć, że najobfi tszy pod względem rozstrzygnięć 

w branży budownictwa był trzeci kwartał ub.r. – ogłoszono 

wtedy wyniki 6088 postępowań przetargowych. Najmniej prze-

targów zostało rozstrzygniętych w pierwszym kwartale 2010 r.

Kto rozstrzygnął najwięcej przetargów na budownictwo 

drogowo-mostowe?

Najwięcej przetargów na budowę dróg i mostów w ostatnich 

12 miesiącach rozstrzygnęły gminy – 7565. Stanowi to ponad 

40% wszystkich wyników. Powiaty – 3898 postępowań (21%), 

natomiast miasta – 3792. Najmniej informacji o wynikach zamó-

wień publicznych ogłosiła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 

i Autostrad – tylko 617.

Przetargi w branży drogowo-mostowej 2010 
– analiza 18 tys. wyników

 ❚ Sylwia Stępniewicz, Grupa Marketingowa TAI Sp. z o.o.

Serwis inwestycyjno-przetargowy www.pressinfo.pl wraz z Grupą Marketingową TAI opracowały zestawienie wyników przetargów 
w branży drogowo-mostowej, opublikowanych w Polsce w 2010 r. Raport przedstawia analizę ponad 18 tys. wyników przetargów. Zesta-
wienie zostało przygotowane na podstawie informacji zamieszczonych w Biuletynie Zamówień Publicznych i Suplemencie do Dziennika 
Urzędowego Unii Europejskiej TED.
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Gdzie ogłaszano wyniki przetargów na budownictwo dro-

gowo-mostowe?

Najwięcej przetargów rozstrzygnęli inwestorzy w wojewódz-

twie mazowieckim (2418 rozstrzygniętych przetargów – 13%). 

Na kolejnych miejscach znaleźli się inwestorzy z województwa 

małopolskiego (2068 rozstrzygniętych przetargów – 11%), wiel-

kopolskiego (1676 rozstrzygniętych przetargów – 9%), pod-

karpackiego (1629 rozstrzygniętych przetargów – 8,8%) oraz 

śląskiego (1555 rozstrzygniętych przetargów – 8,4%) i lubel-

skiego (1234 rozstrzygniętych przetargów – 6,7%). Natomiast 

najmniej przetargów rozstrzygnięto w województwie opolskim 

(412 rozstrzygniętych przetargów – 2,2%). Szczegółowe dane 

obrazuje tabela.

Strabag liderem w wygrywaniu przetargów

Firma Strabag Sp. z o.o. Budownictwo Infrastruktury zwy-

ciężyła pod względem liczby pozyskanych zadań przetargo-

wych w ub.r. Na ponad 18 tys. rozstrzygniętych postępowań, 

wygrała w przeszło 330 i została niekwestionowanym liderem 

zestawienia. Na kolejnych miejscach uplasowały się Skanska 

SA i Eurovia Polska SA.

Największa wartość zrealizowanych przetargów

Kontrakty o najwyższej wartości podpisała fi rma Budimex 

SA – ponad 3 mld zł. Kolejni wykonawcy w zestawieniu osiągnęli 

również wysokie kwoty podpisanych umów, wśród nich znalazły 

się: Strabag Sp. z o.o. i Polimex-Mostostal SA. 

Serwis inwestycyjno-przetargowy www.pressinfo.pl oraz 
Grupa Marketingowa TAI dysponują całością zestawień doty-
czących opublikowanych zamówień publicznych z branży dro-
gowo-mostowej wraz z ich wynikami. Dane z raportu stanowią 
dokładną analizę rynku przetargów w Polsce i są znaczącym 
wsparciem w monitoringu przetargów dla przedsiębiorstw.

R E K L A M A

Województwo inwestora Liczba rozstrzygniętych 
przetargów / zadań

mazowieckie 2418
małopolskie 2068

wielkopolskie 1676
podkarpackie 1629

śląskie 1555
lubelskie 1234

dolnośląskie 1221
łódzkie 1123

kujawsko-pomorskie 833
pomorskie 822

świętokrzyskie 812
zachodniopomorskie 789

warmińsko-mazurskie 680
podlaskie 682
lubuskie 508
opolskie 412
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