
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 czerwiec 2016 r.

FB-KF.431.8.2016. AR

Pan
Tomasz Kiliński
Burmistrz 
Miasta Nowa Ruda

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach od 30 marca do 15 kwietnia 2016 r. na podstawie art. 175 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 

pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 

z późn. zmianami), zespół kontrolny Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu 

w składzie:

Wydział Finansów i Budżetu

• Anna Rosiecka — inspektor wojewódzki, przewodniczący zespołu,

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

• Bożena Fornal - inspektor wojewódzki, członek zespołu,

• Hanna Grafik -  Krzymińska - inspektor wojewódzki, członek zespołu,

• Artur Kowalik - Kierownika Oddziału Logistyki i Usuwania Skutków Klęsk 

Żywiołowych Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, członek zespołu,

przeprowadził kontrolę problemową w trybie zwykłym w Urzędzie Miejskim w Nowej 

Rudzie, ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda.

Temat kontroli: Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowej z budżetu państwa 

na usuwanie i przeciwdziałanie wystąpieniu zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych.

Okres objęty kontrolą: 2015 rok.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 23 grudnia 2015 r. 

przez Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na I półrocze 2016 r. 

(NK-KE.430.5.2015.MJ).
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Kontrolę odnotowano w książce kontroli Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie pod pozycją 

nr 1.

W okresie objętym kontrola funkcje kierownicze pełniły następujące osoby:

Pan Tomasz Jacek Kiliński -  Burmistrz Miasta Nowa Ruda wybrany w wyborach, które 

odbyły się w dniu 16 listopada 2014 r. -  Zaświadczenie Miejskiej Komisji Wyborczej 

w Nowej Rudzie z dnia 18 listopada 2014 r.

Pan Jan Szeląg -  Skarbnik Miasta Nowa Ruda powołany na stanowisko z dniem 15 grudnia 

1999 r. (Uchwała Nr 141/XVIII/99 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 15 grudnia 

1999r.).

Za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanego zagadnienia odpowiedzialni byli 

pracownicy Wydziału Finansów Gminnych oraz Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Urzędu 

Miejskiego w Nowej Rudzie.

[Dowód: akta kontroli str, 15-36]

W 2015 roku Gminie Nowa Ruda przekazano z budżetu państwa dotację celową w łącznej 

wysokości 714 043,97 zł na podstawie 4 umów zawartych pomiędzy Wojewodą 

Dolnośląskim

a Gminą Nowa Ruda, dotyczących finansowania zadań związanych z usuwaniem skutków 

klęsk żywiołowych. Szczegółową kontrolą objęte zostały wszystkie zadania realizowane 

na podstawie zawartych umów (100% środków dotacji celowej przekazanej Gminie), tj.:

1. „Odbudowa drogi wewnętrznej ul. Zielona Dolina w kilometrażu 0+000 - 0+600 

[powódź lipiec 2010 r.]” - Umowa nr 94/2015,

2. „Odbudowa drogi ul. Topolowa w kilometrażu 0+000 - 0+110 [powódź lipiec 

2012 r.]” - Umowa nr 114/2015,

3. „Odbudowa drogi ul. Broniewskiego łącznik z ul. Połoniny w kilometrażu 0+000 - 

0+600 [powódź lipiec 2012 r.]” - Umowa nr 176/2015,

4. „Odbudowa drogi wewnętrznej ul. Zagórze dojazd do budynku nr 33 w kilometrażu 

0+000 - 0+120 [powódź lipiec 2012 r.]” - Umowa nr 214/2015.
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W związku z tym ,'iż Gmina Nowo Ruda została ujęta w rozporządzeniu Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 04 stycznia 2011 r. w sprawie gmin, w których stosuje się szczególne 

zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych 

lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu, a także szczególne zasady zagospodarowania 

terenów oraz zasady i tryb nabywania nieruchomości, w związku z osunięciem ziemi 

(Dz. U. Nr 5, poz. 14) - w przypadku zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi 

mającej miejsce w 2010 r. - wysokość dotacji mogła wynosić nie więcej niż wartość zadania 

po udzieleniu zamówienia publicznego (tj. do 100% dofinansowania kwoty zgłoszonej 

we wniosku).

Natomiast dla zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi mających miejsce w 2012 r. 

dotacje zostały przyznane na zasadach ogólnych (art. 128 ustawy o finansach publicznych), 

które wskazują, iż kwota dotacji na dofinansowanie zadań własnych bieżących 

i inwestycyjnych nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania (...).

W wyniku kontroli poszczególnych zagadnień, działalność jednostki w zakresie 

prawidłowości wykorzystania środków dotacji celowej z budżetu państwa na usuwanie 

i przeciwdziałanie wystąpieniu zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych oceniono 

pozytywnie z uchybieniami, w związku z dokonanymi ustaleniami w zakresie prowadzenia 

wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji oraz prawidłowości 

wyboru wykonawców w aspekcie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Powyższa ocena wynika z ocen cząstkowych badanych obszarów.

Ujęcie środków dotacji w planie finansowym jednostki.

Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, jednostka otrzymała trzy promesy Ministerstwa 

Administracji i Cyfryzacji na łączną kwotę 1 272 000,00 zł:

• promesa z dnia 06 lutego 2015 r. (pismo nr DUSKŻiZK-WPJST.864.92.2015) na kwotę 

800 000,00 zł, na dofinansowanie zadań pn.:

1. Odbudowa drogi wewnętrznej ul. Zielona Dolina w kilometrażu 0+000 - 0+600 

[powódź lipiec 2010 r.],
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2. Odbudowa drogi ul. Topolowa w kilometrażu 0+000 - 0+110 [powódź lipiec 2012 r.];

® promesa z dnia 10 lipca 2015 r. (pismo nr DUSKŻiZK-WPJST.864.92.2015) na kwotę 

400 000,00 zł, na dofinansowanie zadania pn.: Odbudowa drogi ul. Broniewskiego łącznik 

z ul. Połoniny w kilometrażu 0+000 - 0+600 [powódź lipiec 2012 r.],

• promesa z dnia 23 września 2015 r. (pismo nr DUSKŻiZK-WPJST.864.92.2015) 

na kwotę 72 000,00 zł, na dofinansowanie zadania pn.: Odbudowa drogi wewnętrznej 

ul. Zagórze dojazd do budynku nr 33 w kilometrażu 0+000 - 0+120 [powódź 

lipiec 2012 r.]. ' ! '

Wojewoda Dolnośląski w pismach nr:

• FB-BP.3111.204.2015.AD z dnia 31 lipca 2015 r.;

• FB-BP.3111.174.2015.AA z dnia 3 sierpnia 2015 r.;

• FB-BP.3111.338.2015.AA z dnia 28 października 2015 r.;

• FB-BP.3111.433.2015.AA z dnia 23 grudnia2015 r.,

zawiadomił jednostkę, iż w związku z decyzjami Ministra Finansów (odpowiednio 

Nr MF/FG5/002446/2015 z dnia 24 lipca 2015 r„ Nr MF/FG7/002312/2015 

z dnia 21 lipca 2015 r., Nr MF/FG7/004376/2015 z dnia 27 października 2015 r. 

oraz Nr MF/FG5/005026/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r.) zwiększony został plan dotacji 

przekazywanych z budżetu państwa w zakresie zadań objętych kontrolą w następującej 

szczegółowości:

Jednostka
Samorządu

Terytorialnego
Nazwa zadania

Klasyfikacja budżetowa W ysokość dotacji

Dział Rozdział Paragraf [zł]

Odbudowa drogi wewnętrznej ul. Zielona Dolina 
w  kilometrażu 0+000 - 0+600 [powódź lipiec 
2010 r.]

600 60078 2030 241 986,00

Urząd Miejski 
Nowa Ruda

Odbudowa drogi ul. Topolowa w kilometrażu 
0+000 - 0+110 [powódź lipiec 2012 r.] 600 60078 2030 157 029,00

Odbudowa drogi ul. Broniewskiego łącznik 
z ul. Połoniny w kilometrażu 0+000 - 0+600 
[powódź lipiec 2012 r.]

600 60078 6330 243 343,00

Odbudowa drogi wewnętrznej ul. Zagórze 
dojazd do budynku nr 33 w  kilometrażu 0+000 - 
0+120 [powódź lipiec 2012 r.].

600 60078 6330 71 686,00

Suma 714 044,00

Na podstawie ww. promes oraz pism Wojewody Dolnośląskiego dokonano zmian w budżecie 

miasta.
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Ujęcie dochodów i wydatków w planie finansowym jednostki w zakresie zadań 

realizowanych na podstawie ww. umów zaprezentowano w poniższej tabeli:

Podstawa zmiany 
Planu

Dochody W ydatki

Dz. Rozdz §
Przed

zmianą Zmiana Po zmianie Dz. Rozdz §
Przed

zmianą
Zmiana Po zmianie

Uchwala nr 
37/IV/15 Rady 

Miejskiej 
w  Nowej Rudzie 

z dnia 25.02.2015 r.

600 60078 6330 0,00 800 000,00 800 000,00 600 60078 6050 0,00 919 900,00 919 900,00

Uchwała nr 
87/EX/15Rady 

Miejskiej w 
Nowej Rudzie 

z dnia 29.07.2015 r.

600 60078 6330 800 000,00 -14 957,00 785 043,00 600 60078 6050 919 900,00 50 043,00 969 943,00

Uchwała nr 98/X/15 
Rady Miejskiej 

w Nowej Rudzie 
z dnia 02.09.2015 r.

600 60078 6330 785 043,00 -151 737,00 633306,00 600 60078 6050 969 943,00 -176 737,00 793 206,00

Uchwała 
nr 110/XI/15 

Rady Miejskiej 
w Nowej Rudzie 

z dnia 30.09.2015 r.

600 60078 6330 633 306,00 72 000,00 705 306,00 600 60078 6050 793 206,00 92 000,00 885 206,00

Uchwała 
nr 116/XI1/15 

Rady Miejskiej 
w Nowej Rudzie 

z dnia 28.10.2015 r.

600 60078 6330 705 306,00 13 972,00 719 278,00 600 60078 6050 885 206,00 16 972,00 902 178,00

Uchwała 
nr 121/XHI/15 

Rady Miejskiej 
w  Nowej Rudzie 

z dnia 25.11.2015 r.

600 60078 6330 719 278,00 -4 920,00 714 358,00 600 60078 6050 902 178,00 -4 920,00 897 258,00

Uchwała 
nr 249/2015 

Burmistrza Miasta 
N owa Ruda 

z dnia 30.11.2015 r.

600 60078 6330 0,00 0,00 0,00 600 60078 6050 897 258,00 -3,00 897 255,00

Uchwala 
nr 296/2015 

Burmistrza Miasta 
N owa Ruda 

z dnia 
31.12.2015 r.

600 60078 6330' 714 358,00 -314,00 714 044,00 600 60078 6050 897 255,00 -314,00 896 941,00

Różnica pomiędzy kwotą dochodów a kwotą wydatków w ww. zestawieniu tabelarycznym 

związana jest z zaangażowaniem własnych środków Gminy na realizację zadań związanych 

z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

Zmiany po stronie dochodów i wydatków w budżecie miasta na rok 2015, w zakresie środków 

otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk 

żywiołowych wprowadzono Uchwałami Rady Miejskiej w Nowej Rudzie oraz Zarządzeniami 

Burmistrza Miasta Nowa Ruda, w podziałce zgodnej z obowiązującą klasyfikacją budżetową.
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Powyższe działania były zgodne z:

art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.), który stanowi, iż w toku wykonywania budżetu 

zarząd może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jst 

polegających na zmianach planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot 

lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa,

art. 39 ust. 1 ww. ustawy o finansach publicznych, który wskazuje, iż dochody 

publiczne, wydatki publiczne (...) klasyfikuje się (...) według działów, rozdziałów -  

określających rodzaj działalności; paragrafów -  określających rodzaj dochodu, 

wydatku.

[Dowód: akta kontroli str. 37-103] 

Ujęcie środków przedmiotowej dotacji w planie finansowym jednostki oceniono pozytywnie.

Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa, pod względem 

zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanej dotacji a stopniem realizacji 

zadań przewidzianych do sfinansowania dotacją z budżetu państwa.

Na terenie Gminy Nowa Ruda w dniach 17 lipca 2010 r. i 03 lipca 2012 r. wystąpiły 

nadmierne opady atmosferyczne oraz powódź, które wyrządziły straty w infrastrukturze 

komunalnej.

W dniach odpowiednio 18 sierpnia 2010 r. i 12 września 2012 r. spisano protokoły Komisji 

Wojewódzkich ds. weryfikacji strat w infrastrukturze jednostek samorządu terytorialnego 

spowodowanych przez nadmierne opady atmosferyczne oraz powódź. Komisje 

przeprowadziły wizję w terenie dotkniętym skutkami powodzi, wskazując straty powstałe 

w wyniku powodzi w:

2010 r. - w wysokości 2 912 370,00 zł 

2012 r. - w wysokości 2 794 613,70 zł.

W związku z otrzymanymi ww. promesami Ministerstwa Administracji i Cyfłyzacji, Gmina 

Nowa Ruda złożyła w dniach 18.06.2015 r., 29.05.2015 r., 27.08.2015 r. i 29.10.2015 r. 

do DUW wnioski o dotację czterech zadań objętych kontrolą na łączną kwotę 

wnioskowanej dotacji 714 044,00 zł. Do przedmiotowych wniosków załączono podpisane

vyjx
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przez Burmistrza oraz Skarbnika Miasta oświadczenia, iż zadania będące przedmiotem 

wniosków są zadaniami własnymi w rozumieniu przepisów regulujących finanse jednostek 

samorządu terytorialnego, oświadczenia o zaksięgowaniu dotacji celowych z budżetu państwa 

po stronie dochodów wg klasyfikacji, oświadczenia o środkach finansowych jednostki 

przeznaczonych jako udział własny do zadań będących przedmiotem wniosków 

oraz oświadczenia dot. wysokości poniesionych strat w stosunku do wykonanych dochodów 

własnych.

Zawarte, pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim, a Gminą Miejską Nowa Ruda reprezentowaną 

przez Burmistrza Nowa Ruda z kontrasygnatą Skarbnika Gminy, umowy dotacji 

na dofinansowanie zadań objętych kontrolą prezentuje poniższa tabela.

Nazwa zadania
Numer
umowy
dotacji

Data umowy 
dotacji

Kwota
dotacji

[zł]

Kwota
wkładu

własnego
[zł]

% kwoty 
dotacji 

w stosunku 
do wartości 

kosztów 
zadania

Termin 
wykonania 

zadania 
wskazany 
w umowie 

dotacji
Odbudowa drogi 
wewnętrznej ul. Zielona 
Dolina w kilometrażu 
0+000 - 0+600 [powódź 
lipiec 2010 r.f

94/2015 03.08.2015r. 241 985,97 0,00 100% 30.10.2015 r.

Odbudowa drogi ul. 
Topolowa w kilometrażu 
0+000 - 0+110 [powódź 
lipiec 2012 r.]

114/2015 04.08.2015 r. 157 029,00 39 258,11 80% 27.07.2015 r.

Odbudowa drogi ul. 
Broniewskiego łącznik 
z ul. Połoniny w 

ilometrażu 0+000 - 0+600 
[powódź lipiec 2012 r.]

176/2015 02.11.2015 r. 243 343,00 60 836,00 80% 15.12.2015 r.

Odbudowa drogi 
wewnętrznej ul. Zagórze 
dojazd do budynku nr 33 
w kilometrażu 0+000 - 
0+120 [powódź 
lipiec 2012 r.].

214/2015 24.12.2015 r. 71 686,00 17 921,96 80% 30.11.2015 r.
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Zgodnie z zapisami umów jst zobowiązała się do:

• wykonania zadań w terminach wskazanych w ww. tabeli,

• wykorzystania dotacji w terminie 14 dni od dnia wykonania zadania [§ 6 ust. 1] 

z zastrzeżeniem, iż:

w przypadku otrzymania dotacji w terminie późniejszym niż 14 dni od daty 

wykonania zadania, jst jest zobowiązana do wykorzystania dotacji w terminie 

15 dni od dnia wpływu dotacji na jej rachunek bankowy [§ 8 pkt 1], 

wykorzystanie dotacji nastąpi nie później niż do końca roku budżetowego [§ 10].

Na podstawie ww. umów dotacji, Gmina Nowa Ruda otrzymała dotację z budżetu państwa, 

na realizację poszczególnych zadań, w następującej szczegółowości:

Nazwa zadania

Data wpływu 
dotacji 

na rachunek 
bankowy jst

Kwota
przekazanej

dotacji

Dokument 
potwierdzający 
wpływ środków 

na rachunek Gminy

Odbudowa drogi wewnętrznej 
ul. Zielona Dolina w kilometrażu 0+000 
- 0+600 [powódź lipiec 2010 r.]

30.09.2015 r. 241 985,97 Wyciąg nr 198

Odbudowa drogi ul. Topolowa 
w kilometrażu 0+000 - 0+110 [powódź 
lipiec 2012 r.]

27.08.2015 r. 157 029,00 Wyciąg nr 173

Odbudowa drogi ul. Broniewskiego 
łącznik z ul. Połoniny w kilometrażu 
0+000 - 0+600 [powódź lipiec 2012 r.]

30.11.2015 r. 243 343,00 Wyciąg nr 244

Odbudowa drogi wewnętrznej 
ul. Zagórze dojazd do budynku nr 33 
w kilometrażu 0+000 - 0+120 [powódź 
lipiec 2012 r.].

29.12.2015 r. 71 686,00 Wyciąg nr 263

Gmina podpisała umowy z wykonawcami na wykonanie robót budowlanych w ramach 

poszczególnych zadań.

8



Zestawienie zawartych umów wraz z głównymi postanowieniami umownymi prezentuje 

poniższa tabela.

Nazwa zadania Numer umowy 
z wykonawcą

Data umowy 
z

wykonawcą Wykonawca

Termin 
zakończenia 

robót wskazany 
w umowie 

z wykonawcą

Kwota umowy 
z wykonawcą 

brutto w zl 
[VAT 23%]

Odbudowa drogi wewnętrznej 
ul. Zielona Dolina w 
kilometrażu 0+000 - 0+600 
[powódź lipiec 2010 r.]

WI.272.3.2015/MF 09.06.2015 r.

Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowo- 

Mostowych 
„Drogmost” Sp. z o.o. 

w Kłodzku

30.10.2015 r. 245 675,97

Odbudowa drogi ul. Topolowa 
w kilometrażu 0+000 - 0+110 
[powódź lipiec 2012 r.]

WI.272.02.2015/MF 26.05.2015 r.

Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno -  

Usługowe „VICBUD” 
Sp. z o.o.

60 dni od daty 
podpisania 

umowy
199 239,11

i  udowa drogi ul. 
Broniewskiego łącznik 
z ul. Połoniny w kilometrażu 
0+000 - 0+600 [powódź lipiec 
2012 r.]

WI.272.08.2015/MF 26.08.2015 r.

Firma 
Ogólnobudowlana 

Robert Matyszczyk
15.12.2015 r. 322 629,00

Odbudowa drogi wewnętrznej 
ul. Zagórze dojazd do 
budynku nr 33 w kilometrażu 
0+000 - 0+120 [powódź 
lipiec 2012 r.].

WI.2614.D.13.2015 28.10.2015 r.

Firma 
Ogólnobudowlana 

Robert Matyszczyk
30.11.2015 r. 89 707,96

Zgodnie z postanowieniami umownymi wynagrodzenia za ww. zadania miały charakter 

ryczałtowy. Zamawiający zobowiązał się do zapłaty należności wykonawcom w terminie do 

30 dni od daty otrzymania faktury.

Wykonawcy wykonali roboty budowlane oraz zgłosili gotowość do odbioru prac w terminach 

zgodnych z postanowieniami zawartych umów.

Zamawiający dokonał odbioru końcowego wykonanych robót w ramach zadań objętych 

kontrolą, co potwierdzone zostało poprzez spisanie protokołów końcowego odbioru robót 

i protokołów rzeczowo-finansowych końcowego odbioru zadania.

Na podstawie dokonanych odbiorów robót wykonawcy wystawili faktury w terminach 

wynikających z zawartych umów. Zestawienie wystawionych faktur oraz sporządzonych 

protokołów dokumentujących zakończenie rzeczowe zadań ujęto w poniższej tabeli.
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Nazwa zadania

Data 
zgłoszenia 

przez 
wykonawcę 

gotowości do 
odbioru robót

Data 
protokołu 

końcowego 
odbioru robót

Numer
faktury

Data
wystawienia

faktury

Kwota
brutto

faktury

Kwota 
faktury - 
dotacja

Kwota faktury - 
środki własne 

kwalifikowlane

K w o ta  fak tu ry  - 
środ k i w ła sn e  

n iek w a lifik o w la n e

Odbudowa drogi 
wewnętrznej 
ul. Zielona Dolina w 
kilometrażu 0+000 - 
0+600 [powódź lipiec 
2010 r.]

15.09.2015 r. 22.09.2015 r. 45/D/2015 22.09.2015 r. 245 675,97 241 985,97 0,00 3 690,00

Odbudowa drogi ul. 
Topolowa
w  kilometrażu 0+000 
- 0+110 [powódź 
lipiec 2012 r.[

24.07.2015 r. 31.07.2015 r. 07/2015//78 31.07.2015 r. 199239,11 157 029,00 39 258,11 2 952,00

Odbudowa drogi ul. 
Broniewskiego 
łącznik z ul. Połoniny 
w  kilometrażu 0+000 
- 0+600 [powódź 
lipiec 2012 r.[

10.11.2015 r. 24.11.2015 r. 03/11/2015 25.11.2015 r. 322 629,00 243 343,00 60 836,00 18 450,00

Odbudowa drogi 
wewnętrznej ul. 
Zagórze dojazd do 
budynku nr 33 
w kilometrażu 0+000 
- 0+120 [powódź 
lipiec 2012 r.]

30.11.2015 r. 10.12.2015 r. 05/12/2015 11.12.2015 r. 89 707,96 71 686,00 17 921,96

i

100,00

Terminowość realizacji przez Gminę zobowiązań finansowych prezentuje poniższa tabela.

Nazwa zadania Data wpiywu  
faktury

Termin zapłaty 
zgodnie 

z  umową dotacji

Termin zapłaty 
zgodnie 

z  umową 
z  wykonawcą

Data zapłaty 
za fakturę

Nr wyciągu  
bankowy 

dot. zapłaty 
za fakturę

Odbudowa drogi wewnętrznej 
ul. Zielona Dolina w kilometrażu 0+000 
- 0+600 [powódź lipiec 2010 r.]

2 2 .0 9 .2 0 1 5  r. 13 .11 .2015  r. 2 2 .1 0 .2 0 1 5  r. 0 1 .1 0 .2 0 1 5  r. 41

Odbudowa drogi ul. Topolowa 
w  kilometrażu 0+000 - 0+110 [powódź 
lipiec 2012 r.]

3 1 .0 7 .2 0 1 5  r. 11 .09 .2015  r. 3 0 .08 .2015  r.

1 7 .08 .2015  r. 
(środki własne)

30

2 8 .0 8 .2 0 1 5  r. 33

Odbudowa drogi ul. Broniewskiego 
łącznik z ul. Połoniny w  kilometrażu 
0+000 - 0+600 [powódź lipiec 2012 r.]

2 5 .1 1 .2 0 1 5  r. 2 9 .1 2 .2 0 1 5  r. 2 5 .1 2 .2 0 1 5  r. 0 8 .1 2 .2 0 1 5  r. 55

Odbudowa drogi wewnętrznej ul. 
Zagórze dojazd do budynku nr 33 
w  kilometrażu 0+000 - 0+120 [powódź 
lipiec 2012 r.]

1 4 .1 2 .2 0 1 5  r. 3 1 .1 2 .2 0 1 5  r. 1 5 .01 .2016  r. 3 0 .1 2 .2 0 1 5  r. 62

Na podstawie sprawdzonych dokumentów źródłowych ustalono, że wydatkowanie środków 

dotacji nastąpiło zgodnie z zasadą oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi 

(wyboru oferentów dokonano w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych)
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oraz zgodnie z ich celowym przeznaczeniem, tj. stwierdzono zasadność podejmowanych 

działań z punktu widzenia przyjętych celów.

Kwota otrzymanych dotacji została w pełni wydatkowana na realizację zadań objętych 

kontrolą. Jest to zgodne z art. 254 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych

(Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.).

Płatności za wykonane roboty zostały dokonane w prawidłowych wysokościach i w terminach 

wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań, tj. zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.).

W wyniku kontroli stwierdzono, iż zostały dotrzymane terminy:

wynikające z umów dotacji dotyczące wykonania zadań, wykorzystania dotacji 

i dokonania jej rozliczenia, 

realizacji zadań przez wykonawców,

dokonania płatności przez jednostkę za zrealizowane zadania.

Powyższe ustalenia zostały dokonane na podstawie wyciągów bankowych, protokołów 

końcowego odbioru zadań oraz dokumentów potwierdzających złożenie rozliczeń dotacji.

[Dowód: akta kontroli sir. 104-184; 194-200; 206-213; 221-228; 234-241]

Działalność jednostki w zakresie wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa, 

pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanej dotacji a stopniem 

realizacji zadań przewidzianych do sfinansowania dotacją z budżetu państwa oceniono 

pozytywnie.

Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych.

Do kontroli przedstawiono ewidencję księgową m.in. następujących kont wraz z obrotami 

na przedmiotowych kontach:

901-600-60078-6330

902-600-60078-6050
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130-001-00000-0000-00 

130-600-60078-6050-16 

130-600-60078-6050-41 

130-600-60078-6050-50 

130-600-60078-6050-54 

0804)16-00001-0000-00 

080-041-00000-0000-00 

080-050-00000-0000-00 

080-054-00000-0000-00 

800-003 00000-0000-00 

011 - 200 - 20000 - 0000-00

011-700-20000-0000-00 (

Ewidencja księgowa w zakresie środków objętych kontrolą spełnia wymagania określone 

w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 

z późn. zm.).

Zgodnie z art. 20 ust 2 ww. ustawy, podstawą zapisów w badanych księgach rachunkowych 

były dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej -  faktury i wyciągi 

bankowe.

Zapisy w przedłożonych do kontroli księgach rachunkowych zawierają dane wskazane 

wart. 23 ust. 2 ww. ustawy, tj. uwzględniają daty dokonania operacji gospodarczych, 

określają rodzaj i numery identyfikacyjne dowodów księgowych, które stanowiły podstawę 

zapisów, zawierają zrozumiały tekst lub skrót opisu operacji, kwoty i daty zapisów, 

oznaczenie kont, których zapisy dotyczą.

Księgi rachunkowe prowadzone były rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i na bieżąco zgodnie 

z art. 24 ust. 1-5 powyższej ustawy, tj.:

-  odzwierciedlały stan rzeczywisty;

-  wprowadzono do nich kompletne i poprawnie wszystkie zakwalifikowane 

do zaksięgowania w danym miesiącu dowody księgowe, zapewniono ciągłość zapisów 

oraz bezbłędność działania procedur obliczeniowych;

-  umożliwiały stwierdzenie poprawności dokonanych w nich zapisów, stanów
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oraz stosowanych w nich procedur obliczeniowych;

-  zawarte w nich dane umożliwiały sporządzenie w terminie obowiązujących jednostkę 

sprawozdań budżetowych.

Zgodnie z art. 152 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz § 11 umowy dotacji jednostka 

zobowiązana jest doprowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych 

z dotacji oraz wydatków dokonanych z tych środków.

W wyniku analizy dokumentacji finansowo -  księgowej przedłożonej do kontroli ustalono, 

iż jednostka nie prowadziła wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych 

z dotacji, natomiast dla wydatków dokonanych z tych środków wyodrębniła ewidencję 

według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz na poszczególne 

zadania objęte dofinansowaniem ze środków dotacji, ujmując w niej wydatki w rozbiciu 

na poniesione ze środków własnych i środków dotacji.

Do kontroli przedstawiono m.in. wyciągi bankowe dokumentujące wpływ dotacji 

oraz dokonanie zapłaty za zrealizowane zadania w niżej wskazanej szczegółowości.

Nazwa zadania

Wpływ dotacji z DUW na 
rachunek Gminy

Zapłata za wykonane roboty 
budowlane

Nr wyciągu 
bankowego

Data
wyciągu

bankowego

Nr wyciągu 
bankowego

Data wyciągu 
bankowego

Odbudowa drogi wewnętrznej ul. Zielona Dolina w 
kilometrażu 0+000 - 0+600 [powódź lipiec 2010 r.]

198 30.09.2015 r. 41 . 01.10.2015 r.

Odbudowa drogi ul. Topolowa w  kilometrażu 0+000 
- 0+110 [powódź lipiec 2012 r.] 173 27.08.2015 r.

30 17.08.2015 r. 
(środki własne)

33 28.08.2015 r.

Odbudowa drogi ul. Broniewskiego łącznik 
z ul. Połoniny w  kilometrażu 0+000 - 0+600 
[powódź lipiec 2012 r.]

244 01.12.2015 r. 55 08.12.2015 r.

Odbudowa drogi wewnętrznej ul. Zagórze dojazd do 
budynku nr 33 w  kilometrażu 0+000 - 0+120 
[powódź lipiec 2012 r.]

263 30.12.2015 r. 62 30.12.2015 r.

Przedłożone do kontroli faktury zostały opisane i sprawdzone pod względem merytorycznym, 

formalnym i rachunkowym (pieczątki wraz z podpisami) przez osoby odpowiedzialne 

za te ustalenia. Zostały one zatwierdzone do wypłaty w ramach określonego
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przez udzielającego dotację rozdziału i paragrafu. Wykazano na nich daty księgowania 

wraz ze wskazaniem kwot i kont, na których należy dokonać zapisów księgowych.

Na fakturach zawarto opisy wskazujące, w jakiej części dany wydatek dot. robót 

budowlanych został sfinansowany ze środków budżetu państwa oraz z udziału własnego 

(podano wysokość i udział procentowy zgodnie z poszczególnymi umowami dotacji).

Powyższe działania są zgodne z wymogami określonymi w art. 21 ust.l oraz art. 23 

ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. 

zm.) oraz z postanowieniami umowy dotacji.

W wyniku realizacji zadań objętych kontrolą zwiększono wartość środków trwałych 

o równowartość poczynionych na nich inwestycji. Przyjęcie środków trwałych nastąpiło 

na podstawie sporządzonych dokumentów OT nr:

63/2015 z dnia 30 października 2015 r.,

61/2015 z dnia 30 września 2015 r.

60/2015 z dnia 30 września 2015 r.

79/2015 z dnia 07 grudnia 2015 r.

81/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r.

Dokumenty OT zawierają elementy dowodu księgowego zgodnie z art. 21 ustawy 

o rachunkowości tj.:

• określenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfikacyjnego,

• określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczej,

• opis operacji oraz jej wartość,

• datę dokonania operacji oraz datę sporządzenia dowodu,

• podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której powierzono pieczę nad przyjętym środkiem 

trwałym,

• stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach 

rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach 

rachunkowych (dekretacja), wraz z podpisem osoby odpowiedzialnej za te wskazania.

14



Kwoty wykazane w dokumencie OT są zgodne z przedłożoną ewidencją księgową jednostki 

oraz dokumentami źródłowymi objętymi kontrolą (tj. sfinansowanymi ze środków dotacji 

oraz wkładu własnego), będącymi podstawą zapisów w księgach rachunkowych.

[Dowód: akta kontroli str. 160-263]

Potwierdzono, że jednostka prowadziła wyodrębnioną ewidencję księgową wydatków 

poniesionych ze środków dotacji dla wszystkich kontrolowanych zadań. Z uwagi jednak 

na brak prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji, 

dokumentowanie operacji gospodarczych i ewidencjonowanie operacji gospodarczych 

oceniono pozytywnie z uchybieniami.

Sporządzanie rozliczeń z wykorzystania środków objętych kontrolą.

Zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 3 umów dotacji jst zobowiązała się do:

• przesłania do Wojewody w terminie 21 dni od dnia zakończenia zadania 

następujących dokumentów:

-  rozliczenia końcowego kosztów zadania wraz z potwierdzonymi za zgodność 

z oryginałem kopiami faktur lub rachunków oraz przelewów lub potwierdzeń 

dokonania zapłaty;

-  protokołu rzeczowo-finansowego końcowego odbioru zadania,

z zastrzeżeniem, iż w przypadku otrzymania dotacji w terminie późniejszym niż 14 dni 

od daty wykonania zadania, jst jest zobowiązana do przesłania ww. dokumentów, 

wraz z dokumentem potwierdzającym datę wpływu dotacji na jej rachunek bankowy, 

w terminie 15 dni od dnia wpływu dotacji na jej rachunek bankowy [§ 8 pkt 2].

Rozliczenia końcowe kosztów zadań objętych kontrolą wraz z wymaganymi dokumentami, 

zostały sporządzone i przekazane do DUW zgodnie z postanowieniami określonymi 

w umowach dotacji.

W przedmiotowych rozliczeniach, Burmistrz oraz Skarbnik Miasta złożyli oświadczenie: 

„iż wymienione w wykazie faktury, w kwocie określonej w kolumnie Nr 6 (kwota faktury 

opłacona ze środków dotacji) nie były i nie będą przedkładane innym instytucjom
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uczestniczącym w finansowaniu wymienionego w umowie zadania, celem uzyskania 

pożyczki lub dotacji na jego dofinansowanie”.

Rozliczenia końcowe zostały sporządzone na obowiązującym wzorze stanowiącym załącznik 

nr 2 do umowy dotacji oraz przekazane do DUW w terminach wynikających z zawartych 

umów dotacji. Dane wskazane w rozliczeniach są zgodne z dokumentacją źródłową.

[Dowód: akia kontroli sir. 264-284]

Sporządzanie przez Gminę rozliczeń z wykorzystania środków objętych kontrolą oceniono 

pozytywnie.

Prawidłowość rzeczowego wykorzystania dotacji.

I. Nazwa zadania i nr umowy dotacji

Nazwa zadania: „Odbudowa drogi wewnętrznej ul. Zielona Dolina w kilometrażu 0+000 -  

0+600 [powódź lipiec 2010 r.], umowa nr 94/2015 z dnia 03 sierpnia 2015 r.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania

1. Data rozpoczęcia zadania -  11.06.2015 r.

2. Data zakończenia zadania -  15.09.2015 r.

3. Data końcowego odbioru robót -  22.09.2015 r.

Numer i data zawarcia umowy z wykonawca oraz okres, na jaki została zawarta

Nr umowy: WI.272.3.2015/MF z dnia 09.06.2015 r. na okres od 01.07.2015 r. 

do 30.10.2015 r. W umowie omyłkowo wpisano datę zakończenia umowy 30.10.2014 r.

Przedmiot umowy

Odbudowa drogi wewnętrznej ul. Zielona Dolina w kilometrażu 0+000 -  0+600.

Kwota umowy

Kwota brutto: 245.675,97 zł brutto, w tym kwota wydatków kwalifikowalnych 241.985,97 zł.
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Nazwa i adres wykonawcy

Wyłoniony wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „Drogmost” sp. z o.o. 

w Kłodzku ul. Objazdowa 24, 57-300 Kłodzko

Opis realizacji przedsięwzięcia

Przedmiotem inwestycji była odbudowa drogi wewnętrznej -  ul. Zielona Dolina 

w kilometrażu 0+000 -  0+600 położonej w Nowej Rudzie -  Słupiec. Zakres zadania 

obejmował wykonanie drogi z nawierzchnią bitumiczną o długości 600 m z mijankami 

i zjazdami oraz przepustu ze ściankami czołowymi. W trakcie robót zastosowano 

równoważne rozwiązania zamienne: zamiast mijanek lewostronnych, wykonano mijanki 

prawostronne w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu oraz zjazd na drogę gruntową w km 

0,035. Wartość robót nie uległa zmianie w stosunku do zawartej umowy.

Powyższe dane zostały ustalone na-podstawie oględzin w dniu 07.04.2016 r. i protokołu 

końcowego odbioru robót z dnia 22.09.2015 r.

Brak różnic w stosunku do zestawienia rzeczowo -  finansowego.

Trudności w trakcie realizacji zadania: brak.

Zakres zadania zrealizowano w pełni ze zmianami opisanymi powyżej.

Użyto technologii i zastosowano materiały zgodnie z wymogami stawianymi dla ww. zadania 

w dokumentacji projektowej.

Osiągnięte efekty rzeczowe bezpośrednio po zakończeniu inwestycji

1. Zakładane efekty rzeczowe: odbudowa drogi zgodnie z umową zawartą 

z Wykonawcą.

2. Faktycznie osiągnięte efekty rzeczowe: odbudowa drogi zgodnie z zawartą umową 

z Wykonawcą

3. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem określonym w zawartej umowie.

II. Nazwa zadania i nr umowy dotacji

Nazwa zadania: „Odbudowa drogi ul. Topolowa w kilometrażu 0+000 -  0+110 [powódź 

lipiec 2012 r.]”. Umowa dotacji Nr 114/2015 z dnia 4 sierpnia 2015 r.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania

• Data rozpoczęcia zadania -  02.06.2015 r.

• Data zakończenia zadania -  24.07.2015 r.
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• Data końcowego odbioru robót -  31.07.2015 r.

Numer i data zawarcia umowy z wykonawca oraz okres, na jaki została zawarta

Nr umowy: WI.272.02.2015/MF z dnia 26.05. 2015 r. na okres 60 dni od daty podpisania 

umowy.

Przedmiot umowy

Odbudowa drogi ul. Topolowa w kilometrażu 0+000 -  0+110 (powódź lipiec 2012 r.)

Kwota umowy

Kwota brutto: 199.239,11 zł brutto (kwalifilcowalne)

Nazwa i adres wykonawcy

Wyłoniony wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno -  Usługowe „VICBUD” Sp. z o.o., 

ul. Kolejowa 1, 58-379 Czarny Bór

Opis realizacji przedsięwzięcia

Zakres robót obejmował: roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe uszkodzonej 

nawierzchni oraz elementów dróg: krawężniki, obrzeża, wykonanie koryta pod wzmocnienie 

podbudowy, wykonanie warstw konstrukcyjnych drogi oraz chodników, wykonanie nowej 

nawierzchni z mieszanki bitumicznej 4+4 cm, wykonanie chodników z kostki betonowej, 

wykonanie zjazdów z kostki kamiennej, wykonanie remontu uszkodzonej kanalizacji 

deszczowej.

Powyższe dane zostały ustalone na podstawie protokołu końcowego odbioru robót z dnia

31.07.2015 r. oraz oględzin w miejscu realizacji zadania.

Brak różnic w stosunku do zestawienia rzeczowo -  finansowego.

Trudności w trakcie realizacji zadania: brak 

Zakres zadania zrealizowano w pełni.

Użyto technologii i zastosowano materiały oraz ich ilości zgodnie z wymogami stawianymi 

dla ww. zadania.

Osiągnięte efekty rzeczowe bezpośrednio po zakończeniu inwestycji

1. Zakładane efekty rzeczowe: odbudowa drogi zgodnie z zawartą umową z Wykonawcą
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2. Faktycznie osiągnięte efekty rzeczowe: odbudowa drogi zgodnie z zawartą umową 

z Wykonawcą.

3. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem określonym w zawartej umowie.

III.Nazwa zadania i nr umowy dotacji

Nazwa zadania: „Odbudowa drogi ul. Broniewskiego łącznik z ul. Połoniny w kilometrażu 

0+000 -  0+600 (powódź lipiec 2012 r.), umowa dotacji nr 176/2015 z dnia 2 listopada 2015 r.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania

1. Data rozpoczęcia zadania-26.08.2015 r.

2. Data zakończenia zadania -  10.11.2015 r.

3. Data końcowego odbioru robót -  24.11.2015 r.

Numer i data zawarcia umowy z wykonawca oraz okres, na jaki została zawarta

Nr umowy: WI.272.08.2015/MF z dnia 26.08.2015 r. na okres od 26.08.2015 r. 

do 15.12.2015 r.

Przedmiot umowy

Odbudowa drogi ul. Broniewskiego łącznik z ul. Połoniny w kilometrażu 0+000 - 0+600 

Kwota umowy

Kwota brutto: 322.629,00 zł brutto, w tym kwota wydatków kwalifikowalnych 304.179,00 zł. 

Nazwa i adres wykonawcy

Wyłoniony wykonawca: firma ogólnobudowlana Robert Matyszczyk, 57-451 Wolibórz 90/2. 

Opis realizacji przedsięwzięcia

Przedmiotem inwestycji była odbudowa drogi ul. Broniewskiego, łącznik z ul. Połoniny 

w kilometrażu 0+000 -  0+600 położonej w Nowej Rudzie-Słupiec w systemie zaprojektuj- 

wybuduj.

W ramach przedsięwzięcia wykonano roboty ziemne, podbudowę drogi, nawierzchnię 

bitumiczną, odwodnienie i roboty wykończeniowe.

Powyższe dane zostały ustalone na podstawie protokołu końcowego odbioru robót z dnia

19.10.2015 r. oraz w trakcie oględzin na miejscu realizacji inwestycji w dniu 07.04.2016 r.

19



Zgłoszenie zamiaru przystąpienia do budowy/ robót budowlanych nie wymagających 

pozwolenia na budowę zostało złożone przez wykonawcę w Starostwie Kłodzkim w dniu

06.10.2015 r. -  do wykonawcy należało dopełnienie formalności w tym zakresie. W dniu

19.10.2015 r. dokumentację opatrzono pieczęcią informującą o braku sprzeciwu wobec 

przyjętego zgłoszenia, zgodnie z którym rozpoczęcie prac zaplanowano na 04.11.2015 r. 

Roboty zostały zakończone zgodnie ze zgłoszeniem wykonawcy z dnia 10.11.2015 r. 

Pomimo, że planowany termin rozpoczęcia prac i faktyczny termin odbioru robót dzieliło 

zaledwie 6 dni, brak sprzeciwu ze strony organu nadzorującego z dnia 19.10.2015 r. oraz data 

protokołu zdawczo-odbiorczego dokumentacji technicznej sporządzonej przez wykonawcę 

i zgłoszenia robót nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę przez wykonawcę 

z dnia 06.10.2015 r. dowodzą, że roboty mogły zostać faktycznie rozpoczęte wcześniej 

i zakończone przed terminem.

Brak różnic w stosunku do zestawienia rzeczowo — finansowego.

Trudności w trakcie realizacji zadania: brak 

Zakres zadania zrealizowano w pełni.

Użyto technologii i zastosowano materiały z dokumentacją projektową zadania.

Osiągnięte efekty rzeczowe bezpośrednio po zakończeniu inwestycji

1. Zakładane efekty rzeczowe: odbudowa drogi zgodnie z umową zawartą 

z Wykonawcą.

2. Faktycznie osiągnięte efekty rzeczowe: odbudowa drogi zgodnie z umową zawartą 

z Wykonawcą.

3. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem określonym w zawartej umowie.

IV. Nazwa zadania i nr umowy dotacji

Nazwa zadania: „Odbudowa drogi wewnętrznej ul. Zagórze dojazd do budynku nr 33 

w kilometrażu 0+000 -  0+120 [powódź lipiec 2012 r.]”. Umowa dotacji Nr 214/2015 z dnia 

29 grudnia 2015 r.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania

1. Data rozpoczęcia zadania-28.10.2015 r.

2. Data zakończenia zadania -  30.11.2015 r.

3. Data końcowego odbioru robót -  10.12.2015 r.
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Numer i data zawarcia umowy z wykonawcą oraz okres, na jaki została zawarta

Nr umowy: WI.2614.D.13.2015 z dnia 28.10.2015 r. na okres od 28.10.2015 r. 

do 30.11.2015 r.

Przedmiot umowy

Odbudowa drogi wewnętrznej ul. Zagórze dojazd do budynku nr 33 w kilometrażu 0+000 -  

0+120, zniszczonej w trakcie powodzi w lipcu 2012 roku

Kwota umowy

Kwota brutto: 89.707,96 zł brutto (kwalifikowane)

Nazwa i adres wykonawcy

Wyłoniony wykonawca: Firma Ogólnobudowlana Robert Matyszczyk, 57-431 Wolibórz 90/2 

Opis realizacji przedsięwzięcia

Zakres robót obejmował: roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe uszkodzonej 

nawierzchni oraz przepustów, wykonanie koryta pod wzmocnienie podbudowy, wykonanie 

warstw konstrukcyjnych drogi, wykonanie nowej nawierzchni z mieszanki bitumicznej 4+4 

cm, oczyszczanie i umocnienie rowów, remont przepustu.

Powyższe dane zostały ustalone na podstawie protokołu końcowego odbioru robót z dnia

10.12.2015 r. oraz oględzin w miejscu realizacji zadania.

Brak różnic w stosunku do zestawienia rzeczowo -  finansowego.

Trudności w trakcie realizacji zadania: brak 

Zakres zadania zrealizowano w pełni.

Użyto technologii i zastosowano materiały oraz ich ilości zgodnie z wymogami stawianymi 

dla ww. zadania.

Osiągnięte efekty rzeczowe bezpośrednio po zakończeniu inwestycji

-  Zakładane efekty rzeczowe: odbudowa drogi zgodnie z zawartą umową z Wykonawcą

-  Faktycznie osiągnięte efekty rzeczowe: odbudowa drogi zgodnie z zawartą umową 

z Wykonawcą

-  Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem określonym w zawartej umowie.
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Prawidłowość wykorzystania dotacji w zakresie rzeczowym (osiągnięcia zakładanego efektu) 

oceniono pozytywnie.

[Dowód: akta kontroli str.285-288]

Prawidłowość wyboru wykonawców w aspekcie przepisów ustawy Prawo zamówień 

publicznych.

Materię objętą kontrolą regulują przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwanej dalej ustawą PZP, oraz akty 

wykonawcze do ustawy i okołoustawowe.

W toku kontroli sprawdzono dokumentację dotyczącą postępowań o udzielenie zamówień 

publicznych w ramach zadań dofinansowanych ze środków udzielonych z rezerwy celowej 

budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych pn.:

I. „Odbudowa drogi wewnętrznej ul. Zielona Dolina w kilometrażu od 0+000 -  0+600 

[powódź lipiec 2010 r.]

Kontrole przeprowadzono na następujących dokumentach:

- protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, druk ZP-PN (błędnie 

oznaczony jako ZP-1), nr sprawy WI.271.2.2015/MF.

- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 138868-2015 z dnia 10.06.2015 r. 

zamieszczone w BZP oraz na stronie internetowej zamawiającego.

- umowa z wykonawcą nr WI.272.3.2015/MF z dnia 09.06.2015 r.

- oświadczenia na druku ZP-1 członków komisji przetargowej i kierownika 

zamawiającego z dnia 13.05.2016 r.

- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu ofert z dnia 

03.06.2016 r.

- wydruk informacji o wyniku postępowania z adnotacją o zamieszczeniu na tablicy 

ogłoszeń zamawiającego, wydruk ogłoszenia ze strony internetowej zamawiającego 

oraz potwierdzenie wysłania zawiadomienia pocztą elektroniczną do uczestników 

postępowania.

- zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty 

i o powtórzeniu czynności badania i oceny ofert z dnia 02.06.2015 r. wraz

22



z potwierdzeniem wysłania pocztą elektroniczną do zainteresowanych wykonawców 

i adnotacją o zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń zamawiającego .

- zawiadomienie wykonawcy firmy ogólnobudowlanej Robert Matyszczyk 57-451 

Wolibórz 90/2 z dnia 01.06.2015 r. o stosowaniu praktyk nieuczciwej konkurencji.

- pismo firmy Usługi Budowlano-Transportowe MARC-BUD Marcelina Zielińska 

ul. Kolejowa 61, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki z dnia 02.06.2015 r. informujące 

o gotowości do podpisania umowy i posiadaniu gwarancji ubezpieczeniowej.

- pismo nr WI.271.2.2015/MF z dnia 01.06.2015 r. zamawiającego informujące

0 nowym terminie zawarcia umowy.

- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 27.05.2015 r. w związku 

z uchyleniem się wykonawcy od podpisania umowy o udzielenie zamówienia

( publicznego z adnotacją o zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń zamawiającego i dowód

publikacji na stronie internetowej zamawiającego.

- zawiadomienie wykonawcy Zakładu Ushigowo-Handlowo-Produkcyjnego „ZUBIT” 

Ireneusz Zieliński ul. Kolejowa 61, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki z dnia

25.05.2015 r. o niemożności wniesienia gwarancji należytego wykonania umowy.

- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nr WI.271.2.2015/MF z dnia

20.05.2015 r. z adnotacją o umieszczeniu na tablicy ogłoszeń zamawiającego

1 dowodem przesłania do wykonawców faksem i pocztą elektroniczną.

- uzupełnienie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału 

w postępowaniu przesłane przez firmę Usługi Budowlano-Transportowe MARC-BUD 

Marcelina Zielińska ul. Kolejowa 61, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki opatrzone datą

f wpływu 19.05.2015 r. oraz 22.05.2015 r .

- wezwanie zamawiającego z dnia 15.05.2015 r. skierowane do firmy Usługi 

Budowlano-Transportowe MARC-BUD Marcelina Zielińska ul. Kolejowa 61, 57-230 

Kamieniec Ząbkowicki do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu w zakresie podmiotu trzeciego.

wezwanie zamawiającego z dnia 15.05.2015 r. skierowane do firmy Usługi 

Budowlano-Transportowe MARC-BUD Marcelina Zielińska ul. Kolejowa 61, 

57-230 Kamieniec Ząbkowicki do uzupełnienia podpisu na oświadczeniu o spełnieniu 

warunków udziału w postępowaniu.

- oferta złożona przez firmę Usługi Budowlano-Transportowe MARC-BUD Marcelina 

Zielińska ul. Kolejowa 61, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki.
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- oferta firmy Zakładu Usługowo-Handlowo-Produkcyjnego „ZUBIT” Ireneusz 

Zieliński ul. Kolejowa 61, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki.

- oferta firmy Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych DROGMOST sp. z o.o. 

w Kłodzku ul. Objazdowa 24, 57-300 Kłodzko.

- odpowiedź zamawiającego na pytanie wykonawcy do SIWZ z dnia 11.05.2015 r. 

z dowodem przesłania odpowiedzi do wykonawcy, który zadał pytanie.

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

- ogłoszenie o zamówieniu nr 59741-2015 z dnia 28.04.2015 r. -  wydruk z BZP, 

wydruk z tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego oraz wydruk ze strony 

internetowej zamawiającego.

- wniosek o wszczęcie postępowania i powołanie komisji przetargowej z dnia

22.04.2015 r.

- kosztorys inwestorski z kwietnia 2015 r.

Ustalenia pokontrolne:

1) Wartość zamówienia została oszacowana na podstawie kosztorysu inwestorskiego 

z kwietnia 2015 r., na kwotę 320.245,34 PLN tj. 75.799,51 EUR (kurs 1 EUR = 4,2249 PLN 

zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego 

w stosunku do euro stanowiącego podstawą przeliczania wartości zamówień publicznych 

z dnia 23 grudnia 2013 r. (Dz.U z dnia 31 grudnia 2013 r., poz. 1692).

2) Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy Pzp).

3) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) została zamieszczona na stronie 

internetowej zamawiającego www.nowaruda.biuletyn.net. SIWZ spełnia warunki zawarte 

w art. 36 ustawy Pzp i zawiera wszystkie niezbędne elementy. Wyznaczony w SIWZ 

na 13.05.2015 r. do godz. 09:00 termin składania ofert uwzględniał czas niezbędny 

do przygotowania oraz złożenia ofert i zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy Pzp, był nie krótszy 

niż 14 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień 

Publicznych.

W rozdziale III SIWZ „Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 

oceny spełnienia tych warunków” zamawiający wyznaczył szczegółowo warunki w zakresie 

posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania robót budowlanych objętych 

zamówieniem i dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
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Zamawiający założył, że warunek posiadania wiedzy i doświadczenia zostanie spełniony, 

jeśli wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej dwie roboty w zakresie budowy, 

przebudowy lub remontu dróg o nawierzchni bitumicznej o wartości co najmniej 200.000 zł 

brutto każda, dopuszczając łączenie kilku robót ww. zakresie, zrealizowanych w ramach 

jednej umowy. Na potwierdzenie spełnienia warunku zażądał przedłożenia przez 

wykonawców ubiegających się o zamówienie wykazu robót budowlanych wykonywanych 

w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy -  w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, daty 

i miejsca wykonywania wraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót 

określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, 

czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Zamawiający w SIWZ 

nie zażądał zgodnie z treścią § 1 ust. 1 pkt. 2, aby roboty zostały prawidłowo ukończone -  

żądanie takie zostało jednak wyrażone w ogłoszeniu o zamówieniu w związku z czym 

kontrolujący uznaje to za uchybienie formalne bez wpływu na przebieg i wynik 

postępowania.

W opinii kontrolującego zamawiający powinien dołożyć należytej staranności przy 

formułowaniu omawianego warunku udziału w postępowaniu, ponieważ możliwe było 

również dopuszczenie innych, równoważnych wariantów tego samego doświadczenia. 

Zdaniem kontrolującego odpowiednim doświadczeniem wykazałby się bowiem również 

wykonawca, który wykonał 1 zamówienie o wartości 400.000 zł brutto -  budowa, 

przebudowa lub remont drogi o nawierzchni bitumicznej jest bowiem inwestycją liniową 

i nie ma w tym wypadku znaczenia, czy podobny kilometraż przekładający się w tym 

wypadku na wartość zadania został wykonany w ramach 1 czy 2 zamówień. W ocenie 

zamawiającego opisane uchybienie o charakterze formalnym nie miało wpływu na ocenę 

postępowania.

W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zamawiający uznał, 

że warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie 

dysponował 1 osobą posiadająca uprawnienia budowlane wymagane w specjalności drogowej 

i 1 osobą posiadają uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej. 

Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu zamawiający zażądał 

przedstawienia wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, 

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę lub kierowanie robotami 

budowlanymi wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia 

i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych
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przez nich czynności oraz informacje o podstawie dysponowania tymi osobami. Jednakże, 

zgodnie z treścią tabeli znajdującej się w załączniku nr 5 SIWZ, zamawiający żądał nie tyle 

informacji o podstawie dysponowania osobą uczestniczącą w realizacji zamówienia, 

ile oświadczenia, czy wykonawca dysponuje, czy dopiero będzie dysponował taką osobą. 

Nieścisłość bez wpływu na ocenę postępowania.

4) W postępowaniu wpłynęło pytanie od wykonawcy Przedsiębiorstwa Robót Drogowo- 

Mostowych „DROGMOST” sp. z o.o. ul. Objazdowa 24, 57-300 Kłodzko dotyczące opisu 

przedmiotu zamówienia w SIWZ z dnia 06.05.2015 r. Zamawiający udzielił odpowiedzi 

pismem z dnia 11.05.2015 r. (potwierdzenie wysłania do wykonawcy) oraz opublikował 

odpowiedź na stronie internetowej.

5) Komisję Przetargową powołano prawidłowo na podstawie Zarządzenia nr 10 Burmistrza 

Miasta Nowa Ruda z dnia 26.01.2011 r. Oświadczenia na druku ZP-1 złożyli następujący 

członkowie komisji przetargowej:

- Pan Roman Kaczmarek -  członek komisji przetargowej w dniu 13.05.2015 r.

- Pan Mariusz Fleszar — członek komisji przetargowej w dniu 13.05.2015 r.

- Pan Kornelia Klinicka- członek komisji przetargowej w dniu 13.05.2015 r. 

oraz

- Pan Tomasz Kiliński -  kierownik zamawiającego w dniu 13.05.2015 r.

6) Ogłoszenie o zamówieniu nr 59741-2015 z 28.04.2015 r. zostało opublikowane 

prawidłowo na stronie BZP. W tym samym dniu zamieszczono ogłoszenie na tablicy ogłoszeń 

w siedzibie zamawiającego i na jego stronie internetowej.

7) W terminie składania ofert, tj. do dnia 13.05.2015 r. do godz. 09:00 wpłynęło 6 ofert. 

Zamawiający wezwał do uzupełnienia dokumentów firmę MARC-BUD Marcelina Zielińska 

ul. Kolejowa 61, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki. Wystosował do wykonawcy dwa pisma: 

w jednym z nich datowanym na dzień 15.05.2015 r. zwrócił się o uzupełnienie oświadczenia

0 spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Należy 

zauważyć, że zamawiający w treści wezwania zaznaczył, że dokument zostanie uznany 

za uzupełniony w przypadku przekazania go przed upływem terminu na uzupełnienie 

tj., 19.05.2015 r. faksem lub e-mailem. Kontrolujący stwierdził, że zgodnie z ustawą Pzp

1 orzecznictwem (wyrok KIO 2621/13) pisemność jest jedną z podstawowych zasad 

postępowania o udzielenie zamówienia wyrażoną w art. 9 ust. 1 Pzp oraz, że zgodnie z art. 82 

ust. 2 Pzp wykonawca składa ofertę w formie pisemnej pod rygorem nieważności, natomiast 

oświadczenia lub dokumenty składane wraz z ofertą, mogą być składane albo w formie
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pisemnej, albo w formie kopii poświadczonej za zgodność przez wykonawcę, o czym stanowi 

§ 7 ust. 1 Rwsd. W swoim wyroku KIO zwróciła uwagę, że przepisy dotyczące formy 

oświadczeń lub dokumentów mają charakter bezwzględnie obowiązujący i znajdują 

zastosowanie również w odniesieniu do oświadczeń lub dokumentów składanych 

w wyniku wezwania w trybie art. 26 ust. 3 Pzp. Obowiązkiem wykonawcy wezwanego 

na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp jest więc złożenie w wyznaczonym czasie dokumentu 

prawidłowego, nie tylko pod względem treści, ale również co do formy. Treść wezwania 

wprowadziła w błąd wykonawcę, o czym świadczą daty złożenia dokumentów: oświadczenie 

z art. 22 ust. 1 Pzp wpłynęło faksem w terminie 19.05.2016 r. i dopiero 22.05.2016 r. 

czyli po terminie, w formie pisemnej. Wadliwość czynności zamawiającego polegała 

na wskazaniu, że uzupełnienie dokumentu może zostać uznane za skuteczne, w przypadku 

dostarczenia brakującego oświadczenia z art. 22 ust. 1 e-mailem lub faksem. Błąd popełniony 

przez zamawiającego polegał jednak przede wszystkim na braku wyraźnego wskazania, 

że dokument w formie pisemnej zamawiający powinien otrzymać do upływu wyznaczonego 

terminu. W orzecznictwie kształtuje się jednak pogląd, zgodnie z którym wykonawca 

nie może być obciążany skutkami niejednoznacznego wezwania zamawiającego. Odnosi się 

to również do zachowania terminu na złożenie dokumentów w związku z wymaganiami 

stawianymi formie, w jakich dokumenty te mają zostać złożone. Uchybienie zamawiającego 

pomimo, że wprowadziło w błąd wykonawcę nie miało wpływu na przebieg postępowania 

i jego wynik i ocenę kontrolującego.

Analogiczne wadliwe pouczenie znalazło się w drugim piśmie również datowanym na dzień

15.05.2015 r., w związku z powołaniem się przez wykonawcę na zasoby podmiotu trzeciego 

w zakresie spełnienia warunku dysponowania wiedzą i doświadczeniem niezbędnym przy 

realizacji zamówienia, zamawiający zwrócił się do wykonawcy o ewentualne uzupełnienie 

dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 

i niepodleganie wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 w odniesieniu do podmiotu, 

na którego zasoby wykonawca się powołuje w zakresie spełnienia warunku dotyczącego 

wiedzy i doświadczenia, jeżeli będzie on brał udział w realizacji zamówienia na zasadach 

określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, co wykonawca uczynił przed upływem terminu, 

wskazanego przez zamawiającego, przy czym pierwotnie w ofercie wykonawca zaznaczył, 

że nie zamierza powierzyć realizacji zadania podwykonawcom. Zamawiający, pomimo 

informacji w ofercie, że wykonawca nie zamierza korzystać z podwykonawstwa 

i niedostarczenia w związku z tym dokumentów z art. 22 i 24 Pzp 

dla podmiotu trzeciego, skorzystał z możliwości wyjaśnienia uzasadnionych wątpliwości
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dotyczących sposobu zapewnienia udostępnienia wiedzy i doświadczenia przez podmiot 

trzeci, który co do zasady realizowany jest poprzez podwykonawstwo. Wezwanie 

zamawiającego w powyższym zakresie było prawidłowe, ponieważ zgodnie m. in. 

z wyrokiem z dnia 14 kwietnia 2015 r., sygn. akt: KIO 656/15: wykonawca powinien wykazać 

zamawiającemu, że będzie w stanie dysponować w trakcie realizacji zamówienia 

udostępnianym mu potencjałem w sposób realny. Nie może to być zatem tylko pozorne 

udostępnienie wykonawcy w trakcie prowadzenia procedury udzielenia zamówienia 

publicznego określonych dokumentów. Zamawiający jest zobowiązany do zweryfikowania 

dokumentów otrzymanych od wykonawcy celem ustalenia, czy wybrany wykonawca 

rzeczywiście będzie mógł dysponować wiedzą i doświadczeniem podmiotu trzeciego 

nie tylko na etapie wyboru oferty, ale także w trakcie realizacji zamówienia. Zgodnie bowiem 

z wyrokiem KIO z dnia 27 marca 2015 r., sygn. akt KIO 491/15: Treść zobowiązania 

podmiotu trzeciego do udostępnienia określonych zasobów wykonawcy podlega ocenie 

w kontekście realności, rzeczywistości udostępnionego potencjału przez podmiot trzeci, 

zwłaszcza w sytuacji, gdy owo zobowiązanie jest jedynym dokumentem, z którego wynika 

dostępność powołanych zasobów dla wykonawcy w czasie wykonania zamówienia.

8) O dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty firmy Zakład Usługo-Handlowo- 

Produkcyjny ZUBIT Ireneusz Zieliński, ul. Kolejowa 21, 51-230 Kamieniec Ząbkowicki, 

wykonawcy zostali poinformowani pismem z dnia 20.05.2015 r. (w dokumentacji znajdują się 

potwierdzenia wysłania pisma pocztą elektroniczną i faksem oraz adnotacja o zamieszczeniu 

na tablicy ogłoszeń zamawiającego i dowód zamieszczenia stronie internetowej 

zamawiającego).

Pismem z dnia 25.05.2015 r. wybrany wykonawca poinformował o niemożności wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W związku z tym zamawiający powtórzył 

czynność wyboru oferty najkorzystniejszej o czym poinformował zainteresowanych pismem 

z dnia 27.05.2015 r. podając przyczynę powtórzenia czynności (zawiadomienie zgodnie 

z pisemną adnotacją zostało opublikowane w siedzibie zamawiającego, przesłane 

do wykonawców e-mailem i zamieszczone na stronie internetowej). Ponadto pismem z dnia

01.06.2015 r. wezwano wykonawcę firmę MARC-BUD Marcelina Zielińska ul. Kolejowa 21,

57-230 Kamieniec Ząbkowicki do podpisania umowy i złożenia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, co wykonawca potwierdził pismem z dnia 02.06.2015 r. Jednakże w dniu

01.06.2015 r. jeden z uczestników postępowania Firma Ogólnobudowlana Robert 

Matyszczyk, 57-431 Wolibórz 90/2 poinformował zamawiającego o podejrzeniu popełnienia
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przez wykonawców, tj. Zakład Usługo-Handlowo-Produkcyjny ZUBIT Ireneusz Zieliński, 

ul. Kolejowa 21, 51-230 Kamieniec Ząbkowicki i firmę MARC-BUD Marcelina Zielińska 

ul. Kolejowa 21, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki czynu nieuczciwej konkurencji. W piśmie 

wskazano na powiązanie między wykonawcami i wskazano, że uchylenie się od wniesienia 

zabezpieczenia przez firmę Zakład Usługo-Handlowo-Produkcyjny ZUBIT Ireneusz 

Zieliński, ul. Kolejowa 21, 51-230 Kamieniec Ząbkowicki, spowodowało, że w wyniku 

powtórzenia czynności wyboru wykonawcy wybrano ofertę firmy MARC-BUD Marcelina 

Zielińska ul. Kolejowa 21, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, co miało zapewnić wykonawcy 

wypłatę wyższego wynagrodzenia. W związku z doniesieniem, zamawiający unieważnił 

czynność wyboru oferty z dnia 27.05.2015 r. Zgodnie z treścią piet. 16 protokołu 

postępowania, zamawiający dokonał ponownie analizy treści ofert, co doprowadziło go 

do stwierdzenia podobieństw między ofertami w zakresie kwot w niektórych pozycjach 

kosztorysu ofertowego i zbieżności adresów, a w konsekwencji do przekonania, że podmioty 

w zmowie. Zamawiający odrzucił obie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp. 

W wyniku powtórzenia czynności wyboru oferty zamawiający wybrał ofertę Przedsiębiorstwa 

Robót Drogowo-Mostowych „DROGMOST” sp. z o.o. w Kłodzku ul. Objazdowa 24, 57-300 

Kłodzko. O wyborze oferty i odrzuceniu ofert zawiadomiono wykonawców pismem z dnia 

03.06.2015.

9) Kontrolujący przeanalizował ceny ofert, które wpłynęły w postępowaniu i stwierdził, 

że cena jednej z ofert (wybranej pierwotnie jako najkorzystniejsza) w kwocie 218.608,63 zł 

brutto była niższa o ponad 30% od szacowanej wartości zamówienia tj. 419.340,24 PLN 

to jest 99.254,48 EUR. W związku z jednoznacznie brzmiącym przepisem art. 90 ust. 1 Pzp 

zamawiający nie ma innej możliwości jak zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, w tym 

o złożenie dowodów dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

Przepisy ustawy Pzp nie dopuszczają istnienia żadnych wyjątków od bezwzględnego żądania 

wyjaśnień przez zamawiającego w stosunku do każdego z wykonawców, którego oferta 

opiewa na cenę niższą niż 30 % od wartości szacunkowej zamówienia. Wynika to wprost 

z brzmienia art. 90 ust. 1 Pzp. W przypadku przedmiotowego postępowania zamawiający 

zaniechał tej czynności, co stanowi uchybienie, które ostatecznie nie miało wpływu na wynik 

postępowania ponieważ, po pierwsze wykonawca uchylił się od zawarcia umowy udzielenia 

zamówienia publicznego, a ostatecznie jego oferta została odrzucona ze względu na czyn 

nieuczciwej konkurencji.
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10) Umowę nr WI.272.3.2015/MF z wybranym wykonawcą tj. Przedsiębiorstwem Robót 

Drogowo-Mostowych „Drogmost” sp. z o.o. w Kłodzku, ul. Objazdowa 24, 57-300 Kłodzko 

zawarto w dniu 09.06.2015 r. na kwotę 245.675,97 zł brutto. Termin zakończenia realizacji 

zadania określono na dzień 30.10.2015 r. Umowa z wykonawcą jest zgodna ze wzorem 

umowy zawartym w SIWZ oraz złożoną ofertą.

11) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 138868-2015 zostało zamieszczone w Biuletynie 

Zamówień Publicznych na portalu Urzędu Zamówień Publicznych, dzień po podpisaniu 

umowy, tj. 10.06.2015 r.

12) Nie wprowadzono zmian do treści umowy.

[Dowód: akta kontroli str.289-506]

II. „Odbudowa drogi ul. Topolowa w kilometrażu 0+000 - 0+110 [powódź lipiec 

2012 r.]’\

Kontrole przeprowadzono na następujących dokumentach:

- protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego -  oznaczenie sprawy; 

WI.271.3.2015/MF

- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 125334-2015 z dnia 26.05.2015 r. oraz 

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia nr 85311-2015 z dnia

11.06.2015 r. (sprostowanie pomyłki)

- umowa z wykonawcą NR WI.272.02.2015/MF z dnia 26 maja 2015 r. 

z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowym „VICBUD” Sp. z o.o. ul. Kolejowa 1,

58-379 Czarny Bór

- oświadczenie kierownika Zamawiającego oraz członków komisji przetargowej z dnia

14.05.2015 r. o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania

- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 20.05.2015 r.

uzupełnienie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału 

w postępowaniu przesłane przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „YICBUD” 

Sp. z o.o. ul. Kolejowa 1, 58-379 Czarny Bór, opatrzone datą wpływu 19.05.2015 r.

- wezwanie do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału 

w postępowaniu w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia (zał. Nr 5 

do SIWZ) z dnia 18.05.2015 r. skierowane do Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego 

„YICBUD” Sp. z o.o. ul. Kolejowa 1, 58-379 Czarny Bór
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uzupełnienie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału 

w postępowaniu przesłane przez firmę: Usługi Budowlano-Transportowe MARC-BUD 

Marcelina Zielińska ul. Kolejowa 61, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki opatrzone datą 

wpływu 19.05.2015 r.

- wezwanie do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału 

w postępowaniu w zakresie podmiotu trzeciego z dnia 18.05.2015 r. skierowane do firmy 

Usługi Budowlano-Transportowe MARC-BUD Marcelina Zielińska ul. Kolejowa 61, 

57-230 Kamieniec Ząbkowicki

- oferta najkorzystniejsza Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego „VICBUD” 

Sp. z o.o. ul. Kolejowa 1, 58-379 Czarny Bór

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

- ogłoszenie o zamówieniu nr 59803-2015 z dnia 28.04.2015 r. (wydruk z BZP, wydruk 

potwierdzający zamieszczenie na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń 

Zamawiającego)

- wniosek o wszczęcie postępowania i powołanie komisji przetargowej z dnia

22.04.2015 r. oraz Zarządzenie Nr 10 Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dn. 26 stycznia 

2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

- kosztorys inwestorski z kwietnia 2015 r.

Ustalenia pokontrolne:

1) Wartość zamówienia została oszacowana na kwotę 272 091,23 PLN netto tj. 64 401,82 

EUR netto (kurs 1 EUR = 4,2249 PLN zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady 

Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawą 

przeliczania wartości zamówień publicznych z dnia 23 grudnia 2013 r. (Dz. U z dnia 

31 grudnia 2013 r., poz. 1692) na podstawie kosztorysu inwestorskiego, sporządzonego 

w dniu 22.04.2015 r. przez inż. Jerzego Matczaka.

W kosztorysie inwestorskim nie stwierdzono wskazania znaków towarowych, patentów 

czy pochodzenia materiałów.

2) Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy 

PZP).

3) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) została zamieszczona 

na stronie internetowej Zamawiającego www.nowaruda.biuletyn.net, co Kontrolujący 

stwierdził na podstawie wydruku ze strony internetowej. SIWZ spełnia warunki zawarte 

w art. 36 ustawy PZP i zawiera wszystkie niezbędne elementy. Wyznaczony w SIWZ
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termin składania ofert na 14.05.2015 r. do godz. 09:00, uwzględniał czas niezbędny 

do przygotowania i złożenia ofert i zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy PZP, był nie krótszy 

niż 14 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień 

Publicznych.

Przedmiot zamówienia został opisany prawidłowo.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych 

warunków Zamawiający określił prawidłowo, za wyjątkiem uchybienia o charakterze 

formalnym, polegającym na rozbieżności pomiędzy treścią postawionego warunku, 

tj. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w Rozdziale 3 SIWZ 

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków, a treścią przedmiotowego warunku zawartego w tabeli znajdującej się 

w załączniku nr 5 do SIWZ.

W treści SIWZ Zamawiający uznał, że warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca 

wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował 1 osobą posiadającą uprawnienia 

budowlane wymagane w specjalności drogowej i 1 osobę posiadającą uprawnienia 

budowlane do projektowania w specjalności drogowej, a na potwierdzenie spełnienia 

przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu Zamawiający zażądał przedstawienia 

wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę lub kierowanie robotami budowlanymi 

wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich 

czynności oraz informacji o podstawie dysponowania tymi osobami. Natomiast w treści 

tabeli znajdującej się w załączniku nr 5 do SIWZ, Zamawiający żądał nie tyle informacji 

o podstawie dysponowania osobą uczestniczącą w realizacji zamówienia, 

ile oświadczenia, czy wykonawca dysponuje, czy dopiero będzie dysponował taką osobą. 

Uchybienie bez wpływu na ocenę postępowania.

Zamawiający - zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 

2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, 

oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane - żądał prawidłowych dokumentów 

od podmiotów polskich i zagranicznych.

Zamawiający określił cenę - 95 % i okres gwarancji - 5 % jako kryteria oceny ofert.

4) Powołano czteroosobową komisję przetargową na podstawie Zarządzenia nr 10 

Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dnia 26.01.2011 r. Członkowie komisji przetargowej
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oraz kierownik Zamawiającego złożyli oświadczenia na drukach ZP-1 w dniu

15.05.2015 r.

5) Ogłoszenie o zamówieniu (nr 59803-2015) zostało opublikowane w Biuletynie 

Zamówień Publicznych, zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego i na tablicy 

ogłoszeń w jego siedzibie w dniu 28.04.2015 r.

6) W terminie składania ofert, tj. do dnia 14.05.2015 r. do godz. 9.00 wpłynęło 6 ofert. 

Kontrolujący potwierdził zgodność oferty wybranej tj. oferty nr 3 Przedsiębiorstwa 

Produkcyjno-Usługowego „VICBUD” Sp. z o.o. ul. Kolejowa 1, 58-379 Czarny Bór 

na kwotę 199 239,11 PLN z SIWZ oraz jej wybór jako najkorzystniejszej.

7) O dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty poinformowano uczestników 

postępowania pismem z dnia 20.05.2015 r. (w dokumentacji znajdują się potwierdzenia 

wysłania pisma e-mailem; z protokołu postępowania (pkt 15 Protokołu) wynika, 

iż przedmiotowa informacj a została wysłana również pocztą).

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została zamieszczona na stronie 

internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego (potwierdzeniem jest 

wydruk ze strony internetowej oraz ogłoszenie o wyborze wykonawcy z adnotacją 

o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w urzędzie).

8) Umowę NR WI.272.02.2015/MF zawarto z Wykonawcą w dniu 26.05.2015 r. na kwotę 

199 239,11 złotych brutto. Termin zakończenia realizacji zadania zgodnie z umową 

określono na 60 dni od daty podpisania umowy. Umowa z Wykonawcą jest zgodna 

ze wzorem umowy zawartym w SIWZ oraz złożoną ofertą.

9) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 125334-2015 zostało zamieszczone w Biuletynie 

zamówień publicznych na portalu Urzędu Zamówień Publicznych w dniu podpisania 

umowy, tj. 26.05.2015 r. oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 

nr 85311-2015 z dnia 11.06.2015 r.

10) Nie wprowadzono zmian do treści umowy.

[Dowód: akta kontroli str.507-646]
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III. „Odbudowa drogi ul. Broniewskiego łącznik z ul. Połoniny w kilometrażu 0+000 -  

0+600 (powódź lipiec 2012 r.) - zaprojektuj i wybuduj”.

Kontrolę przeprowadzono na następujących dokumentach:

- protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, druk ZP-PN 

(omyłkowo oznaczony przez Zamawiającego jako ZP-1), oznaczenie sprawy 

WI.271.8.2015/MF.

- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 220104-2015 z dnia 26.08.2015 r. 

opublikowane w BZP oraz na stronie internetowej zamawiającego.

- umowa z wykonawcą nr WI.272.08.2015/MF z dnia 26.08.2015 r.

- oświadczenia na druku ZP-1 członków komisji przetargowej i kierownika 

zamawiającego z dnia 21.08.2015.

- Zarządzenie nr 10 Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dnia 26.01.2011 r. w sprawie 

szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej i trybu jej pracy.

- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 24.08.2015 r. - wydruk 

informacji o wyniku postępowania z adnotacją o zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń 

zamawiającego, wydruk strony internetowej z odnośnikiem do zawiadomienia 

oraz potwierdzenie wysłania zawiadomienia pocztą elektroniczną.

- oferta najkorzystniejsza Firmy Ogólnobudowlanej Robert Matyszczyk, 57-431 

Wolibórz 90/2 z potwierdzeniem wpływu na kopercie.

- odpowiedź zamawiającego na pytanie wykonawcy z dnia 19.08.2015 r. wraz 

z potwierdzeniem zamieszczenia na stronie internetowej.

- zapytanie z dnia 14.08.2015 r. wykonawcy firmy EURO VIA POLSKA S. A. Bielany 

Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce dotyczące treści SIWZ.

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

- ogłoszenie o zamówieniu nr 200874-2015 z dnia 06.08.2015 r. -  wydruk z BZP 

i wydruk ze strony internetowej zamawiającego z adnotacją o umieszczeniu na tablicy 

ogłoszeń w siedzibie zamawiającego.

- wniosek o wszczęcie postępowania i notatka służbowa w sprawie ustalenia 

przedmiotu i wartości zamówienia publicznego z dnia 03.08.2015 r.

- program funkcjonalno-użytkowy.
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Ustalenia pokontrolne:

1) Wartość zamówienia została oszacowana na kwotę 419.340,24 PLN to jest 99.254,48 EUR 

(kurs 1 EUR = 4,2249 PLN zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie 

średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości 

zamówień Publicznych z dnia 23 grudnia 2013 r. (Dz.U z dnia 31 grudnia 2013 r., poz. 1692). 

Zamówienie realizowane było w trybie „zaprojektuj wybuduj” w związku z czym, 

za podstawę szacowania wartości zamówienia przyjęto założenia programu funkcjonalno- 

użytkowego oraz tabelę szacunkowej wartości robót budowlanych i prac projektowych.

2) Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy Pzp).

3) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) została zamieszczona na stronie 

internetowej zamawiającego www.nowaruda.biuletyn.net. SIWZ spełnia warunki zawarte 

w art. 36 ustawy Pzp i zawiera wszystkie niezbędne elementy. Wyznaczony w SIWZ termin 

składania ofert na 21.08.2015 r. do godz. 09:00 uwzględniał czas niezbędny 

do przygotowania i złożenia ofert i zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy Pzp, był nie krótszy 

niż 14 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień 

Publicznych.

W rozdziale III SIWZ „Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 

oceny spełnienia tych warunków” zamawiający wyznaczył szczegółowo warunki w zakresie 

posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania robót budowlanych objętych 

zamówieniem i dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający założył, że warunek posiadania wiedzy i doświadczenia zostanie spełniony, 

jeśli wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej dwie roboty w zakresie budowy, 

przebudowy lub remontu dróg o nawierzchni bitumicznej o wartości co najmniej 200.000 zł 

brutto każda, dopuszczając łączenie kilku robót zrealizowanych w ramach jednej umowy. 

Na potwierdzenie spełnienia warunku zażądał przedłożenia przez wykonawców ubiegających 

się o zamówienie wykazu robót budowlanych wykonywanych w okresie ostatnich pięciu lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -  

w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonywania wraz 

z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót określających, czy roboty 

te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie 

z zasadami sztuki budowlanej. Zamawiający w SIWZ nie zawarł żądania zawartego w treści 

§ 1 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich
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te dokumenty mogą być składane (Dz. U. poz. 231), nazywanego dalej Rwsd, aby roboty 

zostały prawidłowo ukończone -  żądanie takie zostało jednak wyrażone w ogłoszeniu 

o zamówieniu, w związku z czym kontrolujący uznaje ten brak za uchybienie formalne 

bez wpływu na ocenę postępowania.

W opinii kontrolującego zamawiający nie dołożył należytej staranności przy formułowaniu 

omawianego warunku udziału w postępowaniu, ponieważ możliwe było również 

dopuszczenie innych, równoważnych wariantów tego samego doświadczenia. Zdaniem 

kontrolującego odpowiednim doświadczeniem wykazałby się również wykonawca, który 

wykonał 1 zamówienie o wartości 400.000 zł brutto -  budowa, przebudowa lub remont drogi

0 nawierzchni bitumicznej jest bowiem inwestycją liniową i nie ma w tym wypadku 

znaczenia, czy podobny kilometraż przekładający się na zdobyte doświadczenie został 

wykonany w ramach 1 czy 2 zamówień.

W zakresie dysponówania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zamawiający uznał, 

że warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie 

dysponował 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane wymagane w specjalności drogowej

1 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej. 

Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu zamawiający zażądał 

przedstawienia wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, 

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę lub kierowanie robotami 

budowlanymi wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia 

i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych 

przez nich czynności oraz informacje o podstawie dysponowania tymi osobami. Jednakże, 

zgodnie z treścią tabeli znajdującej się w załączniku nr 5 do SIWZ, zamawiający żądał 

nie tyle informacji o podstawie dysponowania osobą uczestniczącą w realizacji zamówienia, 

ile oświadczenia, czy wykonawca dysponuje, czy dopiero będzie dysponował taką osobą. 

Nieścisłość bez wpływu na ocenę postępowania.

4) W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło pytanie wykonawcy 

firmy EUROYIA POLSKA S.A. Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce 

dotyczące treści SIWZ z dnia 14.08.2015 r. Zgodnie z art. 38 ust. 2 Pzp odpowiedź 

zamawiającego z dnia 19.08.2015 r. została opublikowana na stronie internetowej (dowód 

zamieszczenia odpowiedzi na stronie internetowej Zamawiającego) oraz przesłana 

wykonawcy, który złożył zapytanie (potwierdzenie wysłania do wykonawcy pocztą 

elektroniczną).
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5) Komisję Przetargową powołano prawidłowo na podstawie Zarządzenia nr 10 Burmistrza 

Miasta Nowa Ruda z dnia 26.01.2011 r. Oświadczenia na druku ZP-1 złożyli następujący 

członkowie komisji przetargowej:

- Pan Roman Kaczmarek -  członek komisji przetargowej w dniu 21.08.2015 r.

- Pan Mariusz Fleszar -  członek komisji przetargowej w dniu 21.08.2015 r.

- Pan Kornelia Klinicka -  członek komisji przetargowej w dniu 21.08.2015-r. 

oraz

- Pan Tomasz Kiliński -  kierownik zamawiającego w dniu 21.08.2015 r.

6) Zamawiający przyjął zgodnie z art. 60 b ust. 1 pkt 2 następujące kryteria oceny ofert: cena 

(maks. 95 %) i najdłuższy okres gwarancji (maks. 5 %).

7) Ogłoszenie o zamówieniu nr 200874-2015 z 06.08.2015 r. zostało opublikowane 

na stronie BZP. W tym samym dniu zamieszczono ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie 

zamawiającego i na jego stronie internetowej.

8) W terminie składania ofert, tj. do dnia 21.08.2015 r. do godz. 09:00 wpłynęły 2 oferty. 

Kontrolujący potwierdził zgodność z SIWZ wybranej oferty Firmy Ogólnobudowlanej Robert 

Matyszczyk, 57-451 Wolibórz 90/2.

9) O dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty poinformowano uczestników postępowania 

pismem z dnia 24.08.2015 r. (w dokumentacji znajduje się potwierdzenie wysłania pisma 

pocztą elektroniczną do firmy EURO VIA POLSKA S.A, Bielany Wrocławskie ul. Szwedzka 

5, 55-040 Kobierzyce i potwierdzenie przekazania Firmie Ogólnobudowlanej Robert 

Matyszczyk, 57-451 Wolibórz 90/2).

10) Umowę WI.272.08.2015/MF z wybranym wykonawcą Firmą Ogólnobudowlaną Robert 

Matyszczyk, 57-451 Wolibórz 90/2 na kwotę 322.629 zł brutto podpisano w dniu

26.08.2015 r. w terminie krótszym niż 5 dni od zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 

oferty, ponieważw postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 

o wartości nie przekraczającej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp zgodnie z art. 94 

ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy Pzp nie wykluczono żadnego wykonawcy i nie odrzucono żadnej 

oferty. Termin zakończenia realizacji zadania określono na dzień 15.12.2015 r. Umowa 

z wykonawcą jest zgodna ze wzorem umowy zawartym w SIWZ oraz złożoną ofertą.

11) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 220104-2015 zostało zamieszczone w Biuletynie 

Zamówień Publicznych na portalu Urzędu Zamówień Publicznych w dniu podpisania umowy, 

tj. 26.08.2015 r.
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12) Nie wprowadzono zmian do treści umowy.

13) W protokole postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w części 2 pkt. 6 

podano omyłkowo, że wartość zamówienia została ustalona na podstawie kosztorysu 

inwestorskiego. Zgodnie ze stanem faktycznym wartość zamówienia została ustalona 

na podstawie tabeli szacunkowej wartości robót budowlanych i prac projektowych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Ponadto w tym samym protokole podano 

omyłkowo w części 13 pkt. 3, że oferta najkorzystniejsza została złożona przez firmę 

BUDOM Sylwia Szerłomska-Zdziebło, ul. Kamieńskiego 120/1, 51-124 Wrocław. 

Uchybienie formalne bez wpływu na ocenę postępowania.

[Dowód: akta kontroli str. 647-809]

IV. „Odbudowa drogi wewnętrznej ul. Zagórze dojazd do budynku nr 33 w kilometrażu 

0+000 - 0+120 [powódź lipiec 2012 r.]”

Kontrole przeprowadzono na następujących dokumentach:

- Zarządzenie Nr 163/14 Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dn. 27.08.2014 r. w sprawie 

zasad udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 

kwoty 30 000 euro

- Postanowienie nr 15/2015 Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dnia 01.10.2015 r. w sprawie 

powołania zespołu do przygotowania zapytania ofertowego, dokonania oceny ofert 

i propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty

- notatka służbowa w sprawie ustalenia przedmiotu i wartości zamówienia publicznego

- zapytanie ofertowe z dnia 08.10.2015 r. -  oznaczenie sprawy: WI.2614.D.9.2015

- wykaz zapytań ofertowych

- zestawienie porównania i oceny ofert

- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 28.10.2015 r.

oferta najkorzystniejsza Firmy Ogólnobudowlanej Robert Matyszczyk,

57-431 Wolibórz 90/2

- umowa z wykonawcąNR WI.2614.D. 13.2015 z dnia 28.10.2015 r.

- kosztorys inwestorski z września 2015 r.

- oświadczenia o bezstronności

Ustalenia pokontrolne:

1) Postępowanie przeprowadzono na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy PZP. Procedurę 

o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzono i udokumentowano prawidłowo,
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zgodnie z uregulowaniami wewnętrznymi jednostki, tj. na podstawie Zarządzenia 

Nr 163/14 Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dn. 27.08.2014 r. w sprawie zasad udzielania 

zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro.

2) Wartość zamówienia została oszacowana na kwotę 82 971,68 PLN netto tj. 19 638,73 

EUR netto (kurs 1 EUR = 4,2249 PLN zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady 

Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawą 

przeliczania wartości zamówień publicznych z dnia 23 grudnia 2013 r. (Dz. U z dnia 

31 grudnia 2013 r., poz. 1692) na podstawie kosztorysu inwestorskiego planowanego 

zadania, sporządzonego we wrześniu 2015 r. przez inż. Jerzego Matczaka (Notatka 

służbowa w sprawie ustalenia przedmiotu i wartości zamówienia publicznego, 

sporządzona i zatwierdzona w dniu 01.10.2015 r.).

3) Zapytanie ofertowe skierowano do trzech wykonawców:

- Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego „VICBUD” Sp. z o.o. ul. Kolejowa 1,

58-379 Czarny Bór;

- Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych DROGMOST sp. z o.o. w Kłodzku 

ul. Objazdowa 24, 57-300 Kłodzko;

- firmy ogólnobudowlanej Robert Matyszczylc 57-451 Wolibórz.

4) W terminie składania ofert, tj. do dnia 15.10.2015 r. do godz. 15.30 wpłynęła 1 oferta 

Firmy Ogólnobudowlanej Robert Matyszczyk, 57-431 Wolibórz 90/2.

5) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 28.10.2015 r. zostało 

przesłane do wszystkich wykonawców, do których skierowano zapytanie ofertowe.

6) Umowę NR WI..2614.D.13.2015 zawarto z Firmą Ogólnobudowlaną Robert 

Matyszczyk, 57-431 Wolibórz 90/2 w dniu 28.10.2015 r. na kwotę 89 707,96 złotych 

brutto. Termin zakończenia realizacji zadania zgodnie z umową określono na dzień

30.11.2015 r. Nie wprowadzono zmian do treści umowy.

[Dowód: akta kontroli str, 810-898]

Przeprowadzone postępowania oceniono pozytywnie z uchybieniami w zakresie:

• nieprecyzyjnego ustalenia warunków udziału w postępowania w powiązaniu z opisem 

sposobu ich spełnienia, wzywania wykonawców do uzupełnienia dokumentów 

oraz niezbadania rażąco niskiej ceny [postępowanie I],

• nieprecyzyjnego ustalenia warunków udziału w postępowania w powiązaniu z opisem 

sposobu ich spełnienia [postępowania II i III].
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W związku ze stwierdzonymi uchybieniami, zaleca się zapewnić przestrzeganie:

1. postanowień umów dotacyjnych w zakresie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji 

księgowej środków otrzymanych z dotacji,

2. przygotowywania dokumentacji przetargowej ze szczególnym uwzględnieniem 

zapewnienia zgodności zawartych w niej zapisów z ustawą Pzp, tj.: zachowania należytej 

staranności przy przygotowywaniu treści ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ w zakresie 

określania warunków udziału w postępowaniu w powiązaniu z opisem sposobu oceny 

ich spełnienia, w szczególności prawidłowe określanie wymaganego od wykonawców 

doświadczenia w odniesieniu do przedmiotu zamówienia,

3. postanowień art. 90 ust. 1 Pzp w zakresie bezwzględnego żądania wyjaśnień 

przez zamawiającego od każdego z wykonawców, który złożył ofertę na cenę niższą 

niż 30 % wartości szacunkowej zamówienia.

Proszę o złożenie informacji o działaniach podjętych w celu realizacji powyższych zaleceń 

w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Na tym wystąpienie pokontrolne sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach 

zakończono.

Jeden egzemplarz przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej 

(Dz. U. Nr 185, poz. 1092), od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki 

odwoławcze.

Edyta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu

P odpis k ierow nika jednostki kontrolującej 
(w o jew o d y  lub upow ażnionej osoby)
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