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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 2 —inaja 2017 r.

IF.IT.431.4.2017.MI

Pani
Beata Moskal - Słaniewska
Prezydent Miasta Świdnicy

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniu 1 marca 2017 r. na podstawie:
1) art. 175 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 1870 j.t. zpóźn. zm.),
2) § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie udzielania dotacji 
celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę 
lub remonty dróg powiatowych i gminnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 316 j.t. z późn. zm.),
3) ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r., 
Nr 185, poz. 1092),
zespół kontrolny z Wydziału Infrastruktury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 
we Wrocławiu, w składzie:
Marta Izbińska -  inspektor wojewódzki w Oddziale Infrastruktury Technicznej - 
Przewodniczący zespołu,
Urszula Czerkawska - inspektor wojewódzki w Oddziale Infrastruktury Technicznej -  
członek zespołu,
przeprowadził kontrolę problemową w Urzędzie Miejskim w Świdnicy z siedzibą 
przy ul. Armii Krajowej 49, w zakresie prawidłowości realizacji projektu pn.: „Przebudowa 
ul. Sprzymierzeńców na odcinku od ul. Pionierów do ul. Rycerskiej w Świdnicy”
w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 -  
2019”.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o zatwierdzony przez Wojewodę Dolnośląskiego 
w dniu 15 grudnia 2016 r. plan kontroli zewnętrznych na I półrocze 2016 r.

Przedmiotem kontroli była realizacja projektu pn. „Przebudowa ul. Sprzymierzeńców 
na odcinku od ul. Pionierów do ul. Rycerskiej w Świdnicy” w ramach programu 
wieloletniego pod nazwą „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej 
na lata 20 1 6 -2 0 1 9 ”.

Kierownik jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą:
Beata Moskal - Słaniewska -  Prezydent Miasta Świdnicy



Osoba odpowiedzialna za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanego zagadnienia:
- Teresa Pojasek -  pracownik w Urzędzie Miejskim w Świdnicy 

Ocena kontrolowanego zagadnienia:

Prawidłowość realizacji przez Gminę Miasto Świdnica zadania pn.: „Przebudowa 
ul. Sprzymierzeńców na odcinku od ul. Pionierów do ul. Rycerskiej w Świdnicy”
oceniam pozytywnie.

Podstawą sformułowania oceny było badanie w następujących obszarach: przeprowadzenie 
procedury wyboru wykonawcy zadania, finansowa oraz rzeczowa realizacja projektu, 
wykonanie postanowień umowy o dofinansowanie.

Dokonano następujących ustaleń:

A. W  zakresie zamówień o wartości powyżej 30 000 euro (roboty budowlane):

• Prawidłowo wybrano tryb postępowania dla realizacji powyższego zadania,
tj. udzielono zamówienia na podstawie przeprowadzonego postępowania w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych 
w  przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t.).

• Ustalenie szacunkowej wartości zamówienia nastąpiło w lutym 2016 r. zgodnie 
z art. 32 i 35 ustawy PZP, na podstawie kosztorysu inwestorskiego opracowanego 
przez Biuro Konstrukcyjne REJPROJEKT, Anna Rej z siedzibą w Siołkowej 336, 
33-330 Grybów oraz projektu zieleni na rondzie opracowanego przez firmę FARMA 
MIEJSKA, Maciej Karpiński z siedzibą przy ul. Śląskiej 11 w Świdnicy.

• Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało wszczęte na podstawie 
Zlecenia wszczęcia procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie ustawy 
Prawo zamówień publicznych, będącego Załącznikiem do Zarządzenia Nr 0050- 
54/2015 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 16.02.2015 r. w sprawie wprowadzenia 
wzoru dokumentu wszczynającego procedurę udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Świdnicy.
Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego powołana została Komisja Przetargowa w składzie 5-osobowym. Tryb 
powołania Komisji był zgodny z art. 19 ust. 2 PZP.
(Dowód: Zarządzenie Nr 0050-54/2015 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia
16.02.2015 r. w sprawie wprowadzenia wzoru dokumentu M>szczynającego procedurę 
udzielenia zamówienia publicznego w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych 
w Urzędzie Miejskim w Świdnicy, Akta kontroli str. 17-21).

• W dniu 29.03.2016 r. kierownik zamawiającego oraz wszystkie osoby wykonujące 
czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożyły oświadczenia o braku 
okoliczności wyłączających je od udziału w postępowaniu.

• W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczono wszystkie niezbędne 
elementy zgodnie z art. 36 ustawy PZP; warunki udziału w postępowaniu były zgodne 
z wymogami określonymi przepisami art. 22 i 24 PZP; jako kryteria oceny przyjęto 
najniższą cenę - 90 % i okres gwarancji - 10 %.

• Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego 
zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.03.2016 r. pod 
nr 24855-2016 zawierało wszystkie elementy wymagane przepisami art. 41 PZP; 
zachowano także terminy obowiązujące w art. 43 PZP. Przedmiot zamówienia
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określony w ogłoszeniu był zgodny z zakresem wskazanym we wniosku 
o dofinansowanie. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 29.03.2016 r. 
do godz. 9.00.

• Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej 
www.swidnica.bip-gov.info.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego 
w terminie od dnia 10.03.2016 r. do dnia 29.03.2016 r.

• W dniu 10.03.2016 r. zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych, pod 
nr 25009-2016 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, dotyczące solidarnej 
odpowiedzialności za realizację zadania wykonawcy i podmiotów trzecich.
W związku ze zmianą treści ogłoszenia nie przedłużono terminu składania ofert.

• W toku postępowania, na podstawie art. 38 ust. 1 PZP, w dniach od 14 do 16 marca 
2016 r., wpłynęło 11 zapytań od uczestników postępowania w sprawie wyjaśnienia 
zapisów SIWZ. Zapytania dotyczyły m.in.: warunku udziału w postępowaniu
w zakresie posiadania odpowiedniego doświadczenia, zagospodarowania ronda 
zielenią, okresu gwarancji na wyroby gotowe, nawierzchni projektowanych zjazdów, 
krawężników oraz ilości drzew przeznaczonych do wycinki.
(Dowód: Zapytania do SIWZ, Akta kontroli str. 106-124)

• Zamawiający udzielił odpowiedzi na ww. zapytania w dniu 22.03.2016 r., w terminie 
przewidzianym przez przepisy PZP oraz dokonał modyfikacji treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie zmiany w treści projektu umowy -  
Załącznik B do SIWZ, zmieniając przewidywany okres gwarancji na wyroby gotowe 
z dwóch lat na pięć.

• Do upływu terminu otwarcia ofert, tj. do dnia 29.03.2016 r., czterech wykonawców 
złożyło swoje oferty. Zamawiający w toku oceny i badania ofert stwierdził, iż żaden 
z wykonawców nie spełnił warunków udziału w postępowaniu. W związku 
z powyższym, działając na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy PZP, w dniu 04.04.2016 r. 
wezwał wykonawców do uzupełnienia wymaganych dokumentów i ich złożenia 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.04.2016 r. Trzech wykonawców dopełniło 
ww. wymogu w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, natomiast firma MAT- 
BRUK Jolanta Wilas-Matysiak, ul. Westerplatte 56B, 58-100 Świdnica, nie 
przedstawiła kompletu wymaganych dokumentów, a tym samym nie spełniła 
warunków udziału w postępowaniu. Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy PZP 
została wykluczona przez Komisję Przetargową z udziału w postępowaniu, a jej oferta 
została odrzucona.
Zamawiający w dniu 18.04.2016 r. powiadomił wykluczonego wykonawcę 
o przyczynach odrzucenia, zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy PZP.

• (Dowód: Informacja o wykluczeniu Wykonawcy z postępowania z dnia 13.04.2016 r., 
Akta kontroli str. 143-148)

• Jako najkorzystniejszą, zgodnie z kryteriami wskazanymi w SIWZ (art. 91 ust. 1 
PZP), Zamawiający wybrał ofertę firmy SKANSKA S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 
01-518 Warszawa, z ceną ofertową brutto: 1 695 527,99 zł (w ramach kosztów 
kwalifikowanych 1 378 157,03 zł) i gwarancją jakości udzieloną na 8 lat. Oferta 
zawierała komplet dokumentów wymaganych wg SIWZ.

• W dniu 18.04.2016 r. Zamawiający zawiadomił wykonawców, którzy ubiegali się 
o udzielenie zamówienia o wyborze najkorzystniejszej oferty za pośrednictwem 
Poczty Polskiej i faxu; ponadto zawiadomienia zostały odebrane osobiście. 
Zawiadomienie zawierało wszystkie elementy określone w art. 92 PZP.
(Dowód: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, Akta kontroli str. 162- 
178).
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• Umowa z wykonawcą Nr 16/V/387 została zawarta dnia 27.04.2016 r., 
z zachowaniem terminu związania ofertą, określonego w art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy 
PZP.
Przedmiot zamówienia wymieniony w umowie i w SIWZ jest tożsamy, a umowa 
zgodna ze wzorem umowy w SIWZ i ofertą; ustalono wynagrodzenie ryczałtowe 
brutto; termin realizacji zamówienia odpowiada terminowi zamieszczonemu 
w ogłoszeniu, tj. do dnia 15.07.2016 r.
(Dowód: Umowa o roboty budowlane Nr 16/Y/387 z dnia 27.04.2016 r., Akta kontroli 
str. 299-313).

• Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 
Publicznych dnia 04.05.2016 r. pod nr 49093-2016, zgodnie z wymogami PZP.

• Oryginał protokołu z postępowania wyboru wykonawcy jest zgodny z kopią 
przedłożoną Wojewodzie. Dołączone do protokołu załączniki są kompletne i zgodne 
z wymogami określonymi w art. 96 ust. 2 PZP oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. Nr 223, poz. 1458).
(Dowód: Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, Akta kontroli 
str. 321-338).

W zakresie zamówień o wartości poniżej 30 000 euro (nadzór inwestorski):

• Przedmiotem zamówienia było pełnienie obowiązków inspektora nadzoru 
inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach realizowanego zadania.

• Wykonawca usługi został wyłoniony w trybie pozaustawowym, z uwagi 
na szacunkową wartość zamówienia poniżej kwoty 30.000 euro określonej w art. 4 pkt 
8 PZP.

® Wyboru inspektora nadzoru dokonano w oparciu o Regulamin udzielania zamówień 
podprogowych o wartości do 30 000 euro, stanowiący Załącznik do Zarządzenia 
Nr 120-59/2014 Prezydenta Miasta Świdnicy z  dnia 24.07.2014 r. w sprawie 
wprowadzenia Regulaminu udzielania podprogowych o wartości do 30 000 euro. 
(Dowód: Zarządzenie Nr 120-59/2014 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia
24.07.2014 r. w sprawne wprowadzenia Regulaminu udzielania podprogowych 
o wartości do 30 000 euro, Akra kontroli str. 463-490)

• Procedurę wyboru oferty wszczęto na podstawie Zlecenia przeprowadzenia procedury 
udzielenia zamÓMńenia podprogowego o wartości od 4 000 zł do 15 000 euro, 
stanowiącego Załącznik nr 1 do w ,  Regulaminu.

• Zaproszenie do złożenia oferty przekazano pocztą elektroniczną do 5 wykonawców. 
Jako jedyne kryterium oceny przyjęto najniższą cenę ofertową brutto. Termin 
składania ofert wyznaczono do dnia 15.02.2016 r.

• W ustalonym terminie 2 wykonawców złożyło swoje oferty. Wybrano ofertę 
najkorzystniejszą cenowo, złożoną przez: Z.U.P.H. „INYEST-BUD” Wiktor 
Dynowski, ul. Szymanowskiego 2/6, 58-100 Świdnica z ceną ofertową za wykonanie 
usługi 41 500 zł (w ramach kosztów kwalifikowanych 37 000 zł) brutto. Oferta 
spełniła wymogi Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym.
(Dowód: Dokumentowanie postępowania o udzielenie zamówienia o wartości 
od 4 000 zł do 15 000 euro stanowiący Załącznik nr 7 do ww. Regulaminu, Akta 
kontroli str. 525-526).

• Umowa zlecająca pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nr 16/111/228 
zawarta została w dniu 02.03.2016 r. Ustalono wynagrodzenie ryczałtowe zgodne 
z ofertą wybranego wykonawcy.
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(Dowód: Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego nr 16/111/228 z dnia
02.03.2016 r., Akta kontroli str. 519-524)

B. W zakresie finansowej realizacji projektu:

W trakcie czynności kontrolnych zapoznano się z dokumentacją finansową realizowanej 
inwestycji. Potwierdzono zgodność oryginałów faktur z kopiami przedłożonymi do wniosku 
o wypłatę dotacji oraz zgodność dokumentów stanowiących podstawę wystawienia 
poszczególnych faktur z danymi na tych fakturach. Ustalono, iż oiyginały dowodów 
potwierdzających zapłatę zgadzają się z kopiami załączonymi do rozliczenia dotacji. Płatności 
dotyczące realizacji projektu zrealizowano do końca 2016 r., zgodnie z ustawą o finansach 
publicznych. Opisy zamieszczone na fakturach zawierały informacje o źródłach finansowania. 
(Dowód: Dokumentacja finansowa zadania, Akta kontroli str. 527-712).

Umowa Wartość
umowy

Nr faktury/ 
data faktury

Termin
płatności

Kwota
faktury

Koszty
kwalifikowane

Dokonane
płatności/
ewentualne
opóźnienie

Roboty
budowlane
SKANSKA
S.A.

1 695 527,99 zł 
Koszty 
kwalifiko
wane:
1 378 157,03 zł

0002/06/D163 
66 z dnia
16.06.2016 r.

0002/07/16/D 
16366 z dnia
12.07.2016 r.

17.07.2016

13.08.2016

434 374,62 zł 

317 383,53 zł

434 374,62 zł 

317 383,53 zł

434 374,62 zł 
zapłacono dnia
29.06.2016 r.

317 383,53 zł 
zapłacono dnia
22.07.2016 r.

0006/08/16/D 
16366 z dnia 
23.08.2016r.

23.09.2016 626 995,77 zł 626 995,77 zł 626 995,77 zł 
zapłacono dnia 
16.09.2016 r.

0011/08/16D1 
6366 z dnia 
26.08.2016 r. 
(korygująca 
fakturę 
0006/08/16/D 
16366)

23.09.2016 -596,89 zł -596,89 zł -596,89 zł 
zapłacono dnia 
16.09.2016 r.

Razem roboty budowlane 1 378 157,03 zl 1 378 157,03 zł 1 378 157,03 zł

Nadzór
inwestorski
Z.U.P.H. 
„INVEST- 
BUD” Wiktor 
Dynowski

41 500 zi 
Koszty 
kwalifiko
wane:
37 000 zł

83/2016 
z dnia
30.08.2016 r.

29.09.2016 37 000 zł 37 000 zł 37 000 zł 
zapłacono dnia 
20.09.2016r.

Razem nadzór inwestorski 37 000 zł 37 000 zł 37 000 zł

SUMA 1 737 027,99 
zl
Koszty
kwalifiko
wane:
1 415 157,03 
zł

X X 1 415 157,03 zł 1 415 157,03 zł X

Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu G-55/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. 
(z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Aneksem ni- l/G-55/2016 z dnia 11.08.2016 r.) 
łączna zaplanowana wartość zadania przypadająca do realizacji w roku 2016 wynosiła 
1415 157 zł, z podziałem na dofinansowanie ze środków budżetu państwa w wysokości
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707 578 zł oraz środki własne beneficjenta w wysokości 707 579 zł, w skład których wchodzi 
kwota 130 000 zł zadeklarowana na podstawie umowy nr 15/X/988 z dnia 19.10.2015 r. 
zawartej pomiędzy Gminą Miasto Świdnica a Gminą Świdnica. Współfinansowanie było 
zgodne z założeniami przedstawionymi we wniosku o dofinansowanie.
(Dowód: Umowa Nr G-55/2016 z dnia 26.04.2016 r. o dofinansowanie w roku 2016 zawarta 
pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Miasto Świdnica , Akta sprawy; Umowa z dnia
19.10.2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminę Miasto Świdnica na realizację 
zadania (...) zawarta pomiędzy Gminą Miasto Świdnica a Gminą Świdnica, Akta kontroli str. 
562-564)

Roboty budowlane w ramach przedmiotowego zadania realizowane były przy udziale 
podwykonawców, na podstawie zawartych umów:
- umowa podwykonawcza Nr 1204/D16366/6793/16 z dnia 18.05.2016 r. zawarta pomiędzy 
SKANSKA. S.A. a firmą Zakład Robót Teletechnicznych „TELFA” Wacław Kruk -  
na kwotę 410 820,00 zł (dotyczy kosztów niekwalifikowanych);
- umowa podwykonawcza Nr 1205/D16366/6793/16 z dnia 18.05.2016 r. zawarta pomiędzy 
SKANSKA. S.A. a firmą STANBUD Sp. z o.o. -  na kwotę 793 123,63 zł
- umowa podwykonawcza Nr 1250/D16366/6793/16 z dnia 12.07.2016 r. zawarta pomiędzy 
SKANSKA. S.A. a P.H.U. DRO-BUT Wiesław Rdułtowski -  na kwotę 41 820,00 zł;
Wszyscy podwykonawcy złożyli oświadczenie, że zgodnie z umową zawartą z wykonawcą 
wszystkie wymagalne płatności za wykonane roboty zostały uregulowane.
(Dowód: Dokumentacja dotycząca umów zawartych z podwykonawcami, Akta kontroli 
str. 566-712)

C. W zakresie rzeczowej realizacji projektu

Czynności kontrolne obejmowały przegląd dokumentacji budowlanej przedmiotowej 
inwestycji oraz oględziny w miejscu realizacji projektu. Stwierdzono, co następuje:

• Inwestycja realizowana była na podstawie Decyzji Nr 846/2015 o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa ul. Sprzymierzeńców na odcinku 
od ul. Pionierów do ul. Rycerskiej w Świdnicy” z dnia 14.07.2015 r.

• Przekazanie placu budowy w celu wykonania robót nastąpiło 04.05.2015 r.
(Dowód: Protokół przekazania terenu budowy z dnia 04.05.2016 r., Akta kontroli 
str. 721-722)

• Termin realizacji inwestycji został określony w Aneksie nr 1 do umowy z wykonawcą
nr 16/V/387 z dnia 27.04.2016 r. na dzień 10.08.2016 r. Zadanie zostało zakończone 
w ww. terminie.

• W dniu 10.08.2016 r. wykonawca robót budowlanych zgłosił zakończenie robót. 
(Dowód: Zgłoszenie zakończenia robót, Akta kontroli str. 725)

• Odbioru końcowego inwestycji dokonano w dniu 17.08.2016 r., przy udziale 
przedstawicieli Gminy Miasto Świdnica, przedstawicieli wykonawcy 
i podwykonawców oraz inspektora nadzoru. Podczas odbioru stwierdzono istnienie 
usterek dających się usunąć, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do protokołu. Termin ich 
usunięcia określono do dnia 19.08.2016 r.
(Dowód: Protokół odbioru końcowego z dnia 17.08.2016 r., Akta kontroli str. 727- 
729)

• Protokół z usunięcia usterek spisano w dniu 22.08.2016 r. Stwierdzono usunięcie 
usterek ujętych w punktach 1-3 oraz 5-9 w Załączniku Nr 1 do protokołu z dnia
17.08.2016 r.
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W odniesieniu do punktu 10 -  konieczności umocnienia skarpy, Kontrolujący uzyskali 
wyjaśnienia, iż roboty te zakwalifikowano jako dodatkowe i Beneficjent w dniu
05.09.2016 r. zawarł z wykonawcą umowę na wykonanie tych prac.
W odniesieniu do punktu 4 -  braku szafy sterującej oświetleniem, ustalono, że została 
zamontowana po podpisaniu umowy z firma TAURON.
(Dowód: Protokół z  usunięcia usterek z dnia 22.08.2016 r., Akta kontroli str. 730-731; 
Umow>a Nr 16/1X7387 z dnia 05.09.2016 r. zawarta pomiędzy Gminą Miasto Świdnica 
a firmą SKANSKA S.A. na roboty budowlane dodatkowe, Akta kontroli str. 732-738; 
Wyjaśnienia dotyczące szafy sterującej oświetleniem, Akta kontroli str. 741)

• Kontrolujący stwierdzili tożsamość protokołu odbioru końcowego z kopią załączoną 
do wniosku o wypłatę dotacji.

• Udokumentowane protokołem oględziny miejsca realizacji projektu potwierdziły 
wykonanie zaplanowanego we wniosku o dofinansowanie zakresu rzeczowego 
zadania, obejmującego wykonanie:

- nawierzchni bitumicznej jezdni;
- nawierzchni z kostki betonowej chodników;
- chodników i zjazdów z kostki betonowej;
- oświetlenia ulicznego;
- elementów kanalizacji deszczowej;
- oznakowania poziomego i pionowego.

(Dowód: Protokół z oględzin, Akta kontroli str. 742)

• Osiągnięto podstawowy parametr projektu, tj. planowaną długość przebudowywanego 
odcinka drogi, wynoszącą 560 mb.

D. W zakresie wykonania przez Beneficjenta obowiązków wynikających z umowy 
o dofinansowanie:

W kontrolowanym obszarze stwierdzono:
- we wszystkich dokumentach zachowana jest nazwa projektu w brzmieniu zgodnym 
z umową;
- całość dokumentacji dotyczącej realizacji projektu jest zgromadzona i przechowywana 
w sposób pozwalający na pełną kontrolę realizacji projektu.

Kierownik j ednostki kontroluj ącej
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