
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

IF.IT.431.13.2021 .MI Wrocław, dnia października 2021 r.

Pan
Jerzy Krochmalny
Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniu 31 maja 2021 r. na podstawie:
1) art. 175 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 305),
2) ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (t.j. Dz.U. 
z 2021 r. poz. 1122);
3) ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 224),
zespół kontrolny z Wydziału Infrastruktury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 
we Wrocławiu, w składzie:
Marta Izbińska -  inspektor wojewódzki w Oddziale Infrastruktury Technicznej - 
Przewodniczący zespołu,
Urszula Czerkawska -  starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Infrastruktury Technicznej - 
członek zespołu,y
przeprowadził kontrolę problemową w Urzędzie Miasta i Gminy w Wiązowie z siedzibą przy 
pl. Wolności 37 w zakresie prawidłowości realizacji projektu pn.: „Remont drogi gminnej 
w miejscowości Łojowice”, realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 
(wcześniej: Funduszu Dróg Samorządowych).

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o zatwierdzony przez Wojewodę Dolnośląskiego 
w dniu 21 grudnia 2020 roku plan kontroli zewnętrznych na I półrocze 2021 r. oraz Aneks 
nr 6 do ww. planu.

Przedmiotem kontroli była realizacja projektu pn. „Remont drogi gminnej 
w miejscowości Łojowice” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Kierownik jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą:
Jerzy Krochmalny -  Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów

Osoba odpowiedzialna za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanego zagadnienia:
- Ewa Pyczek -  naczelnik wydziału Infrastruktury i Rozwoju w Urzędzie Miasta i Gminy 
w Wiązowie



Ocena kontrolowanego zagadnienia:

Prawidłowość realizacji przez Gminę Wiązów zadania pn.: „Remont drogi gminnej 
w miejscowości Łojowice” 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 (stan na dzień realizacji zadania: Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1986).

• Ustalenie szacunkowej wartości zamówienia nastąpiło zgodnie art. 32 i 35 ustawy 
PZP, na podstawie kosztorysu inwestorskiego sporządzonego przez kosztorysanta 
budowlanego Grzegorza Wilińskiego.

• Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego została powołana na podstawie Zarządzenia nr 131/2019 Burmistrza 
Miasta i Gminy Wiązów z dnia 11.10.2019 r. w sprawie powołania Komisji 
Przetargowej do przeprowadzenia czynności oceny spełniania przez wykonawców 
warunków udziału w postępowaniu oraz badania i oceny złożonych ofert 
w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod  nazwą: 
„Remont drogi gminnej w miejscowości Łojowice” Komisja Przetargowa w składzie 
5-osobowym. Tryb powołania Komisji był zgodny z art. 19 ust. 2 PZP.
(Dowód: Zarządzenie nr 131/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów z dnia
11.10.2019 r., Akta kontroli, str. 15).

• W dniu 18.10.2019 r. kierownik Zamawiającego oraz wszystkie osoby wykonujące 
czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożyły oświadczenia o braku 
okoliczności wyłączających je od udziału w postępowaniu.
Uwaga kontrolujących:
Jedna osoba wykonująca czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożyła 
oświadczenie na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy PZP w dniu 08.10.2019 r. Jak wynika 
z przedłożonych wyjaśnień, data została wpisana omyłkowo, przy czym pomyłka ta 
nie miała wpływu na treść oświadczenia.
(Dowód: Wyjaśnienia, Akta kontroli str. 290)
Stwierdzony fakt nie miał wpływu na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego, 
jednakże należy podkreślić, że zamawiający jest zobowiązany przepisami ustawy PZP 
do dołożenia należnej staranności przy sporządzaniu dokumentacji przetargowej.

• 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 - 60 % i okres gwarancji - 40%. Do SIWZ dołączono dokumentację 
techniczną wykonania robót budowlanych w branży drogowej.
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• Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego 
zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.10.2019 r. pod 
nr 605651-N-2019 zawierało wszystkie elementy wymagane przepisami art. 41 PZP; 
zachowano także terminy obowiązujące w art. 43 PZP. Przedmiot zamówienia 
określony w ogłoszeniu był zgodny z zakresem wskazanym we wniosku
0 dofinansowanie. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 18.10.2019 r. 
do godz. 9.00.

• Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Zamawiającego oraz na stronie internetowej www.bip.wiazow.madkom.pl od dnia
03.10.2019 r. do dnia 18.10.2019 r.
(Dowód: Ogłoszenie o zamówieniu, Akta kontroli, str.67-89).

• Do upływu terminu otwarcia ofert, tj. do dnia 18.10.2019 r. trzech wykonawców 
złożyło swoje oferty.

• W toku postępowania zastosowano procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 PZP. 
Zamawiający najpierw dokonał oceny ofert, a następnie zbadał, czy wykonawca, 
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz 
spełnia warunki udziału w postępowaniu. Taka możliwość została przewidziana 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

• Zastosowano przepisy art. 26 ust. 1 i 2 ustawy PZP i w dniu 22.10.2019 r. wezwano 
jednego wykonawcę do uzupełnienia oferty o następujące dokumenty i oświadczenia 
w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzające brak 
podstaw do wykluczenia, tj.:
- wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca 
wykonania wraz z dowodami określającymi ich należyte wykonanie, w szczególności 
informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego i prawidłowo ukończone;
- wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
1 wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego;
- informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo -  kredytowej 
potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową 
Wykonawcy, kwotę 150 000,00 zł brutto;
- opłacona polisa lub inny dokument potwierdzający, Ze wykonawca jest ubezpieczony 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 150 000,00 zł brutto;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 
ust. 5 pkt 1 PZP;
- informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 
13, 14, 21 PZP oraz w zakresie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 PZP;
- zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków;
- zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS lub 
inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.
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Ofertę uzupełniono w wymaganym terminie, tj. do dnia 29.10.2019 r., co pozwoliło 
uznać ją  za spełniającą wymogi określone w SIWZ.
(Dowód: Wezwanie do uzupełnienia dokumentów oraz złożenia wyjaśnień z dnia
22.10.2019 r., Akta kontroli, str. 145-146).

• Ponadto, zgodnie z art. 24 ust. 11 PZP wykonawcy, którzy złożyli oferty 
w postępowaniu w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji 
dotyczących kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, 
warunków płatności zawartych w ofertach, są zobowiązani do przekazania 
Zamawiającemu oświadczenia o przynależności bądź braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP.
W wymaganym terminie, tj. do dnia 22.10.2019 r. oświadczenia złożyło dwóch 
wykonawców.
W dniu 24.10.2019 r. Zamawiający wezwał jednego wykonawcę do złożenia 
oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej. Zamawiający wyznaczył termin na złożenie oświadczenia do dnia
29.10.2019 r. W dniu 24.10.2019 r. wykonawca drogą elektroniczną poinformował 
Zamawiającego, że stosowne oświadczenie zostało dołączone do oferty.
(Dowód: Wezwanie do uzupełnienia dokumentów oraz złożenia wyjaśnień z dnia
24.10.2019 r., Akta kontroli, str. 185).

• Jako najkorzystniejszą, zgodnie z kryteriami wskazanymi w SIWZ (art. 91 ust.l PZP), 
Zamawiający wybrał ofertę EURO VIA POLSKA SA z siedzibą przy ul. Szwedzkiej 5, 
Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce z ceną ofertową brutto: 161 747,08 zł 
i gwarancją udzieloną na okres 60 miesięcy. Oferta (po uzupełnieniu) zawierała 
komplet dokumentów wymaganych wg SIWZ.
(Dowód: Oferta wykonawcy, Akta kontroli, str. 126-141; Uzupełnienie dokumentacji 
przez wykonawcę, Akta kontroli, str. 150-184).

• W dniu 29.10.2019 r. Zamawiający zawiadomił wykonawców, którzy ubiegali się
0 udzielenie zamówienia o wyborze najkorzystniejszej oferty za pośrednictwem 
poczty elektronicznej oraz zamieszczając informację na stronie internetowej BIP 
Zamawiającego i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. Zawiadomienie 
zawierało wszystkie elementy określone w art. 92 PZP.
(Dowód: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, Akta kontroli str. 200).

• Umowa z wykonawcą nr BS.272.154.2019 została zawarta w dniu 12.11.2019 r. 
z zachowaniem terminu określonego przepisem art. 94 ust. 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 zgodne 
z ofertą wybranego wykonawcy; termin realizacji zamówienia, tj. do dnia
29.11.2019 r., odpowiada terminowi zamieszczonemu w ogłoszeniu.
(Dowód: Umowa na roboty budowlane; Akta kontroli str. 212-219).

• Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 
Publicznych w dniu 14.11.2019 r. pod nr 510244382-N-2019, zgodnie z wymogami 
PZP.

• Dołączone do protokołu postępowania wyboru wykonawcy załączniki są kompletne
1 zgodne z wymogami określonymi w art. 96 ust. 2 ustawy PZP oraz 
z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1128). 
(Dowód: Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu 
nieograniczonego, Akta kontroli str. 220-231).
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B. W zakresie zamówień o wartości poniżej 30 000 euro (nadzór inwestorski):

• Przedmiotem zamówienia było pełnienie obowiązków inspektora nadzoru 
inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Remont drogi gminnej w miejscowości 
Łojowice”.

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

• Wyboru wykonawcy zadania dokonano w oparciu o Regulamin określający procedury 
udzielania zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 
kwoty 30 000 euro, stanowiący Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 34/2018 Burmistrza 
Miasta i Gminy Wiązów z dnia 19.03.2018 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu 
określającego procedury udzielania zamówień o wartości szacunkowej 
nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro”. Zgodnie z zapisem § 7 ust. 1 
i 2 Regulaminu, zamówienia udzielono na podstawie pisemnej umowy z wybranym 
Wykonawcą: Zakład Usług Projektowo - Budowlanych „Pro-Bud” Michał 
Kołodnicki, ul. Słoneczna 41 57-100 Strzelin, który posiada niezbędne uprawnienia 
drogowe do pełnienia funkcji inspektora nadzoru.

• (Dowód: Zarządzenie Nr 34/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów z dnia
19.03.2018 r., Akta kontroli str. 238-255; Notatka służbowa z dnia 02.06.2021 r., Akta 
kontroli str. 256).

• Umowa z wykonawcą nr BS.272.155.2019 została zawarta w dniu 13.11.2019 r. 
Przedmiot zamówienia wymieniony w umowie i w zapytaniu ofertowym jest tożsamy. 
Ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 4 500 zł brutto;
(Dowód: Umowa Nr BS.272.155.2019 z dnia 13.11.2019 r., Akta kontroli str. 257- 
261).

C. W zakresie finansowej realizacji projektu:

W trakcie czynności kontrolnych zapoznano się z dokumentacją finansową 
realizowanej inwestycji. Potwierdzono zgodność oryginałów faktur z ich kopiami 
przedłożonymi wraz z dokumentacją rozliczeniową zadania i informacją o wykorzystaniu 
zaliczki oraz zgodność dokumentów stanowiących podstawę wystawienia faktur z danymi na 
tych fakturach. Ustalono, iż oryginały dowodów potwierdzających zapłatę są zgodne 
z kopiami załączonymi do rozliczenia dofinansowania. Wszystkie przelewy dotyczące 
projektu zrealizowano w terminie określonym w umowie z wykonawcą oraz z ustawą 
o finansach publicznych. Opisy zamieszczone na fakturze zawierały informacje wymagane 
w § 7 ust. 14 umowy o dofinansowanie. Weryfikacja dokumentów finansowych potwierdziła 
prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z Funduszu oraz 
wydatków dokonywanych z tych środków na zadanie.
(Dowód: Dokumentacja finansowa zadania, Akta kontroli str. 263-278)
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Umowa Wartość
umowy

Nr faktury/ 
data faktury

Termin
płatności

Kwota faktury Koszty
kwalifikowane

Dokonane
płatności/

ewentualne
opóźnienie

Roboty
budowlane

EUROVIA
POLSKA SA
ul. Szwedzka 5
Bielany
Wrocławskie
55-040
Kobierzyce

161 747,08 zł N r 2/12/2019 
z dnia 
05.12.2019 r.

04.01.2020 
(30 dni od 
daty
wpływu)

161 747,08 zł 161 747,08 zł 161 747,08 zł 
zapłacono dnia 
20.12.2019 r.

Nadzór
budowlany

Zakład Usług 
Projektowo - 
Budowlanych 
„Pro-Bud” 
Michał 
Kołodnicki 
ul. Słoneczna 41 
57-100 Strzelin

4 500,00 zł Nr 11/12/2019 
z dnia
04.12.2019 r.

25.12.2019 
(21 dni od 
daty
wpływu)

4 500,00 zł 4 500,00 zł 4 500,00 zł 
zapłacono dnia 
20.12.2019 r.

RAZEM 166 247,08 zł X X 166 247,08 zł 166 247,08 zł 166 247,08 zl

Zgodnie z umową o dofinansowanie zadania nr FDS/B/110/G-l 57/2019 z dnia 
2 października 2019 r. (z uwzględnieniem zmiany wartości projektu w wyniku 
rozstrzygniętego postępowania przetargowego) łączna zaplanowana wartość zadania 
przypadająca do realizacji w roku 2019 w ramach wydatków kwalifikowanych wynosiła 
166 247,08 zł, z podziałem na dofinansowanie ze środków Funduszu w wysokości 99 748,25 
zł oraz środki własne Beneficjenta w wysokości 66 498,83 zł. Dokumentacja finansowa 
realizowanego zadania potwierdziła prawidłowe wykorzystanie i rozliczenie dofinansowania 
w zakresie rzeczowym i finansowym.
(Dowód: Umowa FDS/B/110/G-157/2019 z dnia 2 października 2019 r. o dofinansowanie 
w roku 2019 zawarta pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Wiązów, Akta sprawy)

D. 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 zgłoszenia wykonania robót budowlanych 
nie wymagających pozwolenia na budowę z dnia 11 kwietnia 2019 r. obejmującego 
remont drogi gminnej w miejscowości Łojowice.

• Nie dokonywano zmian postanowień umowy na roboty budowlane w zakresie terminu 
zakończenia robót.

• Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 18.11.2019 r. zachowując postanowienia 
umowy z wykonawcą nr BS.272.154.2019 z dnia 12.11.2019 r.
(Dowód: Protokół przekazania terenu i placu budowy, Akta kontroli str. 283)
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• Wykonawca robót, zachowując postanowienia umowy nr BS.272.154.2019 z dnia
12.11.2019 r., w dniu 29.11.2019 r. dokonał pisemnego zgłoszenia zakończenia robót 
(Dowód: Zgłoszenie zakończenia robót, Akta kontroli str. 284).

• Odbioru końcowego inwestycji dokonano w dniu 05.12.2019 r., przy udziale Komisji 
odbiorowej w składzie trzech przedstawicieli Zamawiającego oraz przedstawiciela 
wykonawcy, a także inspektora nadzoru budowlanego, radnego Miasta i Gminy 
Wiązów i sołtysa miejscowości Łojowice. W odbieranych robotach nie stwierdzono 
wad i usterek oraz postanowiono dokonać odbioru końcowego zadania bez uwag.
(Dowód: Protokół odbioru końcowego, Akta kontroli str. 285-286).

• Kontrolujący stwierdzili tożsamość protokołu odbioru końcowego z kopią przedłożoną 
Wojewodzie wraz z dokumentacją rozliczeniową zadania.

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

- wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego;
- częściową wymianę krawężników.
(Dowód: Protokół z oględzin, Akta kontroli str. 289).

• Ze zgromadzonej dokumentacji wynika, iż osiągnięto podstawowy parametr projektu, 
tj. planowaną długość remontowanego odcinka drogi, wynoszącą 0,498 km.

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

W kontrolowanym obszarze stwierdzono:

- umieszczenie tablicy informacyjnej o realizacji zadania ze środków Funduszu;
- 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.




