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Pani
Halina Czarnecka 
Dyrektor
Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Gdańsku

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 21/2012 z dnia 27 lipca 2012 r. zespól 
kontrolujący Ministerstwa Środowiska (MŚ) przeprowadził w dniach 2 7 - 3 1  sierpnia 2012 r. 
kontrolę problemową w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej (RZGW) w Gdańsku z siedzibą 
w Gdańsku ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19 w zakresie realizacji zamówień publicznych 
w kontekście przestrzegania przepisów ustawowych i ustalonych procedur wewnętrznych.

Kontrola została przeprowadzona przez zespół kontrolujący MŚ w składzie:

• Aleksandra Gregorkiewicz -  główny specjalista w Biurze Kontroli i Audytu Wewnętrznego, 
kierownik zespołu kontrolującego;

• Jerzy Chabros -  radca ministra w Biurze Kontroli i Audytu Wewnętrznego.

Koordynator kontroli: Michał Nałęcz -  Naczelnik Wydziału w Biurze Kontroli i Audytu 
Wewnętrznego w MŚ.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli RZGW w Gdańsku pod nr 1/2012.

Kontrola została przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli 
w administracji rządowej (Dz. U. nr 185, poz. 1092).

RZGW w Gdańsku aktualnie kieruje p. Halina Czarnecka, którą w dniu 27 marca 2008 r. Minister 
Środowiska powołał na stanowisko Dyrektora.

(Dowód: akta kontroli str. 17-18).

 

 

 

 



Ustalenia kontroli:

Działalność Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku w zakresie realizacji zamówień 
publicznych została oceniona pozytywnie z zastrzeżeniami.

1. Procedury udzielania zamówień publicznych obowiązujące w RZGW w Gdańsku

W RZGW w Gdańsku obowiązują wewnętrzne procedury udzielania zamówień publicznych oparte na 
zapisach ustawy Prawo zamówień publicznych (P.z.p.).

Podstawowym dokumentem w tym zakresie jest Zarządzenie nr 15/2011 Dyrektora RZGW 
w Gdańsku z dnia 16 lutego 2011 r. wprowadzające:

• regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej powyżej 14 000 € - określa 
on zasady ogólne udzielania zamówień publicznych, planowanie zamówień, regulamin pracy 
komisji przetargowej, tryb przygotowania umów;

• regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej 14 000 €, 
określający 3 tryby postępowania dla zamówień o różnej wartości:
- do wartości 2 000 zł,
- o wartości w przedziale 2 000 zł -  15 000 zł,
- o wartości w przedziale 15 000 zł -  14 000 €;

• wzór wniosku o zamówienie publiczne.

Dla zamówień udzielonych przed datą 16 lutego 2011 r. obowiązywały następujące procedury:
• Zarządzenie nr 56/2006 Dyrektora RZGW w Gdańsku z dnia 22 sierpnia 2006 r. wprowadzające 

zasady ogólne udzielania zamówień publicznych, regulamin pracy komisji przetargowej oraz 
zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

• Zarządzenie nr 5/2008 Dyrektora RZGW w Gdańsku z dnia 31 stycznia 2008 r. wprowadzające 
regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej 14 000 €.

(Dowód: akta kontroli str. 19-48).

Udzielaniem zamówień publicznych o wartości szacunkowej przekraczającej kwotę 14 000 € zajmuje 
się Zespół ds. Zamówień Publicznych, Umów i Rozliczeń. Natomiast zamówienia publiczne 
o wartości nie przekraczającej kwoty 14 000 € są udzielane przez działy merytoryczne.

W związku z powyższym kontrolujący poprosili o informację dot. faktycznego nadzoru 
sprawowanego przez Zespół ds. Zamówień Publicznych, Umów i Rozliczeń nad udzielaniem 
zamówień poniżej kwoty 14 000 €.

Zgodnie z udzieloną odpowiedzią (pismo Zn:NZ-090-12/2012/GK z dnia 5 września 2012 r.) wnioski 
o zamówienie o wartości powyżej 5 000 zł z zarządów zlewni, a także dokumentacja podstawowych 
czynności są zatwierdzane przez dyrektora RZGW w Gdańsku lub upoważnionych zastępców. 
Ponadto prowadzone są kontrole doraźne w Zarządach Zlewni, jednakże ostatnia kontrola była 
prowadzona w 2010 r. W 2011 r. kontroli w zlewniach nie prowadzono, ze względu na duże 
obciążenie ilością prowadzonych postępowań w RZGW w Gdańsku.

(Dowód: akta kontroli str. 153-156).
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2. Kontrola wybranych postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2011 r.

Kontroli poddano zamówienia udzielone przez RZGW w Gdańsku w 2011 r. o wartości powyżej 
kwoty 10 000 zł. Zespołowi kontrolującemu przedstawiono 2 wykazy zamówień publicznych:
• o wartości powyżej kwoty 14 000 €, dot. zamówień udzielonych w okresie od 1 stycznia do 31 

grudnia 2011 r.
• o wartości od 10 000 zł do kwoty 14 000 €, dot. zamówień udzielonych w okresie od I stycznia 

do 31 grudnia 2011 r.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. w RZGW w Gdańsku udzielono 87 zamówień 
publicznych, z tego:
- 41 o wartości powyżej kwoty 14 000 € - o łącznej wartości 67 319 162,31 zł brutto -  38 postępowań 
przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego, 3 -  w trybie negocjacji bez ogłoszenia;
- 46 o wartości poniżej kwoty 14 000 € - o łącznej wartości 1 243 359,44 zł brutto.

Łączna wartość udzielonych zamówień publicznych wyniosła 68 562 521,75 zł brutto.

(Dowód: akta kontroli str. 49-57).

Do kontroli wytypowano losowo 13 postępowań (6 z wykazu zamówień o wartości przekraczającej 
kwotę 14 000 € i 7 z wykazu zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty 14 000 €) o łącznej 
wartości 6 744 431,07 zł brutto, ujętych w wykazach pod poz.: - 1, 10, 13, 19, 30, 40 -  w wykazie 
zamówień publicznych o wartości powyżej równowartości kwoty 14 000 €;

Wszystkie ww. postępowania zostały przeprowadzone w sposób prawidłowy -  w żadnym z nich nie 
stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień.

(Dowód: akta kontroli str. 58-112).

- 1,7, 10, 21,25, 33, 39 -  w wykazie zamówień publicznych o wartości poniżej równowartości kwoty 
14 000 6.

W dokumentacji 2 na 7 skontrolowanych postępowań, ujętych pod poz. nr 7 (Aktualizacja projektu 
technicznego -  remont stopnia Rakowiec) i 33 (Sprzątanie pomieszczeń biurowych RZGW 
w Gdańsku przy ul. Fr. Rogaczewskiego 9/19) nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień.

(Dowód: akta kontroli str. 113-119; 171-175).

W pozostałych 5 skontrolowanych zamówieniach ujawniono szereg uchybień:
• W dokumentacji postępowań ujętych w wykazie pod poz.: 1 (Remont maszynowni na głowie 

górnej śluzy Czersko Polskie), 39 (Sporządzenie dokumentacji technicznej dla łodzi motorowej 
„Kaczor”) na przedstawionych egzemplarzach umów brak podpisu głównego księgowego lub 
pracownika odpowiedzialnego za sprawy finansowe (w przypadku zlewni).

Jest to niezgodne z procedurą wewnętrzną udzielania zamówień publicznych -  z Regulaminem 
udzielania zamówień, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych 
równowartości kwoty 14 000 €.

(Dowód: akta kontroli str. 120-133).
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• W dokumentacji postępowań ujętych w wykazie pod poz.: 10 (Remont nawierzchni utwardzenia 
placu manewrowego na terenie siedziby w Toruniu), 25 (Regeneracja 5 wózków jezdnych 
pochylni portu w Toruniu) w treści umów błędnie powołano się na zapisy ustawy P.z.p. 
Zamówienia te zostały udzielone z pominięciem ww. ustawy, w oparciu o kodeks cywilny. Mówi 
o tym także procedura wewnętrzna udzielania zamówień publicznych -  § 7 Regulaminu 
udzielania zamówień, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej 
w złotych równowartości kwoty 14 000 €.

(Dowód: akta kontroli str. 134-146).

• W dokumentacji postępowania ujętego w wykazie pod poz. 21 (Zakup urządzenia biurowego 
kserokopiarki dla Zarządu Zlewni Wisły Kujawskiej w Toruniu):

- istnieje różnica pomiędzy dokumentacją podstawowych czynności postępowania, a ofertą 
złożoną przez Biuro Plus JANOWSCY sp.j. w zakresie wartości oferowanego sprzętu. Wartość 
sprzętu podana w dokumentacji wynosi 26 555,70 zł brutto, natomiast w ofercie -  13 468,50 zł 
brutto;

- niekompletna oferta Biura Plus JANOWSCY - brak wszystkich załączników dot. parametrów 
sprzętu.

W związku z powyższym kontrolujący poprosili o dodatkowe wyjaśnienia w sprawie ww. 
dokumentacji.
Zgodnie z udzieloną odpowiedzią (pismo Zn:NZ-090-12/2012/GK z dnia 5 września 2012 r.),

„firma BIURO PLUS Janowscy spj. złożyła drogą elektroniczną w wyznaczonym terminie ofertę 
na kwotę 13 468,50 zł. Nie spełniała ona jednak warunków technicznych opisanych przez 
zamawiającego. Przedstawiciel firmy po zauważeniu swojego błędu natychmiast wycofał ofertę 
składając jednocześnie, tego samego dnia, drogą elektroniczną ofertę na sprzęt spełniający 
wymagania zamawiającego. Cena oferty wyniosła 26 555,70 zł. Niestety egzemplarz 
wydrukowanej oferty wraz z załącznikami zaginął. W marcu bieżącego roku uległ zepsuciu dysk 
w komputerze pracownika, który pilotował niniejsze postępowanie. Niestety nie powiodły się 
próby odzyskania poczty z uszkodzonego komputera.

Załączona omyłkowo do dokumentacji oferta jest skanem oferty wycofanej przez wykonawcę. ”

Mając powyższe na uwadze należy podkreślić niewłaściwy sposób archiwizowania dokumentacji 
przetargowej przedmiotowego postępowania.

(Dowód: akta kontroli str. 147-156).

Biorąc pod uwagę powyższe oceny, uwagi i wnioski wnoszę o:

1. Opracowanie i wprowadzenie mechanizmów kontrolnych nad udzielaniem zamówień publicznych 
o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 14 000 € przez komórki organizacyjne 
biura RZGW w Gdańsku.
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2. Rozważenie przeprowadzenia szkolenia dla pracowników zajmujących się udzielaniem zamówień 
publicznych o wartości szacunkowej poniżej równowartości 14 000 €, mającym na celu 
wyeliminowanie ewentualnych uchybień w postępowaniach o tej wartości.

Przedstawiając powyższe wystąpienie pokontrolne, proszę Panią Dyrektor o złożenie pisemnej 
informacji odnośnie sposobu wykorzystania wyników kontroli oraz o podjętych działaniach 
zmierzających do realizacji zaleceń pokontrolnych -  w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania 
niniejszego wystąpienia. W przypadku realizacji zaleceń pokontrolnych, której efektem będzie zmiana 
zapisów regulacji wewnętrznych proszę o przesłanie wraz z powyższą odpowiedzią kopii zmienionych 
dokumentów.

Kontroli i Audytw Wewnętrznego
!>yrektor

fc.o.
Andrjsej Zbylut 5
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MINISTERSTWO ŚRODOWISKA 
Biuro Kontroli i Audytu 
Wewnętrznego 
ul. Wawelska 52/54 
00-922 Warszawa

w Gdańsku

Gdańsk, dn. 22.11.2012r. 

Znak sprawy: NZ-090-17/2012/GK

f .  G y

A - f )  ■

W odpowiedzi na pismo znak BKAkr-0941-6/40805/12/ag z dnia 22.10.2012r. dotyczące 
wystąpienia pokontrolnego po kontroli problemowej przeprowadzonej w RZGW w Gdańsku 
w dniach 2 7 - 3 1  sieipnia 2012r. w zakresie realizacji zamówień publicznych w kontekście 
przestrzegania przepisów ustawowych i ustalonych procedur wewnętrznych, w celu wyeliminowania 
w przyszłości podobnych nieprawidłowości podjęłam następujące działania:

-  podczas narady kierowników zapoznałam wszystkich z zaleceniami pokontrolnymi,

-  zobowiązałam kierownika komórki zamówień publicznych do przeprowadzenia, w miesiącu 
styczniu 2013 roku, szkolenia dla pracowników zajmujących się udzielaniem zamówień 
publicznych o wartości szacunkowej poniżej równowartości 14 000 euro,

-  w celu wyeliminowania nieprawidłowości w Zarządzie Zlewni w Toruniu, przeprowadziłam 
rozmowę z panem Władysławem Kołybskim zastępcą dyrektora Zarządu Zlewni Wisły 
Kujawskiej w Toruniu, pełniącym tę funkcję od 1 marca 2012r , w trakcie której został 
pouczony o obowiązku prawidłowej archiwizacji dokumentów i prawidłowego ich 
zabezpieczenia,

-  ponadto zobowiązałam kierownika komórki zamówień publicznych do przeprowadzania, 
od 1 stycznia 2013r., kontroli w Zarządach Zlewni mających na celu wyeliminowanie 
nieprawidłowości w zakresie stosowania zapisów regulacji wewnętrznych.

Mając na uwadze zawarte w wystąpieniu pokontrolnym zalecenia dołożę wszelkich starań aby 
ich realizacja, już rozpoczęta, jak najszybciej dobiegła końca.

NIP:957-00-27-503, Regon:190536641 
sekretariat@qdansk.rzqw.qov.pl 

www.qdansk.rzqw.qov.pl, www.bip.rzqw.qda.pl

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
80-804 Gdańsk, ul. F. Rogaczewskiego 9/19 
Tel.: (58) 326 18 88, fax: (58) 326 18 89
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