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Tomasz Cywiński 
Zastępca Dyrektora 
Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Gliwicach

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 20/2012 z dnia 27 lipca 2012 r. zespół 
kontrolujący Ministerstwa Środowiska (MŚ) przeprowadził w dniach 6 - 1 0  sierpnia 2012 r. kontrolę 
problemową w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej (RZGW) w Gliwicach z siedzibą 
w Gliwicach ul. Sienkiewicza 2 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;
Joanna Matusiak -  główny specjalista 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 Gliwicach pod nr IY/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 Gliwicach aktualnie kieruje Zastępca Dyrektora p. Tomasz Cywiński, któremu w dniu 
14.03.2012 r. Prezes KZGW powierzył kierowanie ww. jednostką. W okresie od 15.06.2010 r. 
do 8.03.2012 r. Dyrektorem RZGW w Gliwicach był p. Artur Wójcik.

(Dowód: akta kontroli str. 17-20).

 

 

 

 



Ustalenia kontroli:

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

1. Procedury udzielania zamówień publicznych obowiązujące w RZGW w Gliwicach

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

Podstawowym dokumentem w tym zakresie jest Zarządzenie Wewnętrzne nr 4/2010 Dyrektora 
RZGW w Gliwicach z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia i obowiązku stosowania 
Instrukcji zamówień publicznych. Instrukcja ta dotyczy wyłącznie postępowań o wartości szacunkowej 
przekraczającej kwotę 14 000 €. Załącznikami do ww. instrukcji są następujące dokumenty: 
Regulamin pracy komisji przetargowej, wzór wniosku o wszczęcie postępowania o zamówienie 
publiczne, wzór decyzji zatwierdzającej skład komisji przetargowej oraz tryb udzielenia zamówienia.

(Dowód: akta kontroli str. 21-37).

W zakresie zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 14 000 € 
obecnie obowiązuje Polecenie Służbowe nr 3/2012 Dyrektora RZGW w Gliwicach z dnia 6 marca 
2012 r. w sprawie stosowania procedury zamówień publicznych od 3 500 zł do 14 000 €. Polecenie to 
wprowadziło tryb postępowania w przypadku zamówień publicznych od 3 500 zl do 14000 €, który jest 
załącznikiem nr 1 do ww. Polecenia. Jest to bardzo szczegółowo rozpisana procedura postępowania 
udzielania zamówień, począwszy od wniosku o zamówienie, a skończywszy na archiwizacji 
dokumentów z postępowania. Ww. Polecenie wprowadziło także m.in. wzór Rejestru zamówień 
publicznych od 3 500 zł do 14 000 €  w RZGW w Gliwicach, a także wzór Protokołu z wyboru 
najkorzystniejszej oferty o wartości przekraczającej 3 500 zł do 14 000 €.

W okresie objętym kontrolą w RZGW w Gliwicach obowiązywały analogiczne procedury 
wprowadzone Poleceniem Służbowym nr 15/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r.

(Dowód: akta kontroli str. 38-63).

Udzielaniem zamówień publicznych o wartości szacunkowej przekraczającej kwotę 14 000 € zajmuje 
się Wydział Zamówień Publicznych, którego kierownikiem jest p. Elżbieta Plucińska. Natomiast 
udzielaniem zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty 14 000 € zajmują się działy 
merytoryczne.

Wydział Zamówień Publicznych nie sprawuje nadzoru nad udzielaniem zamówień o wartości nie 
przekraczającej kwoty 14 000 €. Nadzór taki jest sprawowany przez Stanowisko ds. Audytu i Kontroli 
Wewnętrznej. W okresie objętym kontrolą nie przeprowadzano kontroli zamówień publicznych 
o wartości nie przekraczającej kwoty 14 000 €.
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2. Kontrola wybranych postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2011 i 2012 r.

Kontroli poddano zamówienia udzielone przez RZGW w Gliwicach w 2011 i 2012 r. o wartości 
powyżej kwoty 10 000 zł. Zespołowi kontrolującemu przedstawiono 3 wykazy zamówień 
publicznych:

• o wartości powyżej kwoty 14 000 €, dot. zamówień udzielonych w okresie od 1 stycznia 2011 r. 
do 31 maja 2012 r.

• o wartości od 10 000 zł do kwoty 14 000 €, dot. zamówień udzielonych w okresie od 1 stycznia 
2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

• o wartości od 10 000 zł do kwoty 14 000 €, dot. zamówień udzielonych w okresie 1 stycznia 
2012r. do 31 maja 2012 r.

W okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 maja 2012 r. w RZGW w Gliwicach udzielono 128 zamówień 
publicznych, z tego:
- 40 o wartości powyżej kwoty 14 000 € - o łącznej wartości 28 814 065,88 zł brutto -  100 % 
postępowań udzielono w trybie przetargu nieograniczonego;
- 88 o wartości poniżej kwoty 14 000 € - o łącznej wartości 3 287 706,14 zł brutto.

Łączna wartość udzielonych zamówień publicznych wyniosła 32 101 772,02 zł brutto.

(Dowód: akta kontroli str. 64-89).

Do kontroli wytypowano losowo 17 postępowań (7 z wykazu zamówień o wartości przekraczającej 
kwotę 14 000 € i 10 z wykazów zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty 14 000 €) o łącznej 
wartości 7 182 708,17 zł brutto, ujętych w wykazach pod poz.:
- 3, 16, 19, 23, 35, 36, 69 -  w wykazie zamówień publicznych o wartości poniżej równowartości 
kwoty 14 000 €, udzielonych w 2011 r.;
- 4, 6, 12 -  w wykazie zamówień publicznych o wartości poniżej równowartości kwoty 14 000 €, 
udzielonych w 2012 r.;

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

(Dowód: akta kontroli str. 90-137).

- 8/2011, 18/2011, 23/2011, 27/2011, 32/2011, 4/2012, 7/2012 -  w wykazie zamówień publicznych 
o wartości powyżej równowartości kwoty 14 000 € - wszystkie zamówienia udzielono w trybie 
przetargu nieograniczonego. 6 z 7 ww. postępowań zostało przeprowadzonych w sposób prawidłowy
-  nie stwierdzono w nich nieprawidłowości ani uchybień.

(Dowód: akta kontroli str. 138-208).

Natomiast w jednym postępowaniu -  ujętym w wykazie pod poz. 7/2012 -  stwierdzono 
nieprawidłowości. Postępowanie dotyczy Kompleksowego utrzymania czystości w budynkach 
administracyjnych oraz socjalnych Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. 
Zamówienia udzielono w trybie przetargu nieograniczonego, składającego się z sześciu części 
postępowania.
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Zastrzeżenia kontrolujących dotyczą błędnej podstawy formalnej odrzucenia oferty firmy ABC -  
SERVICE Spółka jawna B. Brząkała, R. Gawron, M. Nazaruk z Wrocławia na Cześć I postępowania 
dot. utrzymania czystości w budynkach administracyjnych oraz socjalnych Dyrekcji RZGW 
w Gliwicach:

• Firma ABC -  SERVICE podała w formularzu ofertowym dla Części I wartość zamówienia 
w wysokości 5 700 zł brutto, natomiast wartość szacunkowa zamówienia oszacowana przez 
RZGW w Gliwicach wynosiła 52 682,93 zł netto. Część I przetargu wygrała oferta Zakładu Usług 
Gospodarczo-Socjalnych ANTEMA Sp. z o.o. z Jeleniej Góry z ceną 36 034,33 zł brutto.

• W piśmie informującym firmę ABC -  SERVICE o odrzuceniu oferty zamawiający za podstawę 
prawną podał art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych i uzasadnił to tym, że 
„Oferent złożył ofertę, której treść nie odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
oraz, że wykonawca nie uwzględnił w formularzu oferty wartości za całość zamówienia”. 
W odpowiedzi na pytanie kontrolujących odnośnie ww. uzasadnienia dla odrzuconej oferty 
RZGW w Gliwicach wyjaśnił, że „Komisja stwierdziła, że zaproponowana cena, tak znacząco 
odbiegająca od określonej wartości zamówienia oraz pozostałych złożonych ofert, nie odnosi się 
do całości zamówienia, a za zaoferowaną kwotę niemożliwe jest należyte wykonanie całości 
zamówienia, czyli kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach administracyjnych oraz 
socjalnych Dyrekcji RZGW w Gliwicach w ciągu 12 miesięcy. W związku z powyższym w ocenie 
komisji treść oferty nie odpowiadała treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - oferent 
nie uwzględnił w formularzu oferty ceny za całość zamówienia, a w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia zamawiający żądał podania ceny za wykonanie całości zamówienia dla 
każdej części za okres 12 miesięcy. Stanowiło to podstawę odrzucenia oferty. Zgodnie z ustawą o 
zamówieniach publicznych cena ofertowa nie może ulec zmianie, a w niniejszym przypadku nie 
można mówić o pomyłce rachunkowej w wyliczeniu ceny (gdyż w druku ofert nie było wyliczenia: 
cena x 12 miesięcy), dlatego też zwrócenie się do oferenta z zapytaniem o wyjaśnienie treści 
oferty było zbędne, gdyż oferta i tak podlegała odrzuceniu jako niezgodna z treścią SIWZ.”

• Zdaniem kontrolujących zamawiający powinien za podstawę formalną odrzucenia oferty na Część 
1 niniejszego zamówienia przyjąć, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 
zamówienia. Zastosowanie błędnej podstawy formalnej odrzucenia oferty stanowi 
nieprawidłowość w badanym postępowaniu, jednak nie miała ona wpływu na końcowy wynik 
przeprowadzonego postępowania.

• Analogiczne uzasadnienie odrzucenia oferty jak dla Części I zastosowano w stosunku do tego 
samego wykonawcy tj. firmy ABC -  SERVICE Sp. J. B. Brząkała, R. Gawron, M. Nazaruk 
z Wrocławia dla innych części tego postępowania:

- Części II -  „Kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach administracyjnych oraz 
socjalnych Nadzoru Wodnego Buków”
- Części III -  „Kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach administracyjnych oraz 
socjalnych Zarządu Zlewni Górnej Odry i BWP Racibórz”
- Części IV -  „Kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach administracyjnych oraz 
socjalnych Zarządu Zlewni i Nadzoru Wodnego Przeczyce”
- Części V -  „Kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach administracyjnych oraz 
socjalnych Nadzoru Wodnego Kuźnica Warężyńska”
- Części VI -  „Kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach administracyjnych oraz 
socjalnych Zarządu Zlewni Małej Wisły”,
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Jednakże we wszystkich ww. przypadkach treść ofert dla Części II-VI faktycznie wskazywała na 
ich niezgodność z SIWZ, a więc formalna podstawa odrzucenia ofert była prawidłowa.

(Dowód: akta kontroli str. 209-285).

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

1. Spowodowanie wzmocnienia nadzoru nad udzielaniem zamówień publicznych o wartości 
szacunkowej poniżej kwoty 14 000 € poprzez wprowadzenie do procedury wewnętrznej 
dodatkowych mechanizmów kontrolnych.

2. Rozważenie przeprowadzenia szkolenia dla pracowników zajmujących się udzielaniem zamówień 
publicznych o wartości szacunkowej powyżej równowartości 14 000 €, mającym na celu 
wyeliminowanie ewentualnych nieprawidłowości lub uchybień w postępowaniach o tej wartości.

Przedstawiając powyższe wystąpienie pokontrolne, proszę Pana Dyrektora 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.

Biuro Kontroli i Audytu Weswiętranego 
Dyrektor

A
Andrzej Zhyhtf





Jednostki terenowe:

Zarząd Zlewni Małej 
Wisły w Pszczynie 
ul. Piotra Skargi 30 
43-200 Pszczyna 
tel/fax (32)210 43 24

REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ
w GLIWICACH

ul.Sienkiewicza 2, 44-100 GLIWICE

Zarząd Zlewni Przemszy 
w Przeczycach 
z siedzibą
w Dąbrowie Górniczej 
ul. Marianki 14a 
41-300 Dąbrowa Górnicza 
tel/fax (32) 261 91 25

Pan f. PD-miT pJlę  £ l
Marcin Korolec •---------------- ----------------
Minister Środowiska 2  IU12.

ul. Wawelska 52/54 A  1

00-922 Warszawa

W . u

Zarząd Zlewni Górnej 
Odry w Raciborzu 
ul. Towarzystwa Gimn. 
"SOKÓŁ" 18 
47-400 Racibórz 
tel/fax (32)415 46 71

Zarząd Zlewni Kłodnicy 
i Kanału Gliwickiego 
w Kędzierzynie-Koźlu 
ul.Chełmońskiego 1 
47-220 Kędzierzyn-Koźle 
tel/fax (77) 482 04 05-06

Konta bankowe:

- w NBP O/O Katowice, 
dochodów:
76 1010 1212 0052 1022 3100 0000

wydatków:
29 1010 1212 0052 1022 3000 0000

- w ING BŚ l/O Gliwice 
zamówień publicznych:
09 1050 1285 1000 0002 0211 2504

W odpowiedzi na Wystąpienie pokontrolne znak BKAkr-0941- 

6/40803/12/ag z dnia 22 października 2012r. zawierające zalecenia pokontrolne z 

kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 6-10 sierpnia 2012r przez 

zespół kontrolujący Ministerstwa Środowiska w zakresie realizacji zamówień 

publicznych, w kontekście przestrzegania przepisów ustawowych i ustalonych 

procedur wewnętrznych, uprzejmie informuję o podjętych działaniach dla 

wykonania przekazanych zaleceń:

Ad.l

W celu wzmocnienia nadzoru i kontroli nad stosowaniem wewnętrznych 

procedur obowiązujących w RZGW w Gliwicach dotyczących udzielania 

zamówień publicznych o wartości do 14000 euro, Aneksem Nr 2 z dnia 9 

listopada 2012r. do Polecenia Służbowego Nr 3/2012 w sprawie stosowania 

procedury zamówień publicznych od 3500 do 14000 euro ( Załącznik Nr 1), 

wprowadzono obowiązek umieszczania w rocznym planie kontroli -  kontroli 

stosowania dokumentów i procedur zawartych w Trybie postępowania

      

      

      

 





w przypadku zamówień od 3500zł do 14000 euro.

Ad.2

W RZGW w Gliwicach Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych corocznie 

przeprowadza szkolenie na temat zamówień publicznych w którym biorą udział kierownicy 

wszystkich komórek organizacyjnych , przygotowujących materiały do przeprowadzania 

postępowań o zamówienia publiczne jak również oddelegowani przez kierowników 

pracownicy. Dodatkowo szkolenia są przeprowadzane w momencie ukazywania się nowych 

przepisów dot. zamówień publicznych.

Ostatnie szkolenie było przeprowadzone w dniu 10 stycznia bieżącego roku ( Program 

szkolenia Zał. Nr 2), następne zaplanowane jest na styczeń 2013r.

W celu podnoszenia kwalifikacji oraz zapoznania się z aktualnymi przepisami i sposobami 

wykorzystywania ich do prawidłowego stosowania procedur dotyczących zamówień 

publicznych , pracownicy Wydziału Zamówień Publicznych biorą udział w zewnętrznych 

szkoleniach dot. tych zagadnień.

Ostatnie szkolenie w którym brała udział pracownica Wydziału Zamówień Publicznych 

odbyło się w dniu 26 września bieżącego roku (certyfikat i program Zał. Ni' 3) .

W planie udziału naszych pracowników w szkoleniach zewnętrznych na rok 2013 zostaną 

także ujęci pracownicy Wydziału Zamówień Publicznych.

Mam nadzieję, że podjęte w/w działania wpłyną na wyeliminowanie wszystkich 

stwierdzonych nieprawidłowości oraz przyczynią się do przestrzegania wszelkich przepisów 

prawa .

Adresat, NAK a/a 
Zał. 3
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