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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 15/2012 z dnia 31 maja 2012 r. zespół 
kontrolujący Ministerstwa Środowiska przeprowadził w dniach 1 1 - 2 2  czerwca 2012 r. kontrolę 
doraźną w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW) z siedzibą w Warszawie 
ul. Podleśna 61 w zakresie wybranych zagadnień dotyczących:

1. Celowości projektu informatycznego METEO-RISK w kontekście jednoczesnej realizacji projektu
ISOK;

2. Poprawności realizacji procedur przetargowych budowy systemu informatycznego ISOK.

Kontrola została przeprowadzona przez zespół kontrolujący Ministerstwa Środowiska (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;
• Jan Zagajewski -  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 IMiGW pod nr 53.

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

IMiGW kieruje dr inż. Mieczysław S. Ostojski, powołany na to stanowisko przez Ministra Środowiska 
z dniem 1.06.2006 r.

 

 
 

 

 

 



1. Celowość projektu informatycznego METEO-RISK w kontekście jednoczesnej realizacji 
projektu ISOK.

1) Projekt informatyczny METEO-RISK

Zgodnie z Biznes Planem dla projektu, podstawowym celem projektu METEO-RISK -  System 
numerycznego prognozowania pogody i przewidywania zagrożeń meteorologicznych jest zwiększenie 
ochrony przed skutkami zagrożeń naturalnych i usprawnienie systemu przewidywania zagrożeń 
i zdarzeń niebezpiecznych o charakterze meteorologicznym. Celami szczegółowymi projektu są: 
poprawa jakości prognoz numerycznych IMiGW poprzez implementację modeli prognozowania 
numeiycznego pogody o wysokiej rozdzielczości przestrzennej (rzędu 2,8 km) oraz o charakterze 
probabilistycznym; stworzenie możliwości efektywnej interpretacji wyników prognoz przez 
użytkowników oraz poprawa kontroli jakości prognoz; uruchomienie infrastruktury platformy 
informatycznej a w szczególności zakup systemu komputerowego o odpowiednio dużej mocy 
obliczeniowej i specjalistycznego oprogramowania; stworzenie szczegółowego zasobu danych 
i informacji meteorologicznych, który w dalszej perspektywie umożliwi wdrożenie procedury 
asymilacji danych z istniejącego w IMiGW systemu radarów pogodowych i satelitów 
meteorologicznych, pozwalających na możliwie pełne analizowanie skali zagrożeń naturalnych 
i adekwatne planowanie działań ratowniczych.

(Dowód: akta kontroli str. 6-105).

Koszt projektu oszacowano na 11.490.000 zł.

Na realizację projektu IMiGW uzyskał dofinansowanie:

- z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Działania 3.2 
„Zapobieganie oraz ograniczenie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym 
awariom”, Priorytetu III „Zarządzenie zasobami i przeciwdziałanie poważnym awariom” Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, w wysokości 9.766.500 zł.

Umowa o dofinansowanie nr POIS.03.02.00-00-001/11-00 projektu METEO-RISK system 
numerycznego prognozowania pogody i przewidywania zagrożeń meteorologicznych” 
POIS.03.02.00-00-001/11 w ramach działania 3.2 priorytetu III Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, została zawarta w dniu 14 maja 2012r. pomiędzy 
NFOŚiGW (Instytucją Wdrażającą) a IMiGW (Beneficjentem).

Okres kwalifikowania wydatków rozpoczyna się od 01.06.2012r. i kończy się w dniu 31.10.2013r.

- z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków Funduszu Nauki i Technologii Polskiej 
w ramach „Programu wspierania infrastruktury badawczej”, w wysokości 1.725.000 zł.

Umowa nr 721/FNiTP/618/2011 o dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu 
infrastruktury badawczej pn. „Platforma informatyczna dla systemu METEO-RISK”, została 
zawarta w dniu 22 listopada 201 lr. pomiędzy Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a IMiGW 
-  Państwowym Instytutem Badawczym. Zgodnie z w/w umową IMiGW zobowiązany jest 
zrealizować zadanie w terminie do dnia 31 marca 2013r.

(Dowód: akta kontroli str. 106-188).
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Do dnia zakończenia kontroli tj. 22 czerwca 2012r. IMiGW nie poniósł płatności związanych 
z realizacją ww. projektu METEO -  RISK.

W złożonych wyjaśnieniach dot. szacowania kosztów ww. projektu oraz jego zakresu rzeczowego, 
Dyrektor IMiGW stwierdził (pismo Zn.:DN-774-S-241/12 z 20.06.2012r.), że zasadniczą część kosztu 
projektu stanowi koszt infrastruktury technicznej obejmującej system komputerowy o wysokiej mocy 
obliczeniowej umożliwiający równoległe zaimplementowanie numerycznych modeli pogodowych 
COSMO oraz ALADIN o wymaganych parametrach rozdzielczości. Natomiast zakres rzeczowy 
projektu obejmuje system komputerowy o wysokiej mocy obliczeniowej w konfiguracji zawierającej 
dwa klastry obliczeniowe wyposażone w macierze dyskowe sprzężone ze sobą za pomocą szybkiego 
medium komunikacyjnego.

(Dowód: akta kontroli str. 189-190).

2) Projekt informatyczny ISOK

IMiGW realizuje projekt pn. „Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi 
zagrożeniami” (ISOK). Zgodnie ze Studium Wykonalności z marca 201 lr., celem projektu jest 
stworzenie jednolitego systemu informatycznego, gotowego do powszechnego użycia celem osłony 
społeczeństwa, gospodarki i środowiska przed nadzwyczajnymi zagrożeniami, a także 
wspomagającego podejmowanie decyzji w przypadku wystąpienia groźnych zdarzeń. Cel ten ma 
zostać osiągnięty poprzez stworzenie elektronicznej platformy informatycznej wraz z niezbędnymi 
rejestrami referencyjnymi, która stanowić będzie narzędzie systemu zarządzania kryzysowego 
w zakresie przygotowania do podejmowania kontroli nad sytuacjami kryzysowymi w rozumieniu 
art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 2007 nr 89, poz. 590 
ze zm.) i reagowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, w tym w szczególności 
nadzwyczajnych zjawisk atmosferycznych, hydrologicznych i technologicznych („ISOK”). Niniejszy 
projekt jest realizowany przy współudziale Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Instytutu 
Łączności, Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii oraz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

(Dowód: akta kontroli str. 191 -516).

Obowiązki, uprawnienia oraz zasady odpowiedzialności poszczególnych stron w realizacji ww. 
projektu reguluje Umowa Konsorcjum zawarta w dniu 27 października 2009r. Konsorcjum zostało 
stworzone w celu wspólnej realizacji projektu, przy wykorzystaniu infrastruktury naukowo-badawczej 
i organizacyjnej konsorcjantów, jak również w celu współpracy na etapie poprzedzającym 
i następującym po realizacji projektu. Rolą Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w projekcie jest 
wsparcie merytoryczne oraz konsultacyjne w realizacji zadań.

Na dzień zakończenia kontroli do głównych zadań poszczególnych konsorcjantów w ramach projektu 
należało:

a) Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW) -  lider konsorcjum -  wykonanie wstępnej 
oceny ryzyka powodziowego (WOPR), map zagrożenia powodziowego (MZP) i ryzyka 
powodziowego (MRP); wykonanie map zagrożeń metrologicznych i innych zagrożeń; wykonanie 
Mapy Podziału Hydrologicznego Polski (MPHP); projekt, budowa i wdrożenie sytemu ISOK; 
przygotowanie sieci teleinformatycznej na potrzeby ISOK; dostosowanie infrastruktury na 
potrzeby serwerowni IMiGW; zarządzanie projektem.
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b) Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej (KZGW) -  współpraca merytoryczna przy wykonaniu 
wstępnej oceny ryzyka powodziowego, udział w konsultacjach specjalistycznych związanych 
z opracowaniem map, udział w projektowaniu i budowie systemu ISOK, dostosowanie 
infrastruktury na potrzeby serwerowni KZGW/RZGW, doposażenie KZGW i RZGW, udział 
w działaniach promocyjnych, szkolenia specjalistyczne dla KZGW i RZGW, udział 
w zarządzaniu projektem po stronie KZGW.

c) Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK) -  budowa numerycznego modelu rzeźby 
i pokrycia terenu (NMT), budowa i wdrożenie systemu do zarządzania NMT, georeferencyjna 
Baza Danych Obiektów Topograficznych (w tym obwałowania), ortofotomapa, udział 
w zarządzaniu projektem przez GUGiK.

d) Instytut Łączności (IŁ) -  identyfikacja krajowych systemów informatycznych, udział 
w zarządzaniu projektem przez IŁ.

(Dowód: akta kontroli str.517-591).

W wyniku złożenia dodatkowych wyjaśnień zarówno przez IMiGW jak i KZGW ustalono, że po
zakończeniu kontroli doszło do zmian w systemie zarządzania projektem poprzez m.in. dokonanie
zmian lidera konsorcjum -  w dniu 13 września 2012 r. na podstawie aneksu nr 6 do Umowy
Konsorcjum doszło do zmiany lidera konsorcjum z IMiGW na KZGW.

(Dowód: akta kontroli str. 1137-1139).

Całkowity koszt realizacji projektu po zmianach wynosi 299.976.767,03 zł.

Projekt ISOK jest finansowany:

- ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 w ramach 7 Osi 
priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne -  budowa elektronicznej administracji”, na kwotę 
239.967.015,42 zł.

Umowa o dofinansowanie nr POIG.07.01.00-00-025/09-00 Projektu „Informatyczny system osłony 
kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami”, została zawarta w dniu 30.07.2010r. pomiędzy 
Władzą Wdrażającą Programy Europejskie (Instytucją Wdrażającą /Instytucją Pośredniczącą II 
stopnia) a Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej (Beneficjent). Zmiany do umowy 
wprowadzono Aneksem nr 1/KSI SIMIK POIG.07.01.00-00-25/09-01 z dnia 19.05.201 lr. 
i Aneksem nr 2/KSI SIMIK POIG.07.01.00-00-025/09-02 z dnia 14.10.201 lr. Dodatkowym 
dokumentem regulującym zasady dokonywania rozliczeń płatności pomiędzy IMiGW a Instytutem 
Łączności jest Porozumienie z dnia 20.06.201 lr.

- ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach 
Programu Priorytetowego nr 9.7 „Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich 
skutków” na kwotę 60.000.000 zł.

Umowa o dofinansowanie nr 16/2012/Wn50/NZ-LZ/D, została zawarta w dniu 12.01.2012r. 
pomiędzy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Krajowym 
Zarządem Gospodarki Wodnej. Zmiany do umowy wprowadzono Aneksem nr 1/165 z dnia 
13.06.2012r.
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Dodatkowym dokumentem regulującym szczegółowe zasady współpracy IMGW z KZGW przy 
realizacji projektu ISOK, w zakresie wspólnego prowadzenia postępowań, udzielenia zmówień 
publicznych, wykonywania umów oraz rozliczeń zadań finansowanych na podstawie w/w umowy 
reguluje Porozumienie z dnia 26 marca 2012r.

(Dowód: akta kontroli str.592-631).

Zgodnie z umową Konsorcjum - aneksem nr 5 z dnia 23.01.2012r. podział środków finansowych na 
realizację projektu ISOK, według źródeł finansowania i konsorcjantów przedstawia się następująco:

--------------------------------------------------------
Konsorcjant

RazemŹródło finansowania

Instytut
Meteorologii

i
Gospodarki

Wodnej

Główny 
Urząd 

Geodezji i 
Kartografii

Krajowy
Zarząd

Gospodarki
Wodnej

Instytut
Łączności

Środki na realizację całego
Projektu

127.573.278 106.362.180 64.844.804 1.196.506 299.976.768

W

tym

środki kwalifikowane
w ramach POIG

127.573.278 106.362.180 4.846.052 1.196.506 239.978.016

środki kwalifikowane 
w ramach NFOŚiGW 0 0 59.998.752 0 59.998.752

z
czego

przeznaczone 
na realizację 
zadań
KZGW

o
.

.

0 32.581,744 ( 32.581.744

przeznaczone 
na realizację 
zadań
IMGW

0 0 27.417.008 27.417,008

Największy imit środków finansowych na realizację Projektu ma IMGW (42,6 %) i GUGiK (35 %).

Organem nadzorującym realizację projektu ISOK jest Komitet Sterujący. Został on wybrany 
w sierpniu 2009 r. na spotkaniu organizacyjnym członków konsorcjum, jako organ odpowiadający za 
merytoryczną część projektu oraz za monitorowanie i kierowanie realizacją projektu. Na spotkaniu 
tym przyjęto pierwszy skład Komitetu Sterującego. Ze strony KZGW w skład Komitetu Sterującego 
weszli: Prezes KZGW p. L. Karwowski i p. R. Kęsy. Początkowo obowiązki kierownika projektu 
pełnił p. J. Winter z IMiGW. W październiku 2010 r. na posiedzeniu Komitetu Sterującego Dyrektor 
IMiGW poinformował o rezygnacji p. J. Wintera z funkcji kierownika projektu i zaproponował na to 
stanowisko p. J. Wiśniewskiego z KZGW. Komitet Sterujący jednogłośnie zatwierdził tę kandydaturę. 
W dalszym ciągu członkiem Komitetu z ramienia KZGW pozostawał Prezes KZGW p. L. Karwowski. 
W sytuacji odejścia zarówno p. L. Karwowskiego z funkcji Prezesa KZGW jak również p. R. Kęsego 
z pracy w KZGW, ich miejsce w Komitecie Sterującym z ramienia KZGW zajęła p. Agata 
Włodarczyk. Kierownikiem projektu natomiast nadal pozostawał p. J. Wiśniewski, p.o. Prezesa 
KZGW.
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W sytuacji zmiany lidera konsorcjum z IMiGW na KZGW nowym przewodniczącym Komitetu 
Sterującego od dnia 13 września 2012 r. został p.o. Prezesa KZGW p. J. Wiśniewski. Jednocześnie 
pełni on dotychczasową funkcję kierownika projektu, do czasu powołania nowego kierownika.

(Dowód: akta kontroli str.632-723, 1133-1136).

Pierwotnie okres realizacji projektu był przewidziany do końca 2013 r. Zgodnie z korespondencją 
pomiędzy IMiGW a Władzą Wdrażającą Programy Europejskie, na wniosek IMiGW wydłużono okres 
realizacji projektu ISOK -  do końca 2014 r., a jego rozliczenia -  do końca I kwartału 2015 r.

(Dowód: akta kontroli str.724-728).

Po wnikliwej analizie zapisów Biznes Planu i Studium Wykonalności obu projektów, w ocenie 
kontrolujących projekty ISOK i METEO-RISK nie pokrywają się w zakresie przedmiotowym. Nie 
stwierdzono również zagrożenia związanego z ewentualnością podwójnego finansowania obu 
projektów.

(Dowód: akta kontroli str.6-105,191-516).

2. Poprawność realizacji procedur przetargowych budowy systemu informatycznego ISOK.

W ramach wymienionego projektu Ośrodek Główny IMiGW realizuje następujące postępowania
o udzielenie zamówień publicznych:

1) „Projekt, budowa i wdrożenie informatycznego systemu osłony kraju przed nadzwyczajnymi 
zagrożeniami (ISOK) oraz świadczenie usługi gwarancyjnej po wdrożeniu tego systemu” 
(oznaczenie sprawy: NJ-/45/PO/U/GI/ISOK/2011).

2) „ Opracowanie Mapy Podziału Hydrograficznego Polski (MPHP) w skało 1:10.000
3) „Dostosowanie infrastruktury na potrzeby serwerowi IMGW”.
4) „Dostawa, instalacja, wdrożenie i integracja z systemami zamawiającego systemów sieci 

komputerowej i systemu optymalizacji przesyłania danych oraz wykonanie modernizacji systemu 
łączności

5) „Sukcesywna dostawa materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek 
i kserokopiarek” (postępowanie w toku -  na etapie składania ofert).

6) „Projekt, wykonanie i dostarczenie do zamawiającego artykułów informacyjno-promocyjnych dla 
projektu ISOK”

7) Wdrożenie projektu „Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami” od 
strony organizacyjno-prawnej, zarządzanie projektem w okresie jego realizacji, rozliczanie 
i raportowanie.

8) Doradztwo prawno-organizacyjne związane z realizacją projektu „Informatyczny system osłony 
kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami”.

9) Wykonanie prac dodatkowych związanych z opracowaniem studiom wykonalności projektu 
„Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami”.

10) Dostawa sprzętu i oprogramowania na potrzeby opracowania map zagrożeń meteorologicznych 
w ramach projektu ISOK.

11) Dostawa oprogramowania ESRI wraz z usługą wsparcia technicznego na okres 3 lat (wartość 
zamówienia 1.700.000 zł z czego 1.060.925 zł netto na ISOK).
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Zamówienia ujęte pod nr 7, 8, 9 realizowane są przez firmę doradczą KPMG.

Wartość ogółem ww. postępowań wynosi:
• Wg zawartych umów -  30 452 402,17 zł brutto;
• Wg poniesionych wydatków -  11 871 334,93 zł brutto.

(Dowód: akta kontroli str.729-741).

Zbadano dokumentację 4 postępowań spośród wymienionych wyżej, stwierdzając, co następuje:

Ad. 1) Projekt, budowa i wdrożenie informatycznego systemu osłony kraju przed nadzwyczajnymi 
zagrożeniami (ISOK) oraz świadczenie usługi gwarancyjnej po wdrożeniu tego systemu”

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu ograniczonego.

Zasadniczym przedmiotem zamówienia jest budowa systemu informatycznego (System ISOK), 
konsolidującego informacje z istniejących systemów informatycznych IMiGW, KZGW i GUGiK oraz 
generującego nowe jakościowo usługi, zwłaszcza dla podmiotów odpowiedzialnych za zarządzanie 
ochroną antypowodziową.

Zatwierdzony wniosek o wszczęcie postępowania z dnia 29.06.201 lr. określał szacunkową wartość 
zamówienia na kwotę netto 79.501.884 zł (20.709.008 €); kwota brutto: 97.787.317 zł (25.472.080 €). 
Szacunku dokonano w oparciu o badanie rynku. Wniosek zaakceptował kierownik projektu.

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano do zamieszczenia w Biuletynie KE dnia 8.07.201 lr.(publikacja 
w Dz.U UE dnia 13.07.201 lr. nr 2011/S 132-220082). Termin realizacji zadania określono na 26 m-cy 
od udzielenia zamówienia. Nie przewidziano podziału zamówienia na części. Przewidziano 
wyłonienie 5 wykonawców do dalszego procedowania.

Wymagano wniesienia wadium w kwocie 1.000.000 zł oraz zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy -  5% wartości umowy brutto.

Dnia 15.07.201 lr. dokonano zmiany ogłoszenia (2011/S 134-221944 z dnia 15.07.201 lr.), 
doprecyzowując m.in. termin wykonania zadnia -  26 m-cy od udzielenia zamówienia ale nie później 
niż do dnia 31.12.2013r. Ponadto uzupełniono ogłoszenie o zapis sankcjonujący możliwość udzielenia 
zamówień uzupełniających do 50% wartości zamówienia podstawowego w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 
pzp.

Na okoliczność powyższej zmiany treści ogłoszenia zadano kierownikowi zamawiającego pytania
0 przyczyny i celowość dokonanej zmiany. Z uzyskanego wyjaśnienia wynika, że szeroki zakres
1 skala oddziaływania realizowanego projektu utrudniały ustalenie kompletnego zakresu infrastruktury 
technicznej, niezbędnej do uzyskania pełnej funkcjonalności systemu informatycznego. Dlatego, 
gdyby system okazał się niewystarczający, wprowadzono możliwość udzielenia zamówień 
uzupełniających. Finansowanie ew. zamówień uzupełniających odbywać się będzie w ramach 
dostępnego budżetu projektu.

Postępowanie we wstępnej fazie podlegało ocenie i zaopiniowaniu ze strony Władzy Wdrażającej 
Programy Europejskie (WWPE). Wyartykułowane uwagi zostały uwzględnione. Skutkowały m.in. 
koniecznością dokonania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu (7.09.2011).
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W m-cu lipcu 201 lr. niektórzy wykonawcy zgłosili odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej na 
treść wymagań zamawiającego, ograniczających konkurencję i skutkujących -  w wypadku 
uwzględnienia -  koniecznością zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Dwa podmioty (Hawlett-Packard Polska Sp. z o.o. w W-wy oraz Jujitsu Technology Solutions Sp. 
z o.o. z W-wy) złożyły odwołania do KIO/UZP a następnie -  wobec niespełnienia oczekiwań 
w wyroku wydanym przez KIO -  skargi do V Wydziału Cywilnego Odwoławczego Sądu 
Okręgowego w W-wie. Skargi zostały przez Sąd odrzucone z powodu niespełnienia przez skarżących 
wymogów formalnych polegających m.in. na wniesieniu opłaty w kwocie po 75.000 zł.

KIO w pełni uwzględniła odwołanie f-my Comarch S.A. z Krakowa.

Z powodów, jak wyżej, m.in. 4-krotnie zmieniano termin składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu (pierwotny termin 8.08.201 lr. a następnie: 18.08.2011; 09.09.2011; 
10.10.2011; 3.11.2011).

Efektem powyższych odwołań oraz działań nadzorczych i kontrolnych były m.in. kolejne zmiany 
treści ogłoszenia. W sumie odnotowano 7 zmian; zmiany dotyczyły przede wszystkim terminu 
składania ofert.

Wpłynęło 11 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W wyniku dokonanej oceny 
stwierdzono, że:

warunki udziału w postępowaniu spełnili -  a tym samym zakwalifikowali się do dalszego 
etapu -  3 wykonawcy: konsorcjum firm z AMG.net S.A. z Łodzi jako liderem; Asseco Poland 
Sp. z o.o. z Rzeszowa i Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o. z W-wy;

-  nie spełniło warunków udziału w postępowaniu 8 wykonawców i zostali oni wykluczeni.

Dokument z oceny z dnia 25.05.2012r. został skierowany do wszystkich zgłaszających się 
wykonawców.

Spośród wykluczonych 5 wykonawców wniosło odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 
W wydanym wyroku 3 odwołania zostały oddalone, natomiast w 2 przypadkach odwołania zostały 
uwzględnione i zamawiający zobowiązany został do unieważnienia czynności wykluczenia oraz 
powtórzenia czynności zaproszenia do składania ofert. Uwzględniono odwołania wykonawców: IBM 
Polska Sp. z o.o. z W-wy and cons. oraz Wasco S.A. z Gliwic and cons.

Do czasu zakończenia kontroli wykonawcy zadania nie wyłoniono.

(Dowód: akta kontroli str.742-768).

Ad. 7) Zatwierdzony wniosek z dnia 18.01.201 Or. na zadanie sformułowane jako Wdrożenie projektu 
-  „Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami” przewidywał 
przeprowadzenie postępowania w trybie dialogu konkurencyjnego na podst. art. 60a pzp. Szacunkową 
wartość zamówienia netto określono kwotą 12.550.782 zł (3.237.157 €), wartość brutto 15.311.954 zł 
(3.949.331 €).
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Dnia 26.01.201 Or. powołano 9-osobową komisję przetargową. Komisja odbyła w trakcie swej pracy 
19 udokumentowanych protokólarnie posiedzeń.

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano do publikacji w Dz.U. UE dnia 10.02.20 lOr. Ogłoszenie 
ukazało się pod nr 2010/S31 -044965. W ogłoszeniu m.in. zastrzeżono możliwość unieważnienia 
postępowania w wypadku nie przyznania środków z budżetu UE w całości pokrywających kwotę, jaką 
zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; czas trwania zamówienia: 
rozpoczęcie -  1.06.2010, zakończenie 28.02.2012. Treść ogłoszenia podlegała 2-krotnej zmianie 
w ramach dopracowywania wymagań wobec wykonawców.

Wybrano konsorcjum firm: KPMG Advisory Sp. z o.o. z Warszawy (lider) i ITTI Sp. z o.o. 
z Poznania.

Dnia 9.02.201 lr. z wyłonionym wykonawcą zawarto umowę na zadanie, jak w tytule. Przedmiotem 
umowy objęto następujące grupy zagadnień:

-  Realizację prac organizacyjno-prawnych wdrożenia projektu;
-  Wsparcie zamawiającego w zarządzaniu realizacją projektu;
-  Rozliczanie projektu;
-  Rozliczanie wydatków IMiGW w ramach projektu;
-  Podejmowanie innych działań związanych z zapewnieniem jakości realizacji projektu.

Określając w umowie zasady współdziałania stron zapisano m.in., że „...osobą odpowiedzialną 
ze strony Zamawiającego za prawidłową realizację Umowy będzie (...) Kierownik Projektu ... ”.

Ustalone w umowie wynagrodzenie wykonawcy netto stanowi łącznie 10.450.000 zł; w tej kwocie 
przewidziano 140.000 zł tytułem dostarczenia, zainstalowania i wdrożenia u zamawiającego systemu 
informatycznego do zarządzania projektem, charakteryzującego się cechami funkcjonalno 
użytkowymi opisanymi w załączniku nr 1 do umowy oraz wynagrodzenie miesięczne za 
wykonywanie usług w zakresie wdrażania projektu -  w kwocie 278.468,65 zł. Umowę zawarto na 
czas oznaczony do 28.02.2014r.

W ramach zabezpieczeń przewidziano pobranie od wykonawcy 5% ustalonego wynagrodzenia 
tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy; przewidziano też kary umowne za odstąpienie 
od umowy oraz za opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy.

(Dowód: akta kontroli str.769-815)

Ad. 8) Doradztwo prawno-organizacyjne związane z realizacją projektu „Informatyczny system 
osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami ”.

Postępowanie przeprowadzono w trybie z wolnej ręki na podstawie zatwierdzonego wniosku z dnia 
24.08.2009r. Zaproszenie do złożenia oferty wstępnej, skierowane do KPMG Advisory Sp. z o.o. 
z Warszawy, która to firma zaproponowała najniższą cenę, nosi datę 26.08.2009r. Zaproszenie 
poprzedzono rozeznaniem rynku, w ramach którego inicjator zwrócił się na piśmie do 4 podmiotów -  
firm specjalizujących się w dziedzinie wsparcia w pozyskiwaniu środków unijnych i prowadzenia 
projektów finansowanych z tych środków -  z zapytaniem o koszt pełnego wsparcia prawno- 
organizacyjnego w 3-letnim okresie realizacji projektu. Uzyskano 4 odpowiedzi, gdzie koszt zadania
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określono w przedziale od 5,8-8% budżetu projektu, średnio 6,9%. Przyjęto, że budżet projektu 
wyniesie 240 min zł, zatem koszt usługi wyniósłby do 16,6 min zł. Przyjęto też, że etap obsługi 
prawno-organizacyjnej w fazie przygotowawczej -  obejmujący opracowanie zasad współpracy 
konsorcjantów, przygotowania umowy konsorcjów oraz przygotowanie studium wykonalności ISOK 
i in. aktów prawnych -  zrealizowany zostałby w czasie ok. 2 m-cy, natomiast dalsza obsługa projektu 
-  w czasie kolejnych 36 m-cy. Wychodząc z tych proporcji ustalono cenę szacunkową pierwszego 
etapu obsługi tj. analizowanego właśnie zadania na kwotę 0,87 min zł (odpowiednio koszt obsługi 
w trakcie dalszej 3-letniej realizacji projektu -  dotychczas nie podlegającej udzieleniu tego lub innego 
zamówienia, odpowiednio -  15,73 min zł).

Wg protokółu nr 2 -  rokowania z dnia 4.09.2009r. komisja przetargowa przeprowadziła negocjacje 
z przedstawicielami KPMG w tymże dniu. W trakcie rokowań wykonawca podał swoją cenę -
1.342.000 zł. W wyniku negocjacji uzgodniono m.in.: cena netto -  800.000 zł; podatek VAT -
176.000 zł; cena brutto -  976.000 zł; termin realizacji -  60 dni roboczych.

Wg protokółu postępowania, zatwierdzonego przez dyrektora IMG W, wartość zamówienia netto 
ustalono na podstawie badania rynku na kwotę 870.000 zł (224.394,52 €), zaś postępowanie 
przeprowadzono w trybie art. 67 w zw. z art. 5 ust. 1 pzp.

Powołując się na art. 67 pzp jako podstawę udzielenia zamówienia nie wskazano na żadną 
szczegółową przesłankę wyboru trybu, spośród wymienionych w tym zapisie. W opinii radcy 
prawnego załączonej do protokółu -  zamawiający nie był obowiązany do ustalenia szczegółowej 
przesłanki wobec faktu, iż usługa dotyczy doradztwa prawnego a ponadto
w związku z tym, że przedmiotem zamówienia są usługi wymienione w załączniku IIB do dyrektywy 
2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004r. w sprawie koordynacji 
procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi, zamawiający 
może nie stosować przepisów pzp dot. m.in. zakazu ustalania kryteriów oceny ofert na podstawie 
właściwości wykonawcy, a także przesłanek wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki -  pod 
warunkiem, że wartość usług prawnych wśród innych usług jest największa.

Z wybranym wykonawcą dnia 7.09.2009r. zawarto umowę na wartość ustaloną
w negocjacjach. Termin wykonania ustalony umową -  29.10.2009r.

Przedmiotem umowy były następujące usługi:
a) , analiza aktów prawnych dot. „Telefonu Alarmowego 112” i „Centrów Powiadamiania 
Ratunkowego”;
b) . Analiza aktów prawnych regulujących działalność poszczególnych konsorcjantów;
c) . Analiza prawna Ustawy o zarządzaniu kryzysowym wraz z rozporządzeniami;
d) . Analiza prawna Dyrektywy Unii Europejskiej „INSPIRE”;
e) . Analiza prawna Dyrektywy powodziowej;
f) . Przygotowanie umowy konsorcjum;
g) . Przygotowanie Studium Wykonalności wraz z budżetem projektu.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Dz.U WE nr 2010/S 18-024473 wysłano dnia 26.01.2010r.

(Dowód: akta kontroli str. 816-846).
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Ad. 9) Temu samemu wykonawcy udzielono zamówienia z wolnej ręki na prace dodatkowe. 
Zatwierdzony wniosek z dnia 6.07.20lOr. przewidywał wykonanie prac dodatkowych związanych 
z opracowaniem studium wykonalności projektu „Informatyczny system osłony kraju przed 
nadzwyczajnymi zagrożeniami. Podana we wniosku wartość szacunkowa zamówienia netto 300.000 zł
-  78.145 € (brutto 366.000 zł -  95.337 €).

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 18.10.2010r. nr 335336-2010; treść zadania -  jak podana 
wyżej. Cena oferty brutto 365.634 zł (300.000 zł netto). Podstawa prawna -  art. 67 ust. 1 pkt 5 pzp. 
W uzasadnieniu wniosku podano, iż zadanie rozszerzono na polecenie Instytucji Pośredniczącej 
(MSWiA), która nakazała włączenie do zakresu projektu ISOK niektórych zadań zaplanowanych do 
realizacji w ramach pozostałych projektów 7 osi priorytetowej POIG z udziałem IMiGW 
(Hydroportal, Kataster wodny) „...tak, aby zakres projektu ISOK realizował w pełni wymagania 
nałożone na Polskę w Dyrektywie 200760WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 
października 2007r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim... Zamawiający 
wcześniej nie przewidywał, iż nastąpi -  decyzją Instytucji Pośredniczącej -  połączenie trzech 
niezależnych dotąd projektów. Powierzenie prac dodatkowych innemu niż KPMG wykonawcy
-  w ocenie zamawiającego -  przyniosłoby niewspółmierny wzrost kosztów oraz zagrożenie dla 
terminowej realizacji projektu ISOK.

Dnia 14.10.20lOr. zawarto z KPMG umowę nr 768/MH/NZ/2010. Przedmiotem umowy -  obok 
wymienionych wyżej zagadnień -  jest m.in. opracowanie aktualizacji studium wykonalności, 
aktualizacja umowy konsorcjum, przygotowanie propozycji aneksu do umowy o finansowanie 
projektu ISOK.

W wyniku zaproszenia KPMG do złożenia oferty wstępnej, oferta taka wpłynęła z następującymi 
warunkami: cena brutto 420.900 zł (netto 345.000 zł); termin realizacji -  do 15.11.2010. W wyniku 
negocjacji ustalono: cena brutto 365.634 zł (netto -  299.700 zł); termin jak w ofercie wstępnej -  do 
15.11.201 Or.

Kwota umowy netto -  299.700 zł; termin wykonania -  30 dni roboczych od dnia podpisania umowy. 
Po stronie zamawiającego umowę podpisał m.in. zastępca dyrektora Pionu Hydrologii, Gospodarki 
i Inżynierii Wodnej.

Dnia 18.10.2010r. umowę aneksowano (aneks nr 1/2010). Zmiana dotyczyła powierzenia wybranych 
usług, będących przedmiotem umowy, podwykonawcy i zabezpieczała zachowanie poufności 
przekazywanych informacji. Aneks podpisał dyrektor IMGW.

Dnia 24.11.2010r. podpisano aneks nr 2/2010. Jego przedmiotem było:
-  wydłużenie okresu udzielania wyjaśnień Instytucji Wdrażającej i innym upoważnionym 

instytucjom do 31.12.2010r. w miejsce pierwotnego terminu tj. do 30.11.2010r.;
-  wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy, do 35 dni roboczych.
Aneks nr 2/2010 podpisał zastępca dyrektora IMGW.

Protokół postępowania -  w zastępstwie dyrektora IMGW zatwierdził -  zastępca dyrektora IMGW ds. 
administracji, informatyki, marketingu i współpracy z zagranicą.

(Dowód: akta kontroli str. 847-879).
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Z informacji przedłożonej przez kontrolowanego wynika, że na rzecz podjętego projektu ISOK 
zrealizowano 8 zamówień o wartości nie przewyższających kwoty 14.000 €. Łączna kwota wydatków 
z tego tytułu wyniosła na czas kontroli 71.180,99 zł. Największą pozycję stanowi w tej grupie 
wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z kosztorysem i specyfikacjami na potrzeby 
projektu ISOK -  51.830 zł.

(Dowód: akta kontroli str.880).

Instytucja nadzorująca realizację projektu ISOK -  Władza Wdrażająca Programy Europejskie, po 
kontroli postępowań o udzielenie zamówień publicznych w projekcie ISOK nałożyła 4 korekty 
finansowe w wysokości od 5 do 25% w stosunku do wartości zawartych umów. Zarzuty dotyczyły 
następujących postępowań:

1. Przeprowadzenie pomiaru korytowego przekrojów poprzecznych mokrych na potrzeby realizacji 
projektu ISOK -  kontrolujący naliczyli korektę w wysokości 5% (17 471,00 zł);

2. Dostawa zaawansowanego sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu ISOK- 
kontrolujący naliczyli korektę w wysokości 25% (324 459,00 zł);

Oba ww. postępowania były prowadzone przez Oddział Poznań.

3. Dostawa, instalacja, wdrożenie i integracja z systemu Zamawiającego systemów sieci 
komputerowej i systemu optymalizacji przesyłania danych oraz wykonanie modernizacji systemu 
łączności -  kontrolujący naliczyli korektę w wysokości 5% (674 626,00 zł);

4. Wdrożenie projektu „Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami” 
od strony organizacyjno-prawnej, zarządzanie projektem w okresie jego realizacji, rozliczanie 
i raportowanie -  kontrolujący naliczyli korektę w wysokości 25% (899 894,60 zł na dzień 
20.06.2012r.). Zgodnie z wyjaśnieniem przedstawionym przez Dyrektora IMiGW (pismo Zn.:DN- 
775-S-242/12 z dnia 20.06.2012 r.) wartość ta wzrośnie do zakończenia realizacji projektu do 
wartości 3 213 375,00 zł.

Oba ww. postępowania były prowadzone przez Ośrodek Główny IMiGW w Warszawie.

We wszystkich ww. przypadkach kontrolujący zarzucali przede wszystkim następujące naruszenia 
ustawy p.z.p.:
• naruszenie art. 7 ust. 1 p.z.p. poprzez określenie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję;
• naruszenie art. 29 ust. 3 p.z.p. poprzez opisanie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, bez możliwości składania ofert równoważnych.

(Dowód: akta kontroli str.881-1042).

Powyższe naruszenia ustawy p.z.p. mogą stanowić naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 

Jednocześnie naliczenie ww. korekt może mieć podwójne znaczenie:
- w przypadku zadania zrealizowanego i rozliczonego -  nie powoduje wpływu na wynik finansowy 
projektu w dalszej jego realizacji;
- w przypadku zadań w toku, na które nakłady są ciągle ponoszone -  wartość korekty będzie rosła 
przez cały okres pozostały do zakończenia projektu np. dla zadania nr 4 (Wdrożenie projektu ISOK...)
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wartość korekty obecnie wynosi niespełna 900 000 zł i wzrośnie ona do wysokości ok. 3 200 000 zł do 
zakończenia realizacji projektu. W przypadku przedłużenia terminu realizacji projektu wartość ta 
będzie proporcjonalnie wzrastać. Z wyjaśnienia złożonego przez Dyrektora IMGW wynika, że strata 
spowodowana naliczeniem korekt zostanie pokryta z własnych środków IMGW - utworzono rezerwę 
na zobowiązania krótkoterminowe stanowiące prawdopodobną stratę wynikającą z projektu ISOK 
w kwocie 2 307 069,25 zł.

(Dowód: akta kontroli str. 1043-1048).

Ponadto kontrolujący zbadali postępowanie o nazwie: Realizacja Projektu „METEO-RISK” od strony 
organizacyjno-prawnej, zarządzanie Projektem w okresie jego realizacji, rozliczanie i raportowanie 
(oznaczonego jako NJ-/45/PO/U/GS/METEO-RISK/11). Postępowanie przeprowadzono w trybie 
przetargu nieograniczonego.

Zamówienie finansowane z projektu Meteo-Risk, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko, Priorytet III Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, 
Działanie 3.2 Zapobieganie oraz ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie 
poważnym awariom. Zatwierdzony wniosek o wszczęcie postępowania z dnia 16.08.201 lr. 
przewidywał koszt zadania brutto w kwocie 369.000 zł (96.118 €). Wartość zamówienia netto:
300.000 zł (78.145 €); wartości te przyjęto, licząc koszt obsługi projektu jako 2,5-3% całego budżetu 
METEO-RISK, wynoszącego 11,7 min zł. Postępowanie przeprowadziła 8-osobowa komisja 
przetargowa (podstawa -  Zarządzenie nr 8 Dyrektora IMGW z 8 lutego 201 lr.);

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w BZP dnia 14.10.201 lr. pod nr 336230-2011. Termin 
zakończenia zadania wg ogłoszenia — 30.06.2013r. Pierwotne terminy składania ofert oraz związania 
ofertą przedłużono, motywując to opóźnieniem w zawarciu umowy z NFOŚiGW na dofinansowanie 
projektu. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, uwzględniające m.in. wymienione okoliczności 
zamieszczono w BZP dnia 20.12.201 lr. pod nr 431872-2011.

Ostateczny termin składania ofert -  4.11.20lir.; wpłynęło 6 ofert -  cena najniższa: 166.351,35 zł; 
cena najwyższa -  419.000 zł; Wybrano ofertę z najniższą ceną od Nizielski & Borys Cons. Sp. z o.o. 
z Katowic; wymienionemu podmiotowi udzielono zamówienia i dnia 18.05.2012r. zawarto umowę 
z wykonawcą na warunkach jak w ogłoszeniu i ofercie. Po stronie zamawiającego podpisy pod umową 
złożyli: p.o. Kierownik Centrum Informatyki i Gł. Księgowy.

W treści umowy przewidziano m.in.:
-  wynagrodzenie w m-cu maju 2012r. wyniesie 2.445 zł, zaś w kolejnych m-cach -  8.300 zł, 

płatnych z dołu na podstawie faktur wykonawcy -  po wcześniejszej akceptacji raportu 
miesięcznego;

-  wykonawca przechowuje dokumentację związaną z realizacją projektu do dnia 31.03.2018r.;
-  wykonawca udzieli wsparcia zamawiającemu w przypadku kontroli Projektu przez okres 5 lat od 

dnia jego zakończenia.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w BZP w dniu 5.06.2012r pod nr 187458-2012. 
Ustalony sposób rozliczenia za podstawę przyjmuje akceptowane przez zamawiającego raporty 
miesięczne. Protokół postępowania zatwierdził dnia 5.06.2012r. upoważniony Kierownik Ośrodka 
Zamówień Publicznych. Do dnia zakończenia kontroli nie realizowano jeszcze żadnych płatności.

(Dowód: akta kontroli str. 1049-1075).
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3. Ustalenia końcowe

1) W zakresie oceny celowości jednoczesnej realizacji projektu informatycznego „METEO-RISK” 
i „ISOK” należy stwierdzić, że przeprowadzone czynności kontrolne nie dają podstaw do 
kwestionowania zasadności jednoczesnej realizacji obu projektów.

Z analizy porównawczej dokumentów dotyczących projektów wynika, iż mimo celu głównego 
obu projektów jakim jest osłona kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami, szczegółowe cele 
wskazują na inne zakresy i efekty projektów: (ISOK -  skuteczniejsze zarządzanie ryzykiem 
powodziowym; METEO-RISK -  poprawa jakości prognoz numerycznych i dokładności 
przewidywania meteorologicznych zdarzeń niebezpiecznych co wpłynie na podniesienie poziomu 
ochrony przed skutkami takich zdarzeń).

2) W zakresie oceny prawidłowości realizacji procedur przetargowych budowy systemu 
informatycznego ISOK, przeprowadzona weryfikacja wybranych do kontroli postępowań nie 
wykazała nieprawidłowości w obszarze samej procedury udzielania zamówień publicznych m.in. 
przesłanek wyboru trybu, terminów, ogłoszeń czy kryteriów oceny ofert.

Nieprawidłowości stwierdzono jednakże na etapie przygotowywania dokumentacji do postępowań 
-  po analizie materiałów pokontrolnych Władzy Wdrażającej Programy Europejskie ustalono, że 
warunki udziału w postępowaniach w 4 przypadkach zostały określone z naruszeniem zasady 
równego traktowania wykonawców oraz zasady uczciwej konkurencji. Nieprawidłowości te mogą 
stanowić naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Ze względu na powyższe nieprawidłowości Władza Wdrażająca Programy Europejskie obciążyła 
IMiGW korektami finansowymi w wysokości od 5 % do 25% w stosunku do wartości zawartych 
umów - które stanowią na dzień zakończenia kontroli kwotę ok. 2 000 000 zł.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę na fakt, że w przypadku zadań w toku, na które nakłady są 
ciągle ponoszone -  wartość korekty będzie rosła przez cały okres pozostały do zakończenia 
projektu ISOK np. dla zadania dla którego wartość korekty obecnie wynosi niespełna 900 000 zł - 
wzrośnie ona do wysokości ok. 3 200 000 zł do zakończenia realizacji projektu. Natomiast 
w przypadku przedłużenia terminu realizacji projektu wartość ta również będzie proporcjonalnie 
wzrastać. Dzisiejsze wartości korekt w wysokości ok. 2 000 000 zł wzrosną do zakończenia 
projektu ISOK do kwoty ok. 4 000 000 zł.

3) Niezależnie od powyższych ocen i uwag, przeprowadzona w ramach czynności kontrolnych 
analiza rozwiązań organizacyjnych i kompetencyjnych przyjętych na potrzeby realizacji projektu 
ISOK na dzień zakończenia kontroli wskazywała na uzasadnione zastrzeżenia w zakresie 
prawidłowości i transparentności ustanowionego systemu nadzoru w kontekście obowiązujących 
postanowień ustawowych dotyczących relacji nadzorczych pomiędzy Krajowym Zarządem 
Gospodarki Wodnej a Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Po zakończeniu kontroli (o czym kontrolujący zostali poinformowani dodatkowymi 
wyjaśnieniami złożonymi w ramach procedury rozpatrywania zastrzeżeń) doszło do zmian 
w systemie zarządzania projektem poprzez dokonanie zarówno zmiany lidera konsorcjum 
(z IMiGW na KZGW) jak i przewodniczącego Komitetu Sterującego -  z Dyrektora IMiGW na 
p.o. Prezesa KZGW.
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Obecny stan w zakresie przyjętych rozwiązań organizacyjnych należy uznać za przywrócenie 
prawidłowych relacji nadzorczych pomiędzy ww. instytucjami (po ostatecznym dokonaniu zmiany 
kierownika projektu ISOK).

Biorąc pod uwagę powyższe oceny, wobec dokonania oczekiwanych zmian w stosunku do pierwotnie 
kwestionowanych zagadnień, odstępuję od formułowania zaleceń pokontrolnych i nie oczekuję 
odpowiedzi na niniejsze wystąpienie pokontrolne.

m u w  few rail i Audytw Wewnętranego 
Dyrektor
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