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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 19/2012 z dnia 11 lipca 2012 r. zespół 
kontrolujący Ministerstwa Środowiska (MŚ) przeprowadził w dniach 23 -  27 lipca 2012 r. kontrolę 
problemową w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej (RZGW) w Krakowie z siedzibą 
w Krakowie ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22 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 Krakowie pod nr 6/2012.

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 Krakowie kieruje p. Joanna Ślusarczyk, powołana na stanowisko Dyrektora przez Ministra 
Środowiska z dniem 1 lipca 2012 r. W okresie objętym kontrolą Dyrektorem RZGW w Krakowie był 
p. Jerzy Grela (powołany na to stanowisko z dniem 1 sierpnia 2008 r.).

(Dowód: akta kontroli str. 16-17).

 

 

 

 



Ustalenia kontroli:

Działalność Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie w zakresie realizacji zamówień 
publicznych została oceniona pozytywnie.

1. Procedury udzielania zamówień publicznych obowiązujące w RZGW w Krakowie

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

Podstawowym dokumentem w tym zakresie jest Zarządzenie nr 12/2007 Dyrektora RZGW 
w Krakowie z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie: zasad, form i trybu postępowania przy udzielaniu 
zamówień publicznych przez RZGW w Krakowie. Załącznikiem nr 1 do ww. zarządzenia jest 
Instrukcja w sprawie zasad, form i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych przez 
RZGW w Krakowie. Dokumenty te były kilkakrotnie modyfikowane aneksami do ww. zarządzenia -  
w latach 2007 -  2011 wprowadzono 8 aneksów do zarządzenia w związku ze zmianami 
organizacyjnymi w RZGW lub zmianami w obowiązujących przepisach np. likwidacją Gospodarstwa 
Pomocniczego przy RZGW w Krakowie.

(Dowód: akta kontroli str. 18-87).

Zgodnie z ww. zarządzeniem, udzielaniem zamówień publicznych zajmuje się Wydział Zamówień 
Publicznych, z wyjątkiem:
- zamówień prowadzonych bezpośrednio przez Zarządy Zlewni (o wartości zarówno powyżej jak 
i poniżej równowartości 14 000 €),
- zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 14 000 €, które prowadzone są 
w komórkach organizacyjnych biura RZGW w Krakowie.

Należy nadmienić, że wszystkie zamówienia udzielane przez Zarządy Zlewni podlegają corocznie 
kontroli ze strony Wydziału Zamówień Publicznych.

(Dowód: akta kontroli str. 88-106).

Kierownikiem Wydziału Zamówień Publicznych jest p. Jacek Korzycki, którego zakres czynności jak 
i stosowne upoważnienie dyrektora RZGW w Krakowie obejmuje zarówno prowadzenie postępowań 
o udzielenie zamówień publicznych jak i sprawowanie kontroli nad zamówieniami udzielanymi przez 
Zarządy Zlewni.

(Dowód: akta kontroli str. 107-109).

Ww. Instrukcja(...), stanowiąca załącznik do zarządzenia nr 12/2007, opisuje sposób postępowania 
podczas udzielania zamówień publicznych począwszy od etapu planowania, poprzez przygotowanie 
wniosków przetargowych, specyfikacji istotnych warunków zamówienia itp., aż po etap realizacji 
podpisanej umowy. Załącznikiem nr 2 do Instrukcji^...) jest Regulamin pracy komisji przetargowej, 
który określa jej skład, obowiązki i tryb pracy. Przewodniczącym komisji jest zawsze Kierownik 
lub Zastępca Kierownika Wydziału Zamówień Publicznych.
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W § 12 Instrukcji(...) ujęto zasady udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 
równowartości kwoty 14 000 €. Zgodnie z nimi, postępowania takie prowadzą kierownicy właściwych 
komórek merytorycznych. Sporządza się w nich uproszczoną dokumentację postępowania zawierającą 
m.in. wniosek, pismo do wskazanego wykonawcy wyrażające zamiar powierzenia mu określonej 
pracy, protokół z negocjacji cenowej.

Należy podkreślić, że w/w zasady nie zawierają wymogu przeprowadzania i dokumentowania 
rozeznania rynku przed udzieleniem zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 
równowartości kwoty 14 000 €.

W związku z powyższym Zespół kontrolujący MŚ zwrócił się do Dyrektora RZGW w Krakowie 
z prośbą o wyjaśnienie m.in. następujących kwestii:
- czy Wydział Zamówień Publicznych sprawuje nadzór nad udzielaniem zamówień publicznych 
o wartości szacunkowej poniżej 14 000 €;
- czy w RZGW w Krakowie istnieje mechanizm kontrolny zabezpieczający przez ewentualnym 
podziałem zamówień o niskiej wartości (poniżej 14 000 €);
- dlaczego w obowiązującej procedurze udzielania zamówień publicznych brak jest zapisów 
obligujących do przeprowadzenia rozeznania cenowego.

W odpowiedzi Dyrektor RZGW w Krakowie wyjaśniła, że:
- Wydział Zamówień Publicznych sprawuje nadzór w zakresie udzielania zamówień o wartości 
poniżej 14 000 € jedynie nad Zarządami Zlewni, przeprowadzając corocznie kontrole zamówień. Nie 
sprawuje natomiast nadzoru nad udzielaniem takich zamówień przez komórki organizacyjne biura 
RZGW w Krakowie i nie istnieje mechanizm kontrolny zabezpieczający przez ewentualnym 
podziałem zamówień o niskiej wartości;
- brak zapisów obligujących do przeprowadzenia rozeznania cenowego rynku wynika wprost 
z obowiązujących przepisów, które nie nakazują zamawiającemu dokonania takiej analizy. Jednakże 
rozeznanie takie jest dokonywane i w formie pisemnej bądź ustnej przedstawiane właściwemu 
dyrektorowi zatwierdzającemu dane zamówienie.

(Dowód: akta kontroli str. 110-111).

Zespół kontrolujący stoi na stanowisku, że wymóg przeprowadzenia i udokumentowania rozeznania 
cenowego w przypadku udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej kwoty 14 000 € 
powinien być zamieszczony w procedurze wewnętrznej udzielania zamówień w RZGW w Krakowie. 
Wymóg taki nie musi wynikać wprost z zapisów ustawy P.z.p., wynika jednakże z art. 44 ust. 3 
ustawy o finansach publicznych, który stanowi, że wydatki publiczne powinny być dokonywane 
w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad m.in. uzyskiwania najlepszych efektów z danych 
nakładów.

2. Kontrola wybranych postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2011 r.

Kontroli poddano zamówienia udzielone przez RZGW w Krakowie w 2011 r. o wartości powyżej 
kwoty 10 000 zł. Zespołowi kontrolującemu przedstawiono 2 wykazy zamówień publicznych -  jeden 
o wartości powyżej kwoty 14 000 €, drugi w przedziale wartości od 10 000 zł do równowartości 
kwoty 14 000 €.

3



W okresie od i stycznia do 31 grudnia 2011 r. w RZGW w Krakowie udzielono 218 zamówień 
publicznych, z tego:
- 163 o wartości powyżej kwoty 14 000 € - o łącznej wartości 62 167 402,45 zł brutto -  powyżej 90 % 
postępowań prowadzono w tiybie przetargu nieograniczonego, natomiast 10 % w trybie z wolnej ręki 
(roboty dodatkowe i uzupełniające);
- 55 o wartości poniżej kwoty 14 000 € - o łącznej wartości 1 947 556,87 zł brutto.
Łączna wartość udzielonych zamówień publicznych wyniosła 64 114 959,32 zł brutto.

(Dowód: akta kontroli str. 112-154).

Do kontroli wytypowano losowo 20 postępowań (po 10 z obu wykazów) o łącznej wartości 
14 233 404,77 zł brutto, ujętych w wykazach pod poz.:
- 4, 10, 24, 35, 42, 52, 61, 74, 95, 167 -  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.

- 5, 14, 25, 29, 31, 35, 38, 40, 44, 49 -  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. Jednakże w 6 na 10 skontrolowanych dokumentacji 
nie przeprowadzono udokumentowanego rozeznania cenowego.

(Dowód: akta kontroli str. 155-259).

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

1. Wprowadzenie do procedur udzielania zamówień publicznych obowiązujących w RZGW 
w Krakowie wymogu przeprowadzania i dokumentowania rozeznania rynku przed udzieleniem 
zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 14 000 €.

2. Opracowanie i wprowadzenie mechanizmów kontrolnych nad udzielaniem zamówień publicznych 
o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 14 000 € przez komórki organizacyjne biura 
RZGW w Krakowie.

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.

iiiuio feomroii i A u tiym  W ewnętrznego 
Dyrektor

Andrzej ZŚyitM


