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w Zielonej Górze

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając na podstawie upoważnienia nr 15/2011 z dnia 15 lipca 2011 r. Ministra Środowiska 
w dniach 8-12 sierpnia 2011 r. przeprowadzono kontrolę problemową w Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Zielonej Górze w zakresie:
1. Realizacji zamówień publicznych w kontekście przestrzegania przepisów ustawowych i ustalonych 
procedur wewnętrznych.
2. Realizacji sprzedaży drewna.

Kontrolą został objęty okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 maja 2011 r.

Ustalenia kontroli zostały opisane w protokole kontroli jednostronnie podpisanym przez zespół kontrolny 
Ministerstwa Środowiska. Zgłoszone przez Pana Dyrektora zastrzeżenia do treści protokołu kontroli przy 
piśmie z dnia 5 września 2011 r., znak.: DI-0941-4/11 oraz umotywowana odmowa podpisania protokołu 
kontroli przedstawiona przy piśmie z dnia 7 października 2011 r., znak.: DI-0941-4/11, zostały załączone 
do akt kontroli i stanowią integralna część protokołu przedmiotowej kontroli.

Zakres kontroli dotyczący realizacji zamówień publicznych objął ocenę trybu i prawidłowość udzielania 
zamówień publicznych o wartości powyżej i poniżej 14 000 € na podstawie wybranych zamówień 
publicznych, udzielonych przez Biuro Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze oraz 
wytypowane nadleśnictwa: Nadleśnictwo Lubsko, Nadleśnictwo Szprotawa, Nadleśnictwo Świebodzin. 
W przypadku zamówień poniżej 14 000 € za dolną kwotę graniczną przyjęto 10 000 zł. Czynności 
kontrolne w całości zostały przeprowadzone w siedzibie RDLP w Zielonej Górze na podstawie wcześniej 
wskazanej dokumentacji badanych spraw.

Zakres kontroli dotyczący realizacji sprzedaży drewna objął weryfikację i analizę wybranych transakcji 
sprzedaży drewna realizowanych w ramach procedury internetowych przetargów ograniczonych 
w przypadku, których umowy zostały podpisane przez RDLP w Zielonej Górze.

 

 

 



1. Realizacja zamówień publicznych

W ramach kontroli ocenie poddano obowiązujące w Biurze RDLP w Zielonej Górze, Nadleśnictwie 
Lubsko, Nadleśnictwie Szprotawa oraz Nadleśnictwie Świebodzin rozwiązania organizacyjne, 
proceduralne oraz kompetencyjne, określone w regulaminach organizacyjnych, procedurach 
wewnętrznych regulujących tryb i zasady udzielania zamówień powyżej 14 000 € oraz zamówień 
podprogowych, w tym również sposób działania komisji przetargowych. Analizowane rozwiązania we 
wszystkich kontrolowanych jednostkach należy uznać za wystarczające.

Zamówienia udzielone przez Biuro RDLP w Zielonej Górze w okresie 1.01.2010 r.- 31.05.2011 r.

Kontrolującym przedłożono 2 wykazy zamówień publicznych:

1. o wartości szacunkowej powyżej kwoty 14 000 €, obejmujący 10 pozycji o łącznej wartości -  
6 751 386,92 zł (wg zawartych umów). Do szczegółowej kontroli wytypowano 1 zamówienie.

2. o wartości szacunkowej powyżej kwoty 10 000 zł, a poniżej kwoty 14 000 €, obejmujący 18 pozycji 
o łącznej wartości -  250 133,50 zl (wg zawartych umów). Do szczegółowej kontroli wytypowano 
2 zamówienia.

Łącznie weryfikacją objęto 3 zamówienia udzielone przez Biuro RDLP w Zielonej Górze, szczegółowo 
opisane w protokole kontroli.

W przypadku skontrolowanych zamówień udzielonych przez Biuro RDLP w Zielonej Górze kontrolujący 
nie stwierdzili nieprawidłowości ani nie zgłosili uwag do przedstawionej dokumentacji przetargowej.

Zamówienia udzielone przez Nadleśnictwo Lubsko w okresie 1.01.2010 r.- 31.05.2011 r.

Kontrolującym przedłożono 4 wykazy zamówień publicznych:

1. o wartości szacunkowej powyżej kwoty 14 000 € dla zamówień udzielonych w roku 2010, obejmujący 
8 pozycji o łącznej wartości -  7 047 006,22 zł (wg zawartych umów). Do szczegółowej kontroli 
wytypowano 1 zamówienie.

2. o wartości szacunkowej powyżej kwoty 14 000 € dla zamówień udzielonych w roku 2011, obejmujący 
8 pozycji o łącznej wartości -  9 170 464,02 zl (wg zawartych umów).

3. o wartości szacunkowej powyżej kwoty 10 000 zł, a poniżej kwoty 14 000 € dla zamówień 
udzielonych w roku 2010, obejmujący 15 pozycji o łącznej wartości -  348 231,30 zl 
(wg zawartych umów). Do szczegółowej kontroli wytypowano 2 zamówienia.

4. o wartości szacunkowej powyżej kwoty 10 000 zł, a poniżej kwoty 14 000 € dla zamówień 
udzielonych w roku 2011, obejmujący 3 pozycje o łącznej wartości -  46 914,66 zl (wg zawartych 
umów).

Łącznie weryfikacją objęto 3 zamówienia udzielone przez Nadleśnictwo Lubsko, szczegółowo opisane 
w protokole kontroli.

W przypadku skontrolowanych zamówień udzielonych przez Nadleśnictwo Lubsko kontrolujący nie 
stwierdzili nieprawidłowości ani nie zgłosili uwag do przedstawionej dokumentacji przetargowej.
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Przedstawiona kontrolującym dokumentacja przetargowa w najwyższym stopniu czyniła zadość 
standardom należytej staranności.

Zamówienia publiczne udzielone przez Nadleśnictwo Szprotawa w okresie 1.01.2010r.- 31.05.2011r.

Kontrolującym przedłożono 4 wykazy zamówień publicznych:

1. o wartości szacunkowej powyżej kwoty 14 000 € dla zamówień udzielonych w roku 2010, obejmujący 
5 pozycji o łącznej wartości -  3 692 915,03 zł (wg zawartych umów).

2. o wartości szacunkowej powyżej kwoty 14 000 € dla zamówień udzielonych w roku 2011, obejmujący 
4 pozycje o łącznej wartości -  4 160 325,90 zł (wg zawartych umów).

3. o wartości szacunkowej powyżej kwoty 10 000 zł, a poniżej kwoty 14 000 € dla zamówień 
udzielonych w roku 2010, obejmujący 20 pozycji o łącznej wartości -  382 173,30 zł (wg zawartych 
umów). Do szczegółowej kontroli wytypowano 6 zamówień.

4. o wartości szacunkowej powyżej kwoty 10 000 zł, a poniżej kwoty 14 000 € dla zamówień 
udzielonych w roku 2011, obejmujący 6 pozycji o łącznej wartości -  165 427,46 zł (wg zawartych 
umów).

Łącznie weryfikacją objęto 6 zamówień udzielonych przez Nadleśnictwo Szprotawa, szczegółowo 
opisanych w protokole kontroli.

W przypadku skontrolowanych zamówień udzielonych przez Nadleśnictwo Szprotawa kontrolujący nie 
stwierdzili nieprawidłowości. Niemniej w stosunku do 5 zamówień na roboty budowlane dotyczących 
wykonania prac wodno-melioracyjnych, szczegółowo opisanych w protokole kontroli, kontrolujący 
sformułowali uwagę w zakresie zastosowanego trybu wyboru wykonawcy. Mianowicie za niewłaściwe 
należy uznać dokonywanie wyboru wykonawcy na cały rok kalendarzowy na podstawie analizy ofertowej 
przeprowadzonej na początku danego roku. Podstawą ustalenia wartości zamówienia na roboty budowlane 
jest kosztorys inwestorski lub program funkcjonalno-użytkowy jeżeli przedmiotem zamówienia jest 
wykonanie robót budowlanych. W związku z powyższym, wybór wykonawcy powinien odbywać się 
każdorazowo przed udzieleniem zamówienia na podstawie przedstawionych przez zaproszonych 
wykonawców kosztorysów inwestorskich.

Zamówienia publiczne udzielone przez Nadleśnictwo Świebodzin w okresie 1.01.2010 r.-31.05. 
2011r.

Kontrolującym przedłożono 2 wykazy zamówień publicznych:

1. o wartości szacunkowej powyżej kwoty 14 000 €, obejmujący 13 pozycji o łącznej wartości 
-  23 339 320,23 zł (wg zawartych umów).

2. o wartości szacunkowej powyżej kwoty 10 000 zł, a poniżej kwoty 14 000 €, obejmujący 76 pozycji 
o łącznej wartości -  2 204 704,16 zł (wg zawartych umów). Do szczegółowej kontroli wytypowano 19 
zamówień.

Łącznie weryfikacją objęto 19 zamówień udzielonych przez Nadleśnictwo Świebodzin, szczegółowo 
opisanych w protokole kontroli. Zamówienia dotyczyły dostawy artykułów spożywczych do Ośrodka 
Wypoczynkowego "Leśnik" w Łagowie.
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W przypadku skontrolowanych zamówień udzielonych przez Nadleśnictwo Świebodzin, w ocenie 
kontrolujących, naruszony został art. 32 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. Zamawiający nie 
może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy, dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego 
wartości. Zamówienie Nadleśnictwa Świebodzin powinno być traktowane jako zamówienie realizowane 
w częściach. Każda z tych części składa się na pewną całość czyli obiektywnie przewidziany zakup w 
trakcie całego roku. Do ustalenia wartości takiego zamówienia stosuje się więc art. 32 ust. 4 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. Przedmiotowy przepis stanowi, że jeżeli zamawiający dopuszcza możliwość 
składania ofert częściowych albo udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot 
odrębnego postępowania, wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia. 
Ponadto należy zauważyć, że umowy zostały zawarte w jednym terminie, zamówienia były rodzajowo 
podobne oraz była możliwość ich realizacji przez ten sam krąg Wykonawców.

Nadzór RDLP w Zielonej Górze w zakresie zamówień publicznych

Niezależnie od przedstawionych powyżej szczegółowych ustaleń, w toku kontroli ocenie poddany został 
proces nadzoru sprawowanych przez Biuro RDLP w Zielonej Górze w zakresie realizacji zamówień 
publicznych. Przeprowadzona analiza: zastosowanych mechanizmów kontroli funkcjonalnej;
wykorzystywania instrumentu kontroli na miejscu przeprowadzanych przez komórkę kontroli RDLP; 
stworzonych kanałów komunikacji wewnętrznej oraz wsparcia merytorycznego i szkoleniowego -  
pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, umożliwia sformułowanie ogólnie pozytywnej oceny badanego 
procesu nadzoru.

Instrumentem wspomagającym ten proces są kontrole Inspekcji Lasów Państwowych przeprowadzane 
w nadleśnictwach, których stałym punktem tematycznym jest kontrola zamówień publicznych.

2. Realizacja sprzedaży drewna

Kontrolą objęto zagadnienia związane z transakcjami sprzedaży drewna realizowanymi w procedurze 
internetowych przetargów ograniczonych.

W roku 2010 RDLP w Zielonej Górze zawarła 11 umów kupna-sprzedaży drewna z przedsiębiorcami 
wyłonionymi w procedurze internetowego przetargu ograniczonego na łączną masę 122 196 nr' , zaś 
w roku 2011 (do dnia 31 maja) -  17 umów kupna-sprzedaży drewna na łączną masę 257 224 m3. 
Szczegółową weryfikacją objęto 6 transakcji sprzedaży drewna.

Na podstawie przeprowadzonych czynności stwierdzono, że transakcje objęte weryfikacją zostały 
przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami zawartymi w zarządzeniach dotyczących 
zasad sprzedaży drewna, wydanych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. Poddane 
szczegółowemu badaniu, wybrane losowo umowy na sprzedaż surowca drzewnego, w sposób właściwy 
zabezpieczają interesy Skarbu Państwa. Każda umowa została wykonana zgodnie z ustalonymi w niej 
warunkami oraz ze sporządzonym harmonogramem dostaw. RDLP w Zielonej Górze sprawuje bieżący 
nadzór nad prowadzeniem sprzedaży drewna przez podległe nadleśnictwa. Działalność jednostki w 
wymienionym zakresie należy ocenić pozytywnie.

Wątpliwości kontrolujących wzbudził natomiast fakt występowania różnicy pomiędzy pulą drewna 
przeznaczoną do sprzedaży w ograniczonym przetargu internetowym, określoną w Zarządzeniu Dyrektora 
Generalnego LP w sprawie sprzedaży drewna dla RDLP w Zielonej Górze na rok 2010 i 2011, a masą 
drewna faktycznie wystawioną do sprzedaży przez jednostkę w tej procedurze (w roku 2010 - 5408 m3 
ponad masę drewna wskazaną w Zarządzeniu; w roku 2011 - 708 m3 ponad masę drewna wskazaną
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w Zarządzeniu). Zgodnie ze stanowiskiem Dyrektora Generalnego LP wyrażonym w piśmie znak:OM- 
906-110/11 z dnia 8.09.2011 r. (przekazanym do wiadomości wszystkim RDLP), ...podział na pule 
obowiązuje przy definiowaniu oferty sprzedaży. Oznacza to, że masa drewna wystawiona do sprzedaży 
przez RDLP w danej procedurze, powinna być tożsama z masą drewna określoną do sprzedaży dla tej 
procedury i dla tego RDLP w Zarządzeniu Dyrektora Generalnego LP w sprawie sprzedaży drewna przez 
PGL LP.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wnoszę o:

1. Wzmocnienie nadzoru w zakresie monitorowania i analizowania przypadków udzielania przez 
nadzorowane jednostki organizacyjne zamówień publicznych o zbliżonej tożsamości przedmiotowej, 
podmiotowej i czasowej celem eliminowania zagrożeń związanych z ryzykiem podziału zamówień.

2. Zobowiązanie Nadleśniczego Nadleśnictwa Szprotawa do zmiany trybu wyboru wykonawcy 
zamówień dotyczących prac wodno-melioracyjnych, polegającej na przeprowadzaniu wyboru 
wykonawcy na podstawie każdorazowej analizy przedstawionych przez zaproszonych kontrahentów 
kosztorysów inwestorskich.

3. Zobowiązanie Nadleśniczego Nadleśnictwa Świebodzin do przeprowadzenia ponownej analizy 
trybu udzielania zamówień na dostawy artykułów spożywczych do Ośrodka Wypoczynkowego 
"Leśnik" w Łagowie oraz dokonania stosownych zmian tego trybu pod kątem zapewnienia jego pełnej 
zgodności z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Przestrzeganie, przy definiowaniu ofert sprzedaży drewna na dany rok, limitów pul surowca 
drzewnego przeznaczonych do sprzedaży w poszczególnych procedurach, ustalanych dla każdej 
RDLP stosownym Zarządzeniu Dyrektora Generalnego LP.

Przedstawiając powyższe wystąpienie pokontrolne, proszę Pana Dyrektora o złożenie pisemnej informacji 
odnośnie sposobu wykorzystania wyników kontroli oraz o podjętych działaniach zmierzających do 
usprawnienia badanej problematyki i realizacji zaleceń zawartych w tym wystąpieniu -  w terminie 
1 miesiąca od daty otrzymania niniejszego pisma.

Do wiadomości:

Pan Krzysztof Janeczko -  Dyrektor Departamentu Leśnictwa w Ministerstwie Środowiska;
Pan Marian Pigan -  Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, 

bnuo KouiroH t Audytu Wtewnętranego 
Dyrektor

A . 17. 5
Andrzej Zbylw
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u j r u  Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze

Zielona Góra, 06.12.2011 r.

Sz. P.
Janusz Zaleski

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Środowiska 
Główny Konserwator 
Przyrody

Dotyczy: wystąpienia pokontrolnego BKiAW-0941-5/48956/11/mn

Odpowiadając na wystąpienie pokontrolne Ministra Środowiska, znak sprawy: 

BKiAW-0941-5/48956/11/mn z dnia 03.11.2011 r. (data wpływu do RDLP w Zielonej 

Górze - 07.11.2011 r.) składam pisemną informację dotyczącą sposobu wykorzystania 

wyników kontroli oraz podjętych działań zmierzających do usprawnienia badanej 

problematyki poprzez realizację zaleceń pokontrolnych.

W dniu 21.11.2011 r. w siedzibie RDLP w Zielonej Górze zorganizowano 

spotkanie kierownictwa RDLP z nadleśniczymi kontrolowanych jednostek oraz 

osobami merytorycznie zaangażowanymi w prowadzenie zagadnień związanych 

z zamówieniami publicznymi. Bezpośrednim powodem zorganizowania spotkania było 

omówienie Wystąpienia Pokontrolnego Ministra Środowiska z dnia 3 listopada 2011 r. 

(zn. spr.: BKiAW-0941-5148956/11m).

W związku z przedstawionym do realizacji zaleceniem pokontrolnym dotyczącym 

przestrzegania - przy definiowaniu ofert sprzedaży drewna na dany rok - limitów pul 

surowca drzewnego przeznaczonych do sprzedaży w poszczególnych procedurach, 

ustalanych dla każdej RDLP stosownym Zarządzeniem Dyrektora Generalnego, 

polecono pisemnie Naczelnikowi Wydziału Marketingu w/m odniesienie się 

do powyższego ustalenia. Omawiając to zagadnienie ustalono, że w aktualnie
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obowiązującym w PGL LP porządku prawnym w sprawie sprzedaży drewna opisana 

w wystąpieniu pokontrolnym sytuacja nie będzie już miała miejsca.

W pisemnej odpowiedzi, znak sprawy: EM-0914-11/11 z dnia 25.11.2011 r., 

Naczelnik Wydział Marketingu poinformował, że obowiązujące Zarządzenie nr 51 

Dyrektora Generalnego LP dotyczące zasad sprzedaży na 2012 rok, określa ilości mas 

drewna przeznaczonych do sprzedaży przez RDLP w Zielonej Górze w ofercie 

publicznej w ramach jednej puli "SD-OFERTY", która jest sumą mas planowanych do 

sprzedaży w przetargu ograniczonym w Portalu Leśno - Drzewnym i systemowych 

aukcjach internetowych w aplikacji e-drewno.

Masy ujęte w ww. Zarządzeniu Dyrektora Generalnego wynikają z planu 

prowizorium finansowo-gospodarczego sporządzanego przez nadleśnictwa przed 

rozpoczęciem roku objętego planem sprzedaży. W tym samym okresie jest także 

ogłoszona przez Dyrektora Generalnego LP wymienionym Zarządzeniem oferta 

sprzedaży drewna dla rynku drzewnego.

Aby uniknąć ewentualnych różnic ilościowych w ofertach sprzedaży, 

a wynikających z planu zasadniczego, zatwierdzanego w trakcie roku, Wydział 

Marketingu wraz z Zespołem ds. Planowania i Analiz prowadził będzie weryfikację 

zgodności ofert składanych przez nadleśnictwa na I i II półrocze w roku objętym 

planem. Ponadto nadleśnictwa zostaną zobowiązane do pisemnego zgłaszania 

wszelkich zmian w sprzedaży pomiędzy planem prowizorium a planem zasadniczym.

Wydział Marketingu będzie ponadto monitorował działania nadleśnictw 

w zakresie procentowego udziału mas składanych do sprzedaży w ograniczonych 

przetargach internetowych w PL-D i nieograniczonych przetargach internetowych 

w aplikacji e-drewno zgodnie z obowiązującymi zasadami sprzedaży w LP, 

które określają masy drewna przeznaczone do sprzedaży w ramach puli "SD- 

OFERTY" dla przedsiębiorców.

Na wspomnianym wcześniej spotkaniu omówiona została również sprawa 

wzmocnienia nadzoru w zakresie monitorowania i analizowania przypadków udzielania 

przez nadzorowane jednostki zamówień publicznych o zbliżonej tożsamości 

przedmiotowej, podmiotowej i czasowej celem eliminowania zagrożeń związanych 

z ryzykiem podziału zamówienia. W tym celu zwrócono się do Naczelnika Wydziału 

Infrastruktury i Zamówień Publicznych w/m o podjęcie działań zmierzających 

do poprawy funkcjonalności nadzoru nad nadleśnictwami RDLP w Zielonej Górze
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w zakresie zamówień publicznych, szczególnie w obszarze dotyczącym udzielania 

zamówień poniżej progu 14 tys. euro oraz zamówień, co do których mogą pojawić się 

wątpliwości związane z zarzutem nieuprawnionego podziału zamówienia.

Informuję w tym miejscu Pana Ministra, że niezależnie od czynności opisanych 

wyżej, ze względu na wagę zagadnienia w ramach posiadanych limitów zatrudnienia 

planuję przeorganizowanie wydziału właściwego ds. nadzoru nad realizacją zamówień 

publicznych wzmacniając funkcjonalność wydziału dodatkową osobą - specjalistą 

w zakresie prawa zamówień publicznych, której głównym zadaniem będzie analiza, 

koordynacja, nadzór i pomoc merytoryczna jednostkom RDLP w Zielonej Górze 

w zakresie zamówień publicznych ze szczególnym uwzględnieniem zamówień 

podprogowych.

Informuję ponadto, że po analizie materiału pokontrolnego, realizując zalecenie 

pokontrolne Ministra Środowiska w dniu 22.11.2011 r., do kierowników jednostek 

organizacyjnych RDLP w Zielonej Górze skierowano pismo, znak sprawy: EI-094- 

19/11, w którym przekazano wszystkie przedstawione zalecenia i funkcjonalne 

sugestie kontrolerów. W piśmie tym zwrócono dodatkowo uwagę na obowiązujące 

w tej sprawie oficjalne komentarze i orzecznictwo.

Głównym tematem przywołanego wyżej spotkania kierownictwa RDLP 

z nadleśniczymi kontrolowanych jednostek była analiza wykazanych w wystąpieniu 

pokontrolnym zaleceń dedykowanych Nadleśnictwu Szprotawa oraz Nadleśnictwu 

Świebodzin. Po odebraniu od kierowników jednostek stosownych wstępnych wyjaśnień 

do jednostek tych wystosowałem odpowiednie własne wystąpienia. W piśmie 

skierowanym do Nadleśniczego Nadleśnictwa Szprotawa zwrócono uwagę, 

że jakkolwiek w przypadku skontrolowanych zamówień udzielonych przez 

Nadleśnictwo Szprotawa kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości, to jednak 

w stosunku do 5 zamówień na roboty budowlane dotyczących wykonania prac 

wodnomelioracyjnych, szczegółowo opisanych w protokole kontroli, kontrolujący 

sformułowali uwagę w zakresie zastosowanego trybu wyboru wykonawcy. W świetle 

uznanego za niewłaściwy trybu dokonywania wyboru wykonawcy na cały rok 

kalendarzowy na podstawie analizy ofertowej przeprowadzonej pa początku danego 

roku poleciłem, by wybór wykonawcy odbywał się każdorazowo przed udzieleniem 

zamówienia na podstawie przedstawionych przez zaproszonych wykonawców 

kosztorysów inwestorskich.
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Nadleśniczy Nadleśnictwa Szprotawa na spotkaniu w dniu 21.11.2011 r., 

a następnie pismem SAP-0941-1/11 z 29.11.2011 r. poinformował, że aktualne 

wprowadzone w jednostce rozwiązania spełniają oczekiwania i zalecenie Ministra 

Środowiska. W piśmie tym Nadleśniczy powiadomił ponadto, że przeprowadzony 

w 2011 r. przetarg nieograniczony na wykonawstwo w/w prac, w tym oszacowanie 

wartości zamówienia zostało ustalone w oparciu o kosztorys inwestorski oraz 

dokumentację projektową oraz że tożsamy tryb wyłaniania wykonawców będzie 

obowiązywał również w 2012 r.

Na przywołanym spotkaniu w dniu 21.11.2011 r. najwięcej uwagi poświęcono 

analizie realizacji zamówień publicznych w Nadleśnictwie Świebodzin, w tym przede 

wszystkim zamówieniom realizowanym przez Ośrodek Wypoczynkowy "Leśnik" 

w Łagowie. Na spotkaniu tym poinformowano kierownictwo Nadleśnictwa Świebodzin, 

że w przypadku skontrolowanych zamówień udzielonych przez reprezentowaną przez 

nich jednostkę, w ocenie kontrolujących, naruszony został art. 32 ust. 2 Prawo 

zamówień publicznych, wskazujący, że zamawiający nie może - w celu uniknięcia 

stosowania przepisów Ustawy - dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego 

wartości. Rozumiejąc specyfikę zamówień artykułów spożywczych niezbędnych do 

realizacji żywienia zbiorowego Ośrodka w Łagowie zwrócono uwagę, że zamówienie 

powinno być traktowane jako zamówienie realizowane w częściach, gdzie każda z tych 

części składa się na pewną całość, czyli obiektywnie przewidziany zakup w trakcie 

całego roku. Przekazano - za kontrolującymi - że do ustalenia wartości takiego 

zamówienia stosuje się więc art. 32 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Przedmiotowy przepis stanowi, że jeśli zamawiający dopuszcza możliwość składania 

ofert częściowych albo udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi 

przedmiot odrębnego postępowania, wartością zamówienia jest łączna wartość 

poszczególnych części zamówienia. Powyższe ustalenia przedstawiłem 

Nadleśniczemu Nadleśnictwa Świebodzin, pisemnie zobowiązując kierownictwo 

Nadleśnictwa oraz Ośrodka Wypoczynkowego „Leśnik" w Łagowie 

do przeprowadzenia ponownej analizy trybu udzielania zamówień na dostawy 

artykułów spożywczych oraz dokonania stosownych zmian tego trybu pod kątem 

zapewnienia jego pełnej zgodności z przepisami Ustawy Prawo zamówień 

publicznych.

4

 

 

 



.

'



V<

Odpowiadając na moje wystąpienie, Nadleśniczy Nadleśnictwa Świebodzin, Lech 

Kołdyka poinformował, że taką analizę już przeprowadzono i realizacja kolejnych 

zamówień w Ośrodku "Leśnik" będzie uwzględniała uwagi przedstawione 

w wystąpieniu pokontrolnym. Ustalenia swoje potwierdził pismem S-941 -1/11 

z 29.11.2011 r., w którym poinformował między innymi, że zamówienie na dostawę 

artykułów spożywczych do Ośrodka Wypoczynkowego " Leśnik" w Łagowie w roku 

2012 zostanie przeprowadzone w ramach jednego zamówienia podzielonego na 

części. Przy realizacji tego zamówienia nadleśnictwo zamierza skorzystać 

z profesjonalnej pomocy prawnej udzielanej przez specjalistę - konsultanta, członka 

Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Świebodzin poinformował również, że planuje 

przeprowadzenie dodatkowych szkoleń dedykowanych pracownikom nadleśnictwa 

zajmujących się zamówieniami publicznymi (tematyka zamówień prowadzonych 

w ramach Ustawy Prawo zamówień publicznych, jak i również takich poniżej progu 

ustawowego). W trakcie szkolenia szczególny nacisk zostanie położony na prawidłowe 

opisywanie przedmiotu zamówienia oraz szacowanie jego wartości (art. 29-35 Ustawy 

Prawo zamówień publicznych).

Nadleśnictwo Świebodzin w najbliższym czasie dokona stosownych korekt 

zarządzenia wewnętrznego dotyczącego realizacji wydatków o wartości szacunkowej 

nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14,0 tys. EURO.

Do wiadomości:
1 .Dyrektor Generalny Lasów Państwowych (zgodnie z pismem GI-0921 -5-5/11 z 14.11.2011 r.)

W załączeniu:
1. Notatka DI-0941 -4/11, ze spotkania w dniu 21.11.2011 r.
2. Pismo DI-0941-4//11, z dnia 21.11.2011 do N-ka Wydziału Infrastruktury I Zamówień Publicznych w/m
3. Pismo DI-0941-4//11 z dnia 21.11.2011 r. do Naczelnika Wydziału Marketingu w/m
4. Pismo DI-0941 -4//11 z dnia 21.11.2011 r. do Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubsko
5. Pismo DI-0941 -4//11 z dnia 21.11.2011 r. do Nadleśniczego Nadleśnictwa Szprotawa
6. Pismo DI-0941-4//11 z dnia 21.11.2011 r. do Nadleśniczego Nadleśnictwa Świebodzin
7. Pismo EI-094-19/11 z 22.11.2011 r., do kierowników jednostek org. RDLP w Zielonej Górze
8. Pismo Naczelnika Wydziału Marketingu w/m EM-0941-11/11 z 25.11.2011 r.
9. Pismo Nadleśniczego Nadleśnictwa Szprotawa SAP-0941-1/11 z 29.11.2011 r.
10. Pismo Nadleśniczego Nadleśnictwa Świebodzin S-0941-1/11 z 29.11.2011 r. :
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