
Warszawa, dniawietnia 2016 r. 

MINISTER SRODOWISKA 

BKA-I.0943.6.2016.A 

Pan 
dr int. Przemyslaw Lagodzki 

Dyrektor 
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej -  PIB 

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI 

Dzia łaj ąc na podstawie upowa żnienia Ministra Środowiska nr 8/2016 z dnia 18 marca 2016 r. oraz 
aneksu do upoważnienia z dnia 8 kwietnia 2016 r. zespól kontroluj ący Ministerstwa Ś rodowiska 
przeprowadzil w dniach 23 marca — 15 kwietnia 2016 r. kontrol ę  doraźną  w Instytucie Meteorologii 
i Gospodarki Wodnej — Pa ństwowym Instytucie Badawczym (dalej: IMGW-PIB) w zakresie wybranych 
zagadnień  dotyczących funkcjonowania Instytutu. 

Kontrola zostala zrealizowana przez zespól kontroluj ący Ministerstwa Ś rodowiska w składzie: 

• Aleksandra Gregorkiewicz — G łówny Specjalista w Biurze Kontroli i Audytu Wewn ętrznego, 
kierownik zespo łu kontroluj ącego; 

• Andrzej Kulon — Zastępca Dyrektora w Departamencie Zasobów Wodnych; 

• Mateusz Sztobryn — Naczelnik Wydzia łu w Departamencie Zasobów Wodnych. 

Kontrola zostala przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli 

w administracji rządowej'. 

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w ksi ążce kontroli IMGW-PIB pod nr 2/2016. 
Dyrektorem IMGW-PIB jest p. dr in ż . Przemyslaw Lagodzki, powo łany na to stanowisko przez Ministra 
Ś rodowiska z dniem 1 czerwca 2015 r. 

Głównym celem kontroli bylo stwierdzenie zgodno ści postępowania przetargowego na 
zaprojektowanie, dostaw ę , montaż  i uruchomienie systemu pomiarów meteorologicznych AWOS na 
lotniskach w Katowicach, Krakowie, Wroc ławiu, Rzeszowie, Łodzi, Szczecinie i Gda ńsku 
z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówie ń  publicznych (dalej: P.z.p.). 
Ponadto celem kontroli bylo skontrolowanie prawid łowo ści: udzielania zamówień  publicznych 
w 2015 r. oraz nadzoru dyrektora IMGW-PIB nad obszarem zamówie ń  publicznych. 

Dz. U. nr 185, poz. 1092 
2 Dz. U. 2015, poz. 2164 — tekst jednolity  



Kontrola dokumentacji przetargu nieograniczonego pn. Projekt, dostawa, instalacja 
i uruchomienie operacyjne automatycznych systemów pomiarowych parametrów meteorologicznych 
AWOS na potrzeby meteorologicznej os łony lotnictwa cywilnego na lotniskach w Katowicach, 
Krakowie, Wroc ławiu, Rzeszowie, Łodzi, Szczecinie i Gdańsku oraz automatycznych systemów stanu 
nawierzchni drogi startowej Ice-alert dla portów lotniczych w Katowicach, Rzeszowie, Łodzi, 
Szczecinie i Krakowie — nr postępowania AZ/92/PN/D/PZ/kredytbankowy/13. 

Ustalenia kontroli:  

1. Przed wszcz ęciem ww. postępowania w latach 2012 — 2013 IMGW -PIB  dwukrotnie prowadzi ł  
postępowania o zbliżonej tematyce ale mniejszym zakresie dla 5 lotnisk — oba post ępowania 
zakończy ły się  unieważnieniem. Pierwsze — na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 P.z.p. (cena 
najkorzystniejszej oferty przewy ższyła kwotę  przeznaczoną  przez IMGW-PIB  na sfinansowanie 
zadania). Drugie zosta ło unieważnione przed terminem sk ładania ofert na podstawie a rt .  93 
ust. 1 pkt 6 P.z.p. (zmiana okoliczno ści, których IMGW-PIB  nie mógł  przewidzieć , a które 
spowodowały, że udzielenie zamówienia nie b ędzie leżało w interesie publicznym). 

2. Wniosek o wszcz ęcie postępowania z dnia 16 grudnia 2013 r. okre ś lił  szacunkow ą  warto ść  
zamówienia w wysoko ści 31 980 000 zł  netto, 39 335 400 z ł  brutto. Opis przedmiotu zamówienia 
(dalej: OPZ) zostal podpisany przez pracownika merytorycznego i zatwierdzony przez Zast ępcę  
Dyrektora IMGW-PIB. W tym samym dniu powo łano komisj ę  przetargow ą  (od dnia 21 sierpnia 
2014 r. przewodnicz ącym komisji zostal Zastępca Dyrektora IMGW -PIB). Publikacja og łoszenia o 
przetargu — w dniu 18 grudnia 2013 r. 

3. W okresie od grudnia 2013 r. do czerwca 2014 r. wprowadzono szereg zmian do Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: S1WZ) wraz z OPZ. Zmiany by ły wprowadzane na 
wniosek osób merytorycznych odpowiedzialnych za post ępowanie oraz na skutek wyroków 
Krajowej Izby Odwo ławczej (dalej: KIO), do której odwo ływali się  wykonawcy oprotestowuj ąc 
zapisy SIWZ wraz z OPZ. 

4. W pierwszej wersji SIWZ z dnia 16 grudnia 2013 r. w tabeli dotycz ącej wymagań  ogólnych dla 
systemu stanu nawierzchni drogi startowej Ice-ale rt  zapisano, że czujnik stanu drogi startowej nie 
może być  wyższy niż  4 cm (+/-5%). Taki zapis móg ł  spowodować  naruszenie zasad uczciwej 
konkurencji poprzez ograniczenie liczby potencjalnych wykonawców. Zapis ten zostal zmieniony 
przez IMGW-PIB w dniu 3 stycznia 2014 r. na nast ępujący: Głębokość  otworu montażowego 
czujnika nawierzchni (...) nie powinna by ć  wi ększa niż  4,5 cm (+/-10%). Dało to możliwość  
rozszerzenia katalogu czujników ró żnych producentów. Pierwsza wersja SIWZ podlega ła także 
ocenie KIO, jednakże wysokość  czujników nie zosta ła przez nią  zakwestionowana. 

5. Inne zmiany wprowadzane do SIWZ wraz z OPZ polega ły m.in. na: zmianach w warunkach udzia łu 
w postępowaniu, zmianach kryteriów oceny ofert (zmniejszenie wagi kryterium ceny dominuj ącego 
w ocenie ofert oraz doprecyzowanie opisów w kryterium jako ści), a także zmianach terminu 
składania ofert oraz realizacji przedmiotu zamówienia. 

Powyższe zmiany by ły spowodowane wniesieniem przed up ływem składania ofert 7 odwo łań  do 
KIO przez wykonawców. 



6. W postępowaniu wpłynęły 4 oferty — otwarcie ofe rt  nastąpilo w dniu 8 sierpnia 2014 r.: 
- Oferta nr 1 Konsorcjum: MAWILUX S.A., Lady ul. Grudzi 23, 05-090 Raszyn oraz 
ELEKTROTIM S.A., ul. Stargardzka 8, 54-156 Wroc ław z ceną  24 538 500,00 z ł  brutto; 
- Oferta nr 2 Konsorcjum: KEYMILE sp. z o.o., ul. Poloneza 89B, 02-826 Warszawa oraz 
KEYMILE GmbH, Wohlenbergstrasse 3, 30179 Hannover z cen ą  17 987 154,72 zł  brutto; 
- Oferta nr 3 Konsorcjum: GOLLAND sp. z o.o., ul. Styczy ńskiego 83, 41-500 Chorzów oraz 
MICROSTEP-MIS spol. s.r.o., Cavojskeho 1, 84104 Bratys ława, S łowacja z ceną  26 136 270,00 z ł  
brutto; 
- Oferta nr 4 firmy Qumak S.A., Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa z cen ą  24 406 843,21 zł  
brutto. 

7. Oceny ofert  dokonano w oparciu o 3 kryteria: cena — 60 %, gwarancja na systemy — 6 %, jako ść  
i organizacja projektu — 34 %. Wszyscy wykonawcy byli wzywani do uzupe łnienia dokumentów 
lub złożenia dodatkowych wyja śnień . Z postępowania wykluczono konsorcjum Keymile na 
podstawie art .  24 ust. 2 pkt 4 P.z.p. (wykonawca nie wykaza ł  spe łnienia warunków udzia łu 
w postępowaniu w zakresie do świadczenia. W dniu 3 października 2014 r. jako najkorzystniejsz ą  
uznano ofertę  konsorcjum Mawilux S.A. 

8. W związku z ww. rozstrzygni ęciem zarówno Golland sp. z o.o (w zakresie wadliwej oceny ofe rty 
najkorzystniejszej) jak i Qumak S.A. (w zakresie wadliwej oceny swojej oferty) z łożyli odwolania 
do KIO. W wyroku KIO z dnia 12 listopada 2014 r. rozpatruj ącego jednocze śnie oba odwolania, 
odrzucono oferty zarówno konsorcjum Mawilux jak i Golland, na podstawie a rt .  89 ust. 1 pkt 2 
(tre ść  ofert nie odpowiada tre ści SIWZ w zakresie wymaga ń  zawartych w SIWZ okre ślonych dla 
czujników stanu nawierzchni drogi startowej). W post ępowaniu pozosta ł  jeden wykonawca — firma 
Qumak S.A., którego ofertę  przyj ęto jako najkorzystniejszą . 

9. W dniu 5 grudnia 2014 r. z firm ą  Qumak S.A. podpisano umow ę  o warto ści 19 842 961,95 z ł  netto, 
24 406 843,21 z ł  brutto, z terminem wykonania do 28 lutego 2016 r. Po stronie IMGW-PIB umow ę  
podpisał  b. Dyrektor IMGW-PIB. 

Do dnia zakończenia kontroli na realizacj ę  zadania wydatkowano kwotę  21 769 325,74 zł  brutto —  
z czego kwotę  netto w wysoko ści 17 698 638,82 zł  wydatkowano z kredytu bankowego, natomiast 
kwotę  obejmuj ącą  podatek VAT w wysoko ści 4 070 686,92 zł  wydatkowano ze środków IMGW-
PIB. Umowa pozostaje na etapie ko ńcowego rozliczania. 

[Dowód: akta kontroli str. 16-547] 

Szczegó łowa kontrola procedury udzielenia zamówienia publicznego dot. systemu AWOS wykaza ła, 
że przedmiotowe zamówienie zosta ło udzielone zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówie ń  
publicznych. 

Momentem postępowania, w którym mog ło doj ść  do naruszenia zasad uczciwej konkurencji 
prowadzonego post ępowania by ło sporządzenie pierwszej wersji SIWZ wraz z OPZ (w którym 
okre ś lono wysokość  czujników stanu drogi startowej - nie wy ższe niż  4 cm (+/-5%). Tak sformu łowany 
SIWZ mógł  wpłynąć  na znaczne ograniczenie uczciwej konkurencji. Zapisy SIWZ nie zosta ły jednakże 
zakwestionowane przez KIO, do której wp łynęło odwołanie jednego z wykonawców. Warunek 
okre ślający wysokość  czujników został  jednakże zmieniony przez IMGW-PIB i w nast ępnej wersji 
SIWZ dopuszczono czujniki o wysoko ści nie większej niż  4,5 cm (+/-10%). 



Kontrola innych wybranych post ępowań  o udzielenie zamówień  publicznych w 2015 r. 

Kontroli poddano zamówienia publiczne udzielone przez IMGW-PIB w 2015 r. zespo łowi 
kontroluj ącemu przedstawiono wykaz post ępowań  o udzielenie zamówień  publicznych w 2015 r. 

[Dowód: akta kontroli str. 564-566] 

W okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. w IMGW-PIB prowadzono łącznie 51 postępowań  
o udzielenie zamówie ń  publicznych w następuj ących trybach: 
- 41 w trybie przetargu nieograniczonego; 
- 10 w trybie z wolnej ręki. 
Łączna warto ść  udzielonych zamówień  publicznych wynios ła 44 519 557,23 z ł  netto. 

Do kontroli wytypowano losowo 4 post ępowania o łącznej warto ści 19 025 786,04 z ł  netto, uj ęte 
w wykazie zamówień  publicznych za 2015 r. pod poz. 6, 19, 20 i 55. 

[Dowód: akta kontroli str. 567-578] 

W odniesieniu do wszystkich ww. skontrolowanych post ępowań  nie stwierdzono nieprawid łowości ani 
uchybień  w stosunku do przepisów ustawy P.z.p. oraz obowi ązuj ącej w IMGW-PIB procedury 
udzielania zamówień  publicznych. 

Mając na uwadze powy ższe ustalenia wnosz ę  o wzmocnienie nadzoru nad komórkami 
merytorycznymi odpowiedzialnymi za przygotowywanie SIWZ wraz z OPZ w prowadzonych pó żniej 
procedurach udzielania zamówie ń  publicznych. 

Przedstawiaj ąc powyższe sprawozdanie z kontroli, prosz ę  Pana Dyrektora o z łożenie pisemnej 
informacji w sprawie sposobu wykorzystania wyników kontroli oraz o podj ętych dzia łaniach 
zmierzaj ących do realizacji zaleceń  pokontrolnych — w terminie 1 miesi ąca od daty otrzymania 
niniejszego sprawozdania. 

Niezależnie zgodnie z art. 52 ust. 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, 
kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania ma 
prawo przedstawi ć  do niego stanowisko, nie wstrzymuje to jednak realizacji ustale ń  kontroli. 

Stanowisko wnosi się  za po średnictwem Biura Kontroli i Audytu Wewn ętrznego w Ministerstwie 
Ś rodowiska (BKA). W przypadku braku uwag do tre ści sprawozdania, informacj ę  w tej sprawie należy 
przekaza ć  bezpo średnio do BKA na adres poczty elektronicznej: 
biuro.kontroli.i.audytu.wewnetrznego@mos.gov.pl . 
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Mariusz 	tits 

Do wiadomości: 

Pan Mateusz Balcerowicz — Dyrektor Departamentu Zasobów Wodnych w M Ś  
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