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ZK-401-B/14/2005

Pan

Stanisław Szypuła

Starosta Powiatu Brzeskiego

W y s t ą p i e n i e   p o k o n t r o l n e

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu, działając na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 7

października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz.U z 2001 r. nr

55, poz. 577 z późn. zm.) przeprowadziła w dniach od 04 kwietnia 2005 r. do dnia 18

kwietnia 2005 r. w tamtejszym Powiecie kontrolę problemową udzielenia zamówienia

publicznego dotyczącego modernizacji ogrzewania w jednostkach oświatowych za 2004 r.

Kontrolą objęto zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja ogrzewania w Zespole Szkół

Ekonomicznych i I Liceum Ogólnokształcącym – etap II prace termoizolacyjne”.

Jak wynika z ustaleń kontroli czynności związane z przygotowaniem postępowania i

jego wszczęciem dokonane zostały przez gospodarstwo pomocnicze Starostwa – Powiatowy

Zakład Obsługi Inwestycji działający w imieniu Starostwa i pełniący funkcję Inwestora

Zastępczego, natomiast postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone było

przez członków Komisji przetargowej powołanej przez Starostę Powiatu.

W oparciu o dokumentację udostępnioną inspektorowi kontroli stwierdzono uchybienia i

nieprawidłowości będące głównie konsekwencją nieprzestrzegania przepisów prawa.

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 27 kwietnia 2005 r.

W trakcie kontroli stwierdzono naruszenie przepisów ustawy o zamówieniach

publicznych przy udzieleniu zamówienia na wymienione zadanie inwestycyjne polegające na:

− nieopublikowaniu ogłoszenia o przetargu na własnej stronie internetowej (protokół

kontroli str. 5, 6),

− nieprawidłowym ustaleniu ceny za formularz zawierający specyfikacje istotnych

warunków zamówienia (protokół kontroli str. 6),
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− umieszczeniu w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zapisu, który w części

dotyczącej zwiększenia zakresu robót objętych zamówieniem nie znajduje  podstaw

prawnych w ustawie o zamówieniach publicznych (protokół kontroli str. 7),

− zaniechaniu unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wbrew

zapisom w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (protokół kontroli str. 9 i 10),

− przyjęciu do oceny w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wielkości

dotyczących zakresu robót i ceny zamówienia innych, niż wynikających z oferty, co jest

równoznaczne z dokonaniem zmian w treści oferty (protokół kontroli str. 11 i 12),

− niezamieszczeniu w protokole postępowania o udzielenie zamówienia ceny wybranej

oferty (protokół kontroli str. 13).

Odpowiedzialność za powyższe ponosi Starosta Powiatu, który udzielił zamówienia

publicznego.

Stwierdzone nieprawidłowości noszą znamiona czynu, o którym mowa w art. 138 ust. 1 pkt

12 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. nr 15, poz.

148 z późn. zm.), stanowiącego naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

W związku z powyższym wnoszę o podjęcie zdecydowanych i skutecznych działań

celem niedopuszczenia do powstawania nieprawidłowości przy udzielaniu zamówień

publicznych, a w szczególności dokonania oceny sytuacji w wymienionym zakresie i podjęcie

stosownych wniosków organizacyjnych i personalnych zapewniających udzielanie zamówień

z należytą starannością, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamówień publicznych (Dz.U. nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

Stosownie do postanowień art. 9 ust. 3 cyt. ustawy o regionalnych izbach

obrachunkowych, oczekuję w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia

pokontrolnego pisemnej informacji o wykonaniu wniosków pokontrolnych w nim zawartych

lub przyczynach ich niewykonania.

Poinformowanie Izby niezgodnie z prawdą o wykonaniu wniosków pokontrolnych w nim

zawartych w myśl art. 27 ww. ustawy stanowi wykroczenie.

Zgodnie z art. 9 ust. 3 i 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych do

wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym przysługuje prawo wniesienia zastrzeżeń

do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

Podstawą zgłoszenia zastrzeżeń może być tylko zarzut naruszenia prawa przez błędną jego

wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie.

Do wiadomości:

Rada Powiatu

Prezes

Janusz Gałkiewicz
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