Słupsk, dnia 30 listopada 2017 r.
PROTOKÓŁ KONTROLI
Działając na podstawie upoważnienia Nr 13/2017 z dnia 9.01.2017 r., wydanego przez
Prezydenta Miasta Słupska, pracownik Zespołu Audytu Wewnętrznego i Kontroli Urzędu
Miejskiego w Słupsku Mariola Spierewka-Spica – inspektor, przeprowadziła w dniach 18.07.201710.11.2017 r. kontrolę problemową w Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.
w Słupsku.
Zakres kontroli obejmował prawidłowość realizacji zamówień publicznych w Przedsiębiorstwie
Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Słupsku.
Kontrolę przeprowadzono w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słupsku. Kontrolą objęto niżej
wymienione postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 2016 i 2017 roku:
- 2 postępowania przeprowadzone w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 66 w związku z art.
5 ust. 1b i art. 5 ust. 2 oraz art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych,
- 1 postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy
Prawo zamówień publicznych,
- 1 postępowanie przeprowadzone na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
(konkursu ofert).
Wyjaśnień udzielali pracownicy:
- Pani Ewa Wach – Prezes Zarządu Spółki z o.o.,
- Pani Elza Jabłońska – Główny Księgowy – Prokurent,
- Pani Aleksandra Junak – Pełnomocnik Zarządu ds. Zamówień Publicznych,
- Pan Grzegorz Kubanek – Dyrektor ds. Technicznych,
- Pani Dorota Prus – inspektor nadzoru robót budowlanych,
- Pan Wojciech Simonowicz – Kierownik Administracji Wspólnot i Lokali nr 1.
I. Ogólne informacje o Spółce.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. zarządza:
1) komunalnym zasobem mieszkaniowym działając na podstawie umowy o zarządzanie Nr 1
zawartej w dniu 24.09.2001 r. z Urzędem Miejskim w Słupsku z aneksami,
2) nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych, działając w oparciu o podpisaną z każdą
wspólnotą umową o zarządzanie.
Do zadań Spółki należą w szczególności:
- zapewnienie mieszkańcom możliwości korzystania z mediów i usług,
- organizacja oraz nadzorowanie prac remontowo-konserwacyjnych i porządkowych w ramach
środków przeznaczonych na utrzymanie swoich zasobów przez właścicieli lokali, - windykacja
zobowiązań lokatorów, w tym uchwalonego przez Radę Miejską czynszu najmu oraz opłat za media
i usługi i rozliczanie się w imieniu odbiorców z dostawcami mediów i usługodawcami, windykacja
zobowiązań właścicieli lokali mieszkalnych i użytkowych,
- reprezentowanie Wspólnot Mieszkaniowych przed osobami fizycznymi, prawnymi, urzędami
państwowymi, organami administracji samorządowej,

- wykonywanie innych czynności, koniecznych dla prawidłowego administrowania
nieruchomościami, m.in. prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej, przygotowywanie
umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, garaży, reklam na podstawie decyzji właściciela
zasobu, prowadzenie windykacji sądowej i komorniczej. Wyboru Wykonawców świadczących
usługi, dostawy i roboty budowlane w zakresie gospodarowania mieniem Miasta Słupska dokonuje
się na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych lub Regulaminu udzielania zamówień
publicznych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej
Spółka z o.o. w Słupsku
wprowadzonego Zarządzeniem Nr 30/14 z dnia 07.08.2014 r. Prezesa Zarządu.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Słupsku składa się z wielu
komórek organizacyjnych wykonujących swoje działania w zakresie zarządzania
nieruchomościami na terenie całego miasta.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. działa poprzez rejonowe jednostki
organizacyjne tj. Administracje Zasobów Gminnych, Administracje Wspólnot i Lokali nr 1,
Administracje Wspólnot i Lokali nr 2, Biuro Obsługi Mieszkańca, Biuro Zamiany Mieszkań,
Referat Mieszkaniowy, natomiast centrum zarządzania Spółką znajduje się w siedzibie przy
ul. Tuwima 4.
II. Ustalenia kontroli.
1. Stosowanie przepisów o zamówieniach publicznych.
W okresie objętym kontrolą w Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.
w Słupsku obowiązywały następujące wewnętrzne unormowania w sprawie postępowania przy
udzielaniu zamówień publicznych:
1. "Regulamin udzielania zamówień publicznych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej
Spółka z o.o. w Słupsku" wprowadzony Zarządzeniem Nr 30/14 z dnia 07.08.2014 r. Prezesa
Zarządu. W regulaminie unormowano m.in. sposób postępowania przy udzielaniu zamówień
publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza 30.000 euro, w tym opisano: zasady
ustalenia wartości zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane, wszczęcia i przeprowadzania
postępowań o udzielenie zamówień publicznych, wyboru najkorzystniejszej oferty,
przechowywania dokumentacji postępowań, zasady prowadzenia rejestru zamówień publicznych
oraz wskazano, że wybór wykonawcy zamówienia, którego przedmiotem są dostawy, usługi
i roboty budowlane o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej 30.000 euro następuje na
podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i jest
realizowany przez Pełnomocnika Zarządu ds. Zamówień Publicznych.
2. "Regulamin pracy komisji przetargowej w Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Spółka
z o.o. w Słupsku" wprowadzony Zarządzeniem Nr 28/2014 z dnia 31.07.2014 r. Prezesa Zarządu. W
regulaminie unormowano m.in. zasady powołania i zakres zadań członków komisji, zakres zadań
pracowników Działu Zamówień Publicznych, odpowiedzialność członków komisji, prawa
i obowiązki członków komisji, czynności związane z oceną ofert.
Ustalono, że w 2016 r. wszczęto postępowania, których szacunkowa wartość przekraczała
wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro w ilości: 24 postępowań
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, 5 postępowań
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki oraz wszczęto
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postępowania, których szacunkowa wartość nie przekraczała wyrażoną w złotych równowartość
kwoty 30.000 euro w ilości: 2 postępowań z wolnej ręki i 36 postępowań w drodze konkursu ofert.
Ponadto przeprowadzono 38 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego z wolnej ręki
i do wyrażonej w złotych równowartości 1.000 euro przeprowadzonych przez administracje
Administracji Wspólnot i Lokali.
Zgodnie z Planem postępowań na 2017 r. zaplanowano przeprowadzenie 11 postępowań
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej niż wyrażona w złotych
równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo
zamówień publicznych na usługi i roboty budowlane, z czego w pierwszym półroczu udzielono
6 postępowań oraz przeprowadzono 12 postępowań w drodze konkursu ofert, których szacunkowa
wartość nie przekraczała wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro.
2. Przeprowadzanie postępowań przetargowych i realizacja umów.
Na potrzeby kontroli dokonano sprawdzenia następujących postępowań przetargowych wraz
z prawidłowością realizacji zawartych w wyniku postępowań umów:
a) Przedmiot zamówienia: Usługi prawnicze w zakresie zastępstwa procesowego, doradztwa
prawnego i inne z obsługą prawną Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.
w Słupsku, zasobu komunalnego Miasta Słupska i wspólnot mieszkaniowych.
Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Słupsku.
Nr postępowania: 1/WR/2016.
Rodzaj zamówienia: usługa.
Umowa o obsługę prawną nr 74/PGM/2013, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu zawarta
w dniu 6.03.2013 r. na okres 48 m-cy została wcześniej rozwiązana z zachowaniem
sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia, tj. do dnia 29.02.2016 r. za porozumieniem Stron,
wypowiedzenie stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Lp.

Czynności w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego

Opis

Data/nie dotyczy

1.

Wszczęcie postępowania

Wniosek - szacunkowa wartość zamówienia
536.976,00 zł. (netto), tj. 128.620,09 euro

08.03.2016

2.

Wybór trybu udzielenia zamówienia

Zamówienie z wolnej ręki – art. 66 w związku
z art. 5 ust. 1b i art. 5 ust. 2 ustawy Pzp

08.03.2016

3.

Powołanie komisji przetargowej

Decyzja Prezesa Zarządu

10.03.2016

4.

Zaproszenie
Wykonawcy

5.

Ogłoszenie Nr 61374 – 2016 o zamiarze Zamieszczenie ogłoszenia w BZP
zawarcia umowy
Zamieszczenie ogłoszenia w BIP

do

negocjacji

wybranego XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

11.03.2016
18.03.2016

Zamieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń
6.

Przeprowadzenie negocjacji

Protokół z negocjacji

7.

Kwota
jaką
Zamawiający
zamierza 649.440,00 zł. brutto
przeznaczyć na realizację zamówienia

8.

Cena oferty brutto

472.320,00 zł. brutto (9.840,00 zł. brutto
miesięcznie)

18.03.2016

9.

Zatwierdzenie wyniku postępowania

Wniosek komisji przetargowej

18.03.2016
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18.03.2016
-

10. Zawarcie umowy

Nr 111/PGM/2016

30.03.2016

11. Kary umowne

Brak określenia w umowie

-

12. Termin realizacji umowy

01.04.2016-31.03.2020

-

13. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Nr 31981-2016

30.03.2016

W dniu 08.03.2016 r. p. Aleksandra Junak – Pełnomocnik Zarządu ds. Zamówień
publicznych sporządziła dokument "Decyzja o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego", który został zatwierdzony przez p. Ewę Wach – Prezesa Zarządu, dokument stanowi
załącznik nr 3 do protokołu.
Decyzją z dnia 10.03.2016 r. Prezes Zarządu powołała czteroosobową Komisję, w składzie :
- Mariusz Junak – przewodniczący,
- Andrzej Nazarko, Agnieszka Orlikowska, Katarzyna Wolska – członkowie.
W dniu 10.03.2016 r. zostało wystosowane Zaproszenie do negocjacji w trybie z wolnej ręki
do XXXXXXXXXXXXXXX – Radcy Prawnego z siedzibą w Słupsku. Zaproszenie stanowi
załącznik nr 4 do protokołu.
W dniu 18.03.2016 r., zgodnie z art. 66 ustawy Prawo zamówień publicznych ust. 2
Zamawiający zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych, Biuletynie Informacji Publicznej
i na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Nr 61374-2016.
Członkowie Komisji złożyli oświadczenia o braku przesłanek do wykluczenia z postępowania.
W dniu 18.03.2016 r. odbyły się negocjacje. Zaproszony Wykonawca złożył ofertę zgodnie
z wymaganiami określonymi w Zaproszeniu do negocjacji i zaproponował całkowitą cenę ofertową
brutto w wysokości 472.320,00 zł. brutto (miesięcznie 9.840,00 zł. brutto).
W dniu 18.03.2016 r. p. Prezes Zarządu zatwierdziła wybór najkorzystniejszej oferty
zaproponowany przez członków komisji.
W dniu 11.04.2016 r. został zatwierdzony protokół postępowania.
W dniu 30.03.2016 r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.,
reprezentowane przez Prezesa Zarządu p. Ewę Wach, zawarło Umowę Nr 111/PGM/2016
z XXXXXXXXXXXXXXXXXXX na obsługę prawną.
Termin realizacji umowy: czas określony od 01.04.2016 r. do 31.03.2020 r..
Zakres przedmiotu umowy obejmuje:
1) rozstrzyganie bieżących problemów prawnych związanych z przedmiotem działalności
Zleceniodawcy, w szczególności z zakresu stosowania ustawy o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, ustawy o własności lokali, prawa
pracy, postępowania cywilnego, prawa budowlanego oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami
oraz Prawa zamówień publicznych,
2) sporządzanie pisemnych opinii prawnych oraz udzielanie wyjaśnień w zakresie stosowania
prawa,
3) udzielanie porad i konsultacji prawnych, również w formie konsultacji telefonicznych
i za pomocą poczty elektronicznej,
4) uzgadnianie treści umów zawieranych przez Zleceniodawcę i Miasto Słupsk w zakresie spraw
związanych z zarządzaniem komunalnym zasobem mieszkaniowym, oraz opracowywanie
i opiniowanie projektów tych umów,
5) występowanie w charakterze pełnomocnika Zleceniodawcy w postępowaniu sądowym,
administracyjnym, egzekucyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi,
6) występowanie w charakterze pełnomocnika procesowego Miasta Słupsk w toku postępowań
prowadzonych przed sądami powszechnymi oraz przed organami egzekucyjnymi w zakresie
prowadzonej przez Zleceniodawcę na rzecz Miasta Słupsk windykacji należności czynszowych,
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7) występowanie w charakterze pełnomocnika procesowego Miasta Słupsk w toku innych
postępowań sądowych i egzekucyjnych, których prowadzenie zostało powierzone przez Miasto
Słupsk Zleceniodawcy,
8) występowanie w charakterze pełnomocnika procesowego wspólnot mieszkaniowych
zarządzanych przez Zleceniodawcę i przez niego wskazanych, w sprawach dotyczących czynności
zwykłego zarządu nieruchomością wspólną, a w szczególności w sprawach związanych
z windykacją należności od indywidualnych właścicieli lokali,
9) nadzór nad egzekucją należności cywilnoprawnych i współpracę w tym zakresie z działem
windykacji Zleceniodawcy.
Całkowity koszt wykonania zamówienia (48 m-cy) wynosi 472 320,00 zł. brutto (9 840,00 zł.
miesięcznie brutto).
W okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.07.2017 r. Wykonawca wystawił następujące
faktury:
Lp.

Nr faktury

Termin realizacji

1.

1/05/2016

kwiecień 2016

2.

1/06/2016

3.

Kwota f-ry brutto w zł.

Data otrzymania
prawidłowo
wystawionej faktury

Dzień zapłaty

9 840,00

09.05.2016

13.05.2016

maj 2016

9 840,00

02.06.2016

08.06.2016

1/07/2016

czerwiec 2016

9 840,00

04.07.2016

11.07.2016

4.

1/08/2016

lipiec 2016

10 578,00

02.08.2016

08.08.2016

5.

1/09/2016

sierpień 2016

9 840,00

05.09.2016

08.09.2016

6.

1/10/2016

wrzesień 2016

11 070,00

03.10.2016

07.10.2016

7.

1/11/2016

październik 2016

11 070,00

07.11.2016

14.11 .2016

8.

1/12/2016

listopad 2016

9 840,00

05.12.2016

12.12.2016

9.

1/01/2017

grudzień 2016

9 840,00

03.01.2017

09.01.2017

10.

1/02/2017

styczeń 2017

9 840,00

02.02.2017

08.02.2017

11.

1/03/2017

luty 2017

9 840,00

03.03.2017

09.03.2017

12.

1/04/2017

marzec 2017

9 840,00

04.04.2017

12.04.2017

13.

1/05/2017

kwiecień 2017

9 840,00

04.05.2017

11.05.2017

14.

1/06/2017

maj 2017

9 840,00

02.06.2017

09.06.2017

15.

1/07/2017

czerwiec 2017

12 915,00

04.07.2017

13.07.2017

16.

1/08/2017

lipiec 2017

11 685,00

01.08.2017

08.08.2017

W kontrolowanym okresie 2 faktury (nr 1/04/2017 i 1/07/2017) nie zostały zapłacone
w terminie. Powyższe stanowi naruszenie § 5 ust. 3 umowy, zgodnie z którym wynagrodzenie
jest płatne po zakończonym miesiącu, przelewem na rachunek bankowy wskazany na
fakturze VAT w terminie 7 dni, licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
przez Zleceniodawcę.
Wyjaśnienie w tej sprawie złożyła Główna Księgowa jednostki i stanowi ono załącznik nr 5
do protokołu.
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Stwierdzono, że część faktur (dot. faktur nr: 1/08/2016, 1/10/2016, 1/11/2016,
1/07/2017 i
1/08/2017) za
świadczenie obsługi
prawnej
zawiera dodatkową
pozycję – koszt przeprowadzonych usług szkoleniowych. Z wyjaśnienia złożonego przez Główną
Księgową Panią Elzę Jabłońską stanowiącego załącznik nr 6 do protokołu wynika, że zlecenie
na świadczenie ww. usług nastąpiło ustnie, co stanowi naruszenie zasad określonych w § 3
Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Przedsiębiorstwie Gospodarki
Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Słupsku, zgodnie z którym wybór wykonawcy zamówienia,
którego przedmiotem są dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości szacunkowej
zamówienia przekraczającej 1 000,00 euro, a nie przekraczającej 30 000,00 euro następuje na
podstawie trybu konkursu ofert bądź negocjacji z ogłoszeniem realizowanego przez
Pełnomocnika Zarządu ds. Zamówień Publicznych.
Na dowodach księgowych (fakturach) brak jest potwierdzenia, że dokumenty zostały
sprawdzone pod względem merytorycznym. Kopie faktur stanowią załącznik nr 7 do protokołu.
Na dzień 31.12.2016 r. dokonano rozliczenia – wypłacono Zleceniobiorcy 75% zasądzonych
i w całości wyegzekwowanych od strony przeciwnej kosztów zastępstwa prawnego
w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym, w którym reprezentował Zleceniodawcę, Miasto Słupsk
lub Wspólnotę Mieszkaniową w kwocie 40 297,51 zł.
W dniu 1.06.2017 r. zawarty został aneks nr 3/2017 do umowy nr 111/PGM/2016 z dnia
30.03.2016 r. na obsługę prawną zwiększający wynagrodzenie miesięczne Zleceniodawcy
do wysokości 11 685,00 zł. brutto.
Należy nadmienić, że na obsługę prawną w kontrolowanym okresie, tj. od dnia 2.06.2014 r.
do dnia 31.05.2017 r. obowiązywała jeszcze jedna umowa z XXXXXXXXXXXXXXXX - radcą
prawnym z siedzibą w Słupsku, przy ul. Solskiego 16/B4, która stanowi załącznik nr 8
do protokołu. Miesięczne wynagrodzenie Zleceniodawcy wynosiło 3 075,00 zł. brutto. Umowa
została zawarta z pominięciem zasad określonych w § 3 Regulaminu udzielania zamówień
publicznych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Słupsku,
zgodnie z którym wybór wykonawcy zamówienia, którego przedmiotem są dostawy, usługi
i roboty budowlane o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej 1 000,00 euro, a nie
przekraczającej 30 000,00 euro następuje na podstawie trybu konkursu ofert bądź negocjacji
z ogłoszeniem realizowanego przez Pełnomocnika Zarządu ds. Zamówień Publicznych.
Wyjaśnienie w tej sprawie złożyła Pełnomocnik Zarządu ds. Zamówień Publicznych i stanowi ono
załącznik nr 9 do protokołu.
Zakres przedmiotu umowy obejmował:
1) rozstrzyganie bieżących problemów prawnych związanych z przedmiotem działalności
Zleceniodawcy w zakresie Prawa zamówień publicznych poczynając od przygotowania
postępowania, aż do ich prawomocnego zakończenia,
2) sporządzanie pisemnych opinii prawnych oraz udzielanie wyjaśnień w zakresie stosowania
Prawa w zamówieniach publicznych,
3) udzielanie porad i konsultacji prawnych, również w formie konsultacji telefonicznych
i za pomocą poczty elektronicznej,
4) uzgadnianie treści umów zawieranych przez Zleceniodawcę i Miasto Słupsk w zakresie spraw
związanych z prowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego,
5) występowanie w charakterze pełnomocnika Zleceniodawcy w postępowaniu przed Krajową Izbą
Odwoławczą w Warszawie oraz w postępowaniach sądowych związanych z prowadzonymi
postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego.
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W umowie brak określenia kar umownych, co nie zabezpiecza w pełni interesów Zamawiającego.
Zamieszczenie kar umownych zabezpiecza między innymi terminowość i prawidłowość wykonania
przedmiotu umowy.
b) Przedmiot zamówienia: Termomodernizacja wraz z remontem dachu budynku mieszkalnego
wielorodzinnego w Słupsku przy ul. Długiej 24.
Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Słupsku.
Nr postępowania: 14/DPZ/RB/2016.
Rodzaj zamówienia: robota budowlana.
Szacowana wartość zamówienia: 252 785,35 zł. netto, tj. 60.548,84 euro (273 008,18 zł. brutto),
zmiana: 236 202,59 zł. netto, tj. 56 576,00 euro (255 098,80 zł. brutto).
Lp.
1.

Czynności w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego

Opis

Wszczęcie postępowania – zamieszczenie Zamieszczenie ogłoszenia w BZP
Ogłoszenia o zamówieniu
Zamieszczenie ogłoszenia w BIP

Data/nie
dotyczy
12.08.2016

Zamieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń
2.

Kwota
jaką
Zamawiający
zamierzał 250 000,00 zł brutto
przeznaczyć na realizację zamówienia

3.

Powołanie komisji przetargowej

Decyzja Prezesa Zarządu

17.08.2016

4.

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

-

5.

Termin składania ofert

Siedziba Zamawiającego: Słupsk, ul. Tuwima 4,
pok. Nr 4 (sekretariat) do godz. 7:15

6.

Zmiana SIWZ
o zamówieniu

i

zmiana

-

Ogłoszenia Zamieszczenie ogłoszenia w BZP

29.08.2016
26.08.2016

Zamieszczenie ogłoszenia w BIP
Zamieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń

7.

Zmiana terminu składania ofert

Siedziba Zamawiającego: Słupsk, ul. Tuwima 4,
pok. Nr 4 (sekretariat) do godz. 7:15

06.09.2016

8.

Kryteria oceny ofert

Cena – 60%
Termin gwarancji – 30%
Termin płatności – 10%

-

9.

Wadium

5 000,00 zł.

-

10. Kary umowne

Określono wysokość kar w umowie

-

11. Liczba oferentów

3

-

12. Badanie ofert

Wezwanie do uzupełnienia dokumentów

07.09.2016

Odpowiedź wykonawcy

12.09.2016

13. Liczba wykluczonych wykonawców

-

-

14. Liczba odrzuconych ofert

-

-

15. Zatwierdzenie wyniku postępowania

Wniosek komisji przetargowej

12.09.2016

16. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej Wysłane do Wykonawców biorących udział
oferty
w postępowaniu, opublikowane w BIP
i wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Zamawiającego

13.09.2016

17. Nazwa wybranego wykonawcy

13.09.2016

Usługowy Zakład Dekarsko-Blacharski
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Ireneusz Seweryn z siedzibą w Słupsku
18. Cena najkorzystniejszej oferty brutto

203 453,82 zł.

19. Termin związania ofertą

30 dni

20. Zwrot wadium
21. Zabezpieczenie
umowy

13.09.2016
-

wykonania 5% - 10 172,69 zł.

14.09.2016

22. Zawarcie umowy

Nr 501/AZG/2016

19.09.2016

23. Termin realizacji zamówienia

Określony w Ogłoszeniu o zamówieniu, SIWZ i
w § 9 ust. 1 umowy

24. Ogłoszenie Nr
zamówienia

należytego

13.09.2016
19.09.2016

310454

o

udzieleniu Zamieszczenie ogłoszenia w BZP

Od dnia
podpisania
umowy
do 15.12.2016
20.09.2016

Zamieszczenie ogłoszenia w BIP

W dniu 12.08.2016 r. p. Ryszard Piatczyc – Starszy specjalista d/s technicznych
w Oddziale Nr 2 sporządził dokument "Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego", który został zatwierdzony przez Prezesa Zarządu, dokument stanowi
załącznik nr 10 do protokołu.
Decyzją z dnia 17.08.2016 r. Prezes Zarządu powołała trzyosobową Komisję, w składzie :
- Andrzej Nazarko – przewodniczący,
- Mariusz Kłobuch, Katarzyna Wolska – członkowie.
W dniu 25.08.2016 r. Kierownik Administracji Zasobów Gminnych sporządził dokument
"Wniosek o zmianę Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia", który w dniu 26.08.2016 r.
został zatwierdzony przez Prezesa Zarządu, dokument stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
W dniu 12.08.2016 r. Zamawiający wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego
przez zamieszczenie Ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Biuletynie
Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
Ogłoszenie o zamówieniu zawierało elementy określone w art. 41 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawierała elementy określone w art. 36 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający w rozdziale XIV SIWZ - Opis sposobu obliczania ceny, określił nieprawidłową
stawkę podatku VAT – 23%. Wykonawcy przy obliczaniu ceny przyjęli prawidłową stawkę podatku
VAT – 8%.
Na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu dot. sytuacji ekonomicznej
i finansowej Zamawiający wymagał, że Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże,
że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 300 000 złotych.
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Na potwierdzenie warunku Zamawiający nieprawidłowo żądał przedłożenia opłaconej polisy,
a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia. Powyższe stanowi niezgodność z § 2 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać dokumentów potwierdzających, że wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.
Wykonawca do oferty załączył wniosek - polisę nr 908548670957 wystawiony przez TUiR
"WARTA" z terminem płatności do dnia 30.08.2016 r.. W związku z brakiem potwierdzenia
w samym dokumencie polisy - faktu, że polisa weszła w życie i jest skuteczna, Zamawiający był
zobowiązany do wezwania Wykonawcy na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień
publicznych do przedłożenia dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego pod rygorem wykluczenia
Wykonawcy z udziału w postępowaniu. Zamawiający nie wezwał Wykonawcy do uzupełnienia
dokumentów na etapie badania ofert. W związku z tym, że w dokumentacji przetargowej brak
dokumentów potwierdzających spełnianie ww. warunku poproszono o wyjaśnienie. Pełnomocnik
Zarządu ds. Zamówień Publicznych wyjaśniła, że na dzień badania ofert Zamawiający był
w posiadaniu brakujących dokumentów ze względu na zawarte wcześniej umowy z wybranym
Wykonawcą. Przedstawiła umowy nr: 652/AWiL2/2015 z dnia 18.12.2015 r. I 655/AWiL2/2015
z dnia 18.12.2015 r. wraz z kopiami polis i dowodami zapłaty. Dla przejrzystości przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Pełnomocnik ds. Zamówień Publicznych na
etapie badania ofert powinien udokumentować spełnianie powyższego warunku udziału
w postępowaniu na dzień składania ofert.
Na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający wymagał, że Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że dysponuje
co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz przynależną do właściwej Izby Inżynierów
Budownictwa.
Na potwierdzenie ww. warunku Zamawiający wymagał kserokopii, poświadczonej za zgodność
z oryginałem, aktualnego zaświadczenia o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów
Budownictwa oraz uprawnień do projektowania i kierowania robotami budowlanymi jakie
posiadają osoby, które zostały wskazane przez Wykonawcę jako osoby wykonujące funkcje
kierownika budowy i będą kierowały robotami budowlanymi.
Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, Zamawiający nieprawidłowo na potwierdzenie ww. warunku żądał
przynależności do
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Należało żądać aktualnego
zaświadczenia potwierdzającego przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego.
Powyższe stanowi niezgodność z § 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
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Wyjaśnienia wraz z potwierdzającymi dokumentami w powyższych sprawach złożyła Pełnomocnik
Zarządu ds. Zamówień Publicznych i stanowią one załącznik nr 12 do protokołu.
Członkowie komisji przetargowej biorący udział w pracach oraz Prezes Zarządu złożyli
oświadczenia zgodnie z art. 17 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający w protokole postępowania nie zamieścił informacji dot. powodów niedokonania
podziału zamówienia na części i błędnie opisał, że jest to zamówienie udzielone w częściach.
Powyższe stanowi niezgodność z art. 96 ust. 1 pkt 11 ustawy Prawo zamówień publicznych,
zgodnie z którym w trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający
sporządza protokół, zawierający co najmniej, między innymi powody niedokonania podziału
zamówienia na części.
Wyjaśnienie w tej sprawie złożyła Pełnomocnik Zarządu ds. Zamówień Publicznych i stanowi ono
załącznik nr 13 do protokołu.
W dniu 12.09.2016 r. Prezes Zarządu Pani Ewa Wach zatwierdziła wybór najkorzystniejszej
oferty zaproponowany przez członków komisji.
Z wybranym Wykonawcą zawarto w dniu 19.09.2016 r. umowę nr 501/AZG/2016, której
przedmiotem było wykonanie robót budowlanych w ramach zadania termomodernizacji wraz
z remontem dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Słupsku przy ul. Długiej 24.
W umowie Wykonawca zobowiązał się wykonywać przedmiot umowy zgodnie z postanowieniami
SIWZ i złożoną ofertą. W umowie określono również m.in.: termin realizacji przedmiotu umowy
na dzień 15.12.2016 r., wynagrodzenie zgodnie z ofertą Wykonawcy w wysokości 203 453,82 zł.
brutto, zasady zapłaty: na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur częściowych
za poszczególne etapy wykonania przedmiotu umowy, zasady zapłaty należności: przelewem
w terminie 30 dni od daty doręczenia przez Wykonawcę poprawnie wystawionej faktury wraz
z dokumentami rozliczeniowymi, podpisanymi przez inspektora nadzoru i Wykonawcę, w siedzibie
Zamawiającego.
Zgodnie z § 4 umowy do obowiązków Wykonawcy należało między innymi.:
1. W terminie do trzech dni roboczych od daty podpisania umowy sporządzenie harmonogramu
rzeczowo-finansowego realizacji zadania i uzyskanie jego zatwierdzenia przez Zamawiającego.
Z przedstawionej dokumentacji nie wynika, kiedy Wykonawca sporządził harmonogram.
Harmonogram został zatwierdzony wyłącznie przez inspektora nadzoru robót budowlanych.
Powyższe stanowi niezgodność z zapisami § 4 ust. 2 umowy, zgodnie z którym w terminie
do trzech dni roboczych od daty podpisania umowy Wykonawca sporządzi harmonogram
rzeczowo-finansowy realizacji zadania i uzyska jego zatwierdzenie przez Zamawiającego.
Wyjaśnienie w tej sprawie złożyła Pani Ewa Wach – Prezes Zarządu i stanowi ono załącznik nr 14
do protokołu.
2. Informowanie inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy o terminie zakrycia robót
zanikających i ulegających zakryciu.
Zamawiający błędnie określił to w umowie. W przypadku przedmiotowej inwestycji dziennik
budowy nie jest wymagany. Zgodnie z wyjaśnieniami złożonymi przez Panią Dorotę Prus –
inspektora nadzoru założony został tzw. "wewnętrzny dziennik budowy", w którym na bieżąco
odnotowywano poszczególne etapy robót.
Wyjaśnienie w tej sprawie złożyła Pani Dorota Prus – inspektor nadzoru robót budowlanych
i stanowi ono załącznik nr 15 do protokołu.
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Zgodnie z § 6 umowy do obowiązków Zamawiającego należało między innymi:
1. Przekazanie Wykonawcy przy udziale inspektora nadzoru placu budowy w terminie dwóch dni
od dnia podpisania umowy.
Zgodnie z przedstawioną dokumentacją przekazanie nastąpiło na wniosek Wykonawcy w dniu
28.09.2016 r., czyli dziewięć dni od dnia podpisania umowy. Stanowi to niezgodność z zapisami
§ 6 ust. 1 umowy.
2. Powołanie komisji odbiorczej i dokonanie przy udziale inspektora nadzoru komisyjnego odbioru
wykonanego przedmiotu umowy.
Zgodnie z Protokołem spisanym w dniu 12.12.2016 r. stwierdzono, że Zamawiający
nie powołał komisji odbiorczej. Odbiór częściowy i końcowy został dokonany przez pracownika
Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Słupsku - inspektora nadzoru robót
budowlanych i Wykonawcę.
Zgodnie z § 12 umowy odbiór końcowy robót polega na ostatecznym przekazaniu obiektu
budowlanego Zamawiającemu. W czynnościach odbioru końcowego biorą udział: Wykonawca,
kierownik robót, projektant, Zamawiający i inspektorzy nadzoru.
Zgodnie z protokołem spisanym w dniu 12.12.2016 r. w sprawie odbioru ostatecznego
i przekazania do użytku obiektu w odbiorze końcowym udział wzięli: Wykonawca i inspektor
nadzoru. Brak udziału kierownika robót, projektanta i przedstawiciela Zamawiającego.
Wyjaśnienie w tej sprawie złożył Pan Grzegorz Kubanek Dyrektor ds. Technicznych i stanowi ono
załącznik nr 16 do protokołu.
Powyższe stanowi niezgodność z zapisami umowy.
Zgodnie z § 7 umowy Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
za wszelkie szkody powstałe w związku z prowadzoną działalnością. Ubezpieczenie obejmowało
zarówno szkody majątkowe, jak i niemajątkowe powstałe w związku z odpowiedzialnością
kontraktową i deliktową Wykonawcy.
Zgodnie z § 9 umowy termin realizacji ustalono na dzień 15.12.2016 r.. Odbiór ostateczny
i przekazanie do użytku obiektu nastąpiło w dniu w dniu 12.12.2016 r., co jest zgodne z umową.
Zapłata wynagrodzenia ryczałtowego za realizację przedmiotu umowy nastąpiła w dwóch etapach:
- f-ra przejściowa Nr 754/2016 z dnia 03.11.2016 r. na kwotę 100 000,00 zł,
- f-ra końcowa Nr 854/2016 z dnia 12.12.2016 r. na kwotę 103 453,82 zł.
Zgodnie z § 12 ust. 6 umowy przed dokonaniem odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany był
do wykonania następujących czynności:
1) przeprowadzenia wszelkich prób i sprawdzenia technicznego zgodnie z art. 22 pkt 7 Prawa
budowlanego,
2) zgłoszenia Zamawiającemu wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie pod adresem
Zamawiającego zakończenie robót i złożenia wniosku o powołanie komisji odbiorczej i dokonania
odbioru końcowego zadania,
3) warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót było ich zakończenie
i skompletowanie dokumentacji powykonawczej, pozwalającej na ocenę prawidłowego wykonania
przedmiotu odbioru, a w szczególności:
- oświadczenie kierownika budowy, o którym mowa w art. 57 ustawy Prawo budowlane,
- protokoły odbioru technicznego wykonanych obiektów, urządzeń, instalacji, robót ulegających
zakryciu – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie odrębnymi przepisami,
- protokoły jakości wyrobów, materiałów (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa
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jakości wydane przez polskie instytucje uprawnione do ich wydania),
- powykonawcza dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami (w razie potrzeby
z uzupełniającym opisem), podpisanymi przez kierownika budowy i projektanta.
Wymienione ww. czynności zostały wykonane zgodnie z umową.
Zgodnie z § 13 umowy Wykonawca przed podpisaniem umowy w dniu 14.09.2016 r. wniósł
w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego zabezpieczenie
należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto określonego
w umowie, tj. w kwocie 10 172,69 zł..
Zgodnie z art. 148 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, zabezpieczenie wniesione
w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający
zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku
bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
Zgodnie z art. 151 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zobowiązany był zwrócić
Wykonawcy 70% wniesionego zabezpieczenia, tj. w kwocie 7 120,88 zł. w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. do dnia
11.01.2017 r..
Na podstawie dokumentacji otrzymanej od Zamawiającego stwierdzono, że Dyspozycja zwrotu
zabezpieczenia należytego wykonania umowy została sporządzona w dniu 06.09.2017 r.
i stanowi ona załącznik nr 17 do protokołu. Zwrot zabezpieczenia nastąpił dopiero w dniu
7.09.2017 r. i bez naliczenia odsetek wynikających z umowy rachunku bankowego, na którym było
ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. Powyższe stanowi naruszenie art. 148 ust. 5
i art. 151 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wyjaśnienie w tej sprawie złożył Pan Grzegorz Kubanek Dyrektor ds. technicznych i stanowi ono
załącznik nr 18 do protokołu.
Ww. umowa nie posiada kontrasygnaty głównego księgowego.
c) Przedmiot zamówienia: Remont pokryć i konstrukcji dachowych w nieruchomościach
komunalnych w Słupsku przy ul. Długiej 37 i 38.
Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Słupsku.
Nr postępowania: 5/WR/2016.
Rodzaj zamówienia: robota budowlana.
Lp.

Czynności w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego

Opis

Data/nie dotyczy

1.

Wszczęcie postępowania

Wniosek
szacunkowa
wartość
zamówienia 180 375,40 zł. (netto),
tj. 43 204,72 euro (194 805,43 zł. brutto)

27.10.2016

2.

Wybór trybu udzielenia zamówienia

Zamówienie z wolnej ręki – art. 67
ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp

02.11.2016

3.

Powołanie komisji przetargowej

Decyzja Prezesa Zarządu

27.10.2016

4.

Zaproszenie
Wykonawcy

5.

Ogłoszenie Nr 335154 – 2016 o zamiarze Zamieszczenie ogłoszenia w BZP
zawarcia umowy
Zamieszczenie ogłoszenia w BIP

do

negocjacji

wybranego Piotr
Kozdrowski
VEBEX,
Wesołowskiego 23, 76-200 Słupsk
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ul.

02.11.2016
03.11.2016

Zamieszczenie
ogłoszeń

ogłoszenia

Protokół z negocjacji

na

tablicy

6.

Przeprowadzenie negocjacji

07.11.2016

7.

Kwota
jaką
Zamawiający
zamierza 150 000,00 zł. brutto
przeznaczyć na realizację zamówienia

8.

Cena oferty brutto

160 457,42 zł.

08.11.2016

9.

Zatwierdzenie wyniku postępowania

Wniosek komisji przetargowej

09.11.2016

10. Zawarcie umowy

Nr 692/AZG/2016

09.11.2016

11. Kary umowne

Określono w umowie

12. Termin realizacji umowy

Określono w Zaproszeniu do negocjacji, Od dnia podpisania
Ogłoszeniu o zamiarze zawarcia umowy i
umowy
w umowie
do 31.12.2016

13. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Nr 342056-2016

-

-

14.11.2016

W dniu 27.10.2016 r. p. Grzegorz Kubanek – Dyrektor ds. technicznych sporządził
dokument "Wniosek o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie z wolnej ręki", który został zatwierdzony przez p. Ewę Wach – Prezesa Zarządu, dokument
stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
Decyzją z dnia 27.10.2016 r. Prezes Zarządu powołała czteroosobową Komisję, w składzie :
- Andrzej Nazarko – przewodniczący,
- Grzegorz Kubanek, Anna Włodarczyk, Anna Kos – członkowie.
Uzasadniono wybór trybu postępowania:
• Uzasadnienie prawne – spełniona została przesłanka określona w art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy
Prawo zamówień publicznych, tj., że w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie
przetargu nieograniczonego nie zostały złożone żadne oferty, a pierwotne warunki
zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.
•

Uzasadnienie faktyczne – w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego w postępowaniu nr 16/DPZ/RB/2016 nie została złożona żadna oferta.

W dniu 02.11.2016 r. zostało wystosowane Zaproszenie do negocjacji w trybie z wolnej ręki
do p. Piotra Kozdrowskiego VEBEX z siedzibą w Słupsku. Zaproszenie stanowi załącznik nr 20
do protokołu.
W dniu 03.11.2016 r., zgodnie z art. 66 ustawy Prawo zamówień publicznych ust. 2
Zamawiający zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych, Biuletynie Informacji Publicznej i na
tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Nr 335154-2016.
Członkowie Komisji i Kierownik Zamawiającego złożyli oświadczenia o braku przesłanek
do wykluczenia z postępowania.
W dniu 07.11.2016 r. odbyły się negocjacje. Zaproszony Wykonawca złożył ofertę zgodnie
z wymaganiami określonymi w Zaproszeniu do negocjacji i zaproponował całkowitą cenę ofertową
brutto w wysokości 160 457,42 zł. brutto.
W dniu 09.11.2016 r. p. Prezes Zarządu zatwierdziła wynik postępowania zaproponowany
przez członków komisji.
W dniu 09.11.2016 r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Słupsku,
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reprezentowane przez Prezesa Zarządu p. Ewę Wach, zawarło Umowę Nr 642/AZG/2016
z p. Piotrem Kozdrowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nawą VEBEX Piotr
Kozdrowski z siedzibą w Słupsku przy ul. Wesołowskiego 23. Wykonawca zobowiązał się wykonać
przedmiot umowy zgodnie z postanowieniami zawartymi w Zaproszeniu do negocjacji i złożoną
ofertą. W umowie określono również między innymi: termin zakończenia robót będących
przedmiotem umowy na dzień 31.12.2016 r., wynagrodzenie zgodnie z ofertą Wykonawcy
w wysokości 160 457,42 zł. brutto, termin gwarancji: 60 m-cy i 36 miesięcy rękojmi licząc od daty
odbioru końcowego robót, zasady zapłaty: 30 dni od dnia doręczenia faktury VAT, zasady
wypowiedzenia umowy, wysokość kar umownych.
Z przeprowadzonego postępowania sporządzono protokół postępowania w trybie
zamówienia z wolnej ręki, który został zatwierdzony w dniu 14.11.2017 r. przez Panią Ewę Wach –
Prezes Zarządu.
Przebieg robót budowlanych odbywał się zgodnie z terminami określonymi w umowie. Odbiór
ostateczny robót odbył się w dniu 28.12.2016 r., zgodnie z umową.
Rozliczenie zadania nastąpiło na podstawie wystawionej faktury przez VEBEX Piotr Kozdrowski
z siedzibą w Słupsku na kwotę 157 629,26 zł.. Różnica pomiędzy wartością wynagrodzenia
ryczałtowego określonego w umowie, a wartością faktury jest skutkiem zredukowania zakresu
robót. Protokół niewykonania części robót ujętych w kosztorysie inwestorskim stanowi załącznik
nr 21 do protokołu.
Wyjaśnienie w tej sprawie złożyła Pani Ewa Wach – Prezes Zarządu i stanowi ono załącznik nr 22
do protokołu.
Ponadto ustalono, że niektóre zapisy umowy zostały zawarte niezgodnie z wymaganiami
określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, np.:
1. W § 8 ust. 1 pkt 4) określono, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu
zwłoki w doręczeniu Zamawiającemu faktury VAT – w wysokości 0,2% wynagrodzenia za każdy
dzień zwłoki, a w umowie nie określono terminu dostarczenia faktury.
2. W§ 12 ust. 3 określono, że zmianie może ulec harmonogram wykonania robót w miarę potrzeb
z zastrzeżeniem terminu końcowego, a w umowie nie ma mowy o konieczności opracowania
harmonogramu.
Wyjaśnienie w tej sprawie złożyła Pani Ewa Wach – Prezes Zarządu i stanowi ono załącznik nr 23
do protokołu.
Ww. umowa nie posiada kontrasygnaty głównego księgowego.
d) Przedmiot zamówienia: Wymiana piasku w piaskownicach znajdujących się na posesjach
zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Słupsku.
Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Słupsku.
Nr postępowania: 1/DPZ/U/3/2017.
Rodzaj zamówienia: usługa.
Szacowana wartość zamówienia: 32 130,68 zł. netto, tj. 7 696,15 euro (39 520,74 zł. brutto).
Lp.
1.

2.

Czynności w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego
Wszczęcie postępowania
ogłoszenia - Konkurs ofert

–

Opis

zamieszczenie Zamieszczenie ogłoszenia w BIP

Data/nie dotyczy
16.03.2017

Zamieszczenie ogłoszenia na tablicy
ogłoszeń

Kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć 39 520,74 zł. brutto
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-

na realizację zamówienia
3.

Powołanie komisji przetargowej

Decyzja Prezesa Zarządu

4.

Tryb postępowania

Konkurs ofert – zamówienie o wartości
poniżej 30 000 euro

-

5.

Termin składania ofert

Siedziba
Zamawiającego:
Słupsk,
ul. Tuwima 4, pok. Nr 4 (sekretariat)
do godz. 7:15

24.03.2017

6.

Kryteria oceny ofert

Cena – 100%

-

7.

Kary umowne

Określono wysokość kar w umowie

-

8.

Liczba oferentów

2

-

9.

Liczba wykluczonych wykonawców

-

-

-

-

10. Liczba odrzuconych ofert
11. Zatwierdzenie wyniku postępowania

15.03.2017

Wniosek komisji przetargowej

27.03.2017

12. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej Przekazano Wykonawcy biorącemu
oferty
udział w postępowaniu, opublikowano
w BIP i wywieszono na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego

27.03.2017

13. Nazwa wybranego wykonawcy

"Perfekto" Usługi Ogólnobudowlane,
Transportowe Krzysztof Żynis
ul. Repelowskiego 15-17
76-200 Słupsk

27.03.2017

14. Cena najkorzystniejszej oferty brutto

38 807,72 zł.

27.03.2017

15. Termin związania ofertą

30 dni

16. Zawarcie umowy

Nr 111/0/2017

17. Termin realizacji zamówienia

Zawarty w Ogłoszeniu, Instrukcji dla
30 dni od dnia
Oferentów i w umowie
podpisania umowy

29.03.2017

W dniach 12-25.01.2017 r. złożono następujące Wnioski o wszczęcie postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego:
Lp.

Nazwa komórki organizacyjnej

Ilość piasku
w m³

Szacunkowa
wartość
zamówienia (netto)

1.

Administracja Zasobów Gminnych

82,40

6 835,08

2.

Administracja Wspólnot i Lokali Nr 1

175,60

14 566,02

3.

Administracja Wspólnot i Lokali Nr 2

129,35

10 729,58

387,35

32 130,68

Ogółem

Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona na podstawie poprzedniej umowy nr 55/0/2016
z dnia 29.02.2016 r..
Decyzją z dnia 15.03.2017 r. Prezes Zarządu powołała trzyosobową Komisję przetargową,
w składzie :
- Grzegorz Kubanek – przewodniczący,
- Anna Kos, Małgorzata Krzysztofik – członkowie.
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W dniu 16.03.2017 r. Zamawiający wszczął postępowanie w trybie konkursu ofert przez
zamieszczenie Ogłoszenia o konkursie ofert w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
Instrukcja dla oferentów zawierała wszystkie elementy określone w Regulaminie udzielania
zamówień publicznych.
Przedmiotem zamówienia było wykonanie usługi polegającej na wymianie piasku w piaskownicach
znajdujących się na terenach zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Spółka z o.o. o łącznej pojemności 387,15 m³ usytuowanych w 77 różnych miejscach na terenie
Miasta Słupska.
W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły dwie oferty. Wszystkie oferty spełniały warunki
określone w Instrukcji dla oferentów.
Członkowie komisji przetargowej biorący udział w pracach oraz Prezes Zarządu złożyli
oświadczenia zgodnie z art. 17 ustawy Prawo zamówień publicznych.
W dniu 27.03.2017 r. przez Pani Ewa Wach – Prezes Zarządu zatwierdziła zaproponowany przez
członków komisji wybór najkorzystniejszej oferty.
W dniu 29.03.2017 r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Słupsku,
reprezentowane przez Prezesa Zarządu p. Ewę Wach, zawarło Umowę Nr 111/0/2017
z p. Krzysztofem Żynis prowadzącym działalność gospodarczą pod nawą "PERFEKTO" Usługi
Ogólnobudowlane, Transportowe Krzysztof Żynis z siedzibą w Słupsku przy ul. Repelowskiego
15-17. Wykonawca zobowiązał się wykonać przedmiot umowy zgodnie z postanowieniami
zawartymi w Instrukcji dla oferentów i złożoną ofertą. W umowie określono również między
innymi: termin realizacji umowy: 30 dni od daty podpisania umowy, wynagrodzenie zgodnie
z ofertą Wykonawcy w wysokości 38 807,92 zł. brutto (ryczałtowa cena jednostkowa za 1 m³ nowo
nawiezionego piasku wynosi 100,24 zł), zasady zapłaty: 30 dni od daty wpływu faktury
z załączonym dokumentem odbioru, wysokość kar umownych.
Przed nawiezieniem piasku próbka uśredniona (jednorodna) w ilości 5 kg została dostarczona
do laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupsku. Celem badania była
analiza próbki w kierunku zanieczyszczeń mikrobiologicznych i helminotologicznych.
Sprawozdanie z badań nr 243/PBW/S/P/17 sporządzone w dniu 31.03.2017 r. stanowi załącznik
nr 24 do protokołu.
Zgodnie z § 6 umowy Wykonawca otrzymał wynagrodzenie w wysokości 32 135,51 zł. brutto,
obliczone na podstawie rzeczywistej, poniżej przedstawionej ilości m³ nawiezionego piasku
i ryczałtowej ceny jednostkowej nowo nawiezionego piasku, tj. 100,24 zł.:
Lp.

Czynność

1.

Wymiana piasku w piaskownicy

2.

Wywóz piasku z piaskownicy

Ilość

Jednostka
miary

Cena jednostkowa
brutto

Wartość brutto

318,95

m³

100,24

31 973,15

3

m³

54,12

162,36
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32 135,45

Różnica pomiędzy wartością umowy nr 111/0/2017 (38 807,92 zł.), a wartością faktury
nr FV/54/2017/05 za wykonanie usługi wynika z mniejszej ilości nawiezionego piasku, z powodu
nieprawidłowego opisu przedmiotu zamówienia poprzez zdublowanie niektórych adresów terenów
przejętych przez Administrację Zasobów Gminnych od Administracji Wspólnot i Lokali nr 1.
Wyjaśnienie w tej sprawie złożył Pan Wojciech Simonowicz – Kierownik Administracji Wspólnot
i Lokali nr 1 i stanowi ono załącznik nr 25 do protokołu.
Ww. umowa nie posiada kontrasygnaty głównego księgowego.
III. Uwagi końcowe.
Mając na uwadze powyższe uchybienia i omyłki, wskazane byłoby:
1. W zakresie udzielania zamówień publicznych:
a) przestrzegać zasad określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych
w Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Słupsku, zgodnie z którym wybór
wykonawcy zamówienia, którego przedmiotem są dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości
szacunkowej zamówienia przekraczającej 1 000,00 euro, a nie przekraczającej 30 000,00 euro
następuje na podstawie trybu konkursu ofert bądź negocjacji z ogłoszeniem realizowanego przez
Pełnomocnika Zarządu ds. Zamówień Publicznych,
b) ściśle przestrzegać przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przy udzielaniu zamówień,
których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro oraz
Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2.W zakresie kontroli wydatków ściśle przestrzegać zasad określonych w ustawie o rachunkowości.
3. W zakresie realizacji zawartych umów przestrzegać zapiów umów oraz kształtować zapisy umów
w sposób optymalnie zabezpieczający interes Spółki.
Na tym protokół zakończono.
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POUCZENIE
Kierownikowi jednostki przysługuje prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń
dotyczących ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do Dyrektora
Zespołu Audytu Wewnętrznego i Kontroli Urzędu Miejskiego w Słupsku w terminie 3 dni
roboczych od daty otrzymania protokołu.
Kierownik jednostki ma prawo do odmowy podpisania protokołu i złożenia na tę okoliczność
stosownego wyjaśnienia.
Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki nie stanowi przeszkody
do podpisania protokołu przez osobę kontrolującą i ewentualnego sporządzenia zaleceń
pokontrolnych.
Jednostka kontrolowana:

Kontrolujący:

Prezes Zarządu

Inspektor

Ewa Wach

Mariola Spierewka-Spica

30.11.2017

30.11.2017
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Integralną część protokołu kontroli stanowią załączniki:
- Załącznik Nr 1 Umowa o obsługę prawną nr 74/PGM/2013....................................................................................str. 3
- Załącznik Nr 2 Wypowiedzenie umowy o obsługę prawną nr 74/PGM/2013 .........................................................str. 3
- Załącznik Nr 3 Decyzja o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ....................................str. 4
- Załącznik Nr 4 Zaproszenie do negocjacji w trybie z wolnej ręki ...........................................................................str. 4
- Załącznik Nr 5 Wyjaśnienie głównej księgowej w sprawie niezapłaconych w terminie faktur...............................str. 5
- Załącznik Nr 6 Wyjaśnienie głównej księgowej w sprawie zlecenia usług szkoleniowych.....................................str. 6
- Załącznik Nr 7 Kserokopie faktur za świadczenie obsługi prawnej.........................................................................str. 6
- Załącznik Nr 8 Kserokopia umowy na obsługę prawną w okresie: 2.06.2014-31.05.2017.....................................str. 6
- Załącznik Nr 9 Wyjaśnienie Pełnomocnika Zarządu ds. Zamówień publicznych w sprawie trybu udzielenia
zamówienia na obsługę prawną w okresie: 2.06.2014-31.05.2017..............................................................................str. 6
- Załącznik Nr 10 Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego..................................str. 8
- Załącznik Nr 11 Wniosek o zmianę Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia...............................................str. 8
- Załącznik Nr 12 Wyjaśnienie Pełnomocnika Zarządu ds. Zamówień publicznych w sprawie określenia warunków
udziału w postępowaniu przez Wykonawców.............................................................................................................str. 10
- Załącznik Nr 13 Wyjaśnienie Pełnomocnika Zarządu ds. Zamówień publicznych w sprawie braku niedokonania
podziału zamówienia na części....................................................................................................................................str. 10
- Załącznik Nr 14 Wyjaśnienie Prezesa Zarządu w sprawie sporządzenia i zatwierdzenia harmonogramu rzeczowofinansowego realizacji zadania....................................................................................................................................str. 10
- Załącznik Nr 15 Wyjaśnienie inspektora ds. robót budowlanych w sprawie braku dziennika budowy...................str. 11
- Załącznik Nr 16 Wyjaśnienie Dyrektora ds. Technicznych w sprawie przekazania obiektu budowlanego............str. 11
- Załącznik Nr 17 Dyspozycja zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.............................................str. 12
- Załącznik Nr 18 Wyjaśnienie Dyrektora ds. Technicznych w sprawie zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.........................................................................................................................................................................str. 12
- Załącznik Nr 19 Wniosek o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie z wolnej ręki..................................................................................................................................................str. 13
- Załącznik Nr 20 Zaproszenie do negocjacji w trybie z wolnej ręki.........................................................................str. 13
- Załącznik Nr 21 Protokół niewykonania części robót ujętych w kosztorysie inwestorskim...................................str. 14
- Załącznik Nr 22 Wyjaśnienie Prezes Zarządu w sprawie różnicy pomiędzy wartością wynagrodzenia ryczałtowego
określonego w umowie, a wartością faktury...............................................................................................................str. 14
- Załącznik Nr 23 Wyjaśnienie Prezes Zarządu w sprawie zapisów umowy..............................................................str. 14
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Jawność danych osobowych (imię i nazwisko, adres prowadzenia działalności) została wyłączona na podstawie ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
Wyłączenia jawności powyższych danych dokonała Mariola Spierewka-Spica.
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