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Cel i zakres raportu

Celem niniejszego raportu z audytu jest ocena realizacji procesu dokonywania zamówień
publicznych w Urzędzie Gminy Poświętne. Poprzez zamówienia publiczne rozumie się
zarówno te o wartości poniżej progu określonego w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień
publicznych, jak również te o wartości przekraczającej ten próg.
Zakres przedmiotowy obejmował w szczególności zbadanie następujących zagadnień
dotyczących udzielania zamówień w poszczególnych kategoriach:
1) Zakupy o wartości powyżej progu określonego w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień
publicznych
a) Ocena organizacji udzielania zamówień publicznych.
b) Ocena procesu planowania zamówień publicznych.
c) Ocena wewnętrznych regulacji w zakresie zamówień publicznych.
d) Ocena przygotowania postępowania.
e) Ocena prawidłowości opisu przedmiotu zamówienia.
f) Ocena prawidłowości oszacowania wartości zamówienia.
g) Ocena prawidłowości doboru procedury zamówienia.
h) Ocena przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
i) Ocena poprawności ogłoszenia o zamówieniu.
j) Ocena poprawności specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
k) Ocena komunikacji z Wykonawcami.
l) Ocena procedury wyjaśnień i zmiany siwz.
m) Ocena poprawności zmiany ogłoszeń.
n) Ocena poprawności dokonywania czynności:
 Weryfikacji rażąco niskiej ceny.
 Wezwania do złożenia wyjaśnień na podstawie art. 87 ust.1 ustawy Pzp.
 Poprawienia omyłek o których mowa w art. 87 ust.2 ustawy Pzp.
 Wezwania do złożenia wyjaśnień na podstawie art. 26 ust.4 ustawy Pzp.
 Wezwania do złożenia uzupełnienia dokumentów na podstawie art. 26 ust.3 ustawy
Pzp.
 Weryfikacja oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
 Weryfikacja określania kryteriów pozacenowych.
 Weryfikacja oceny ofert.
o) Ocena czynności informacyjnych dokonywanych przez Zamawiającego.
p) Ocena czynności poprzedzających zawarcie umowy.
q) Ocena wybranych czynności w ramach innych procedur otwartych i zamkniętych.
 Przetarg ograniczony
 Negocjacje z ogłoszeniem.
 Zamówienie z wolnej ręki.
 Negocjacje bez ogłoszenia.
 Licytacja i aukcja elektroniczna.
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r)
s)

Dialog konkurencyjny.
Ocena czynności dokumentowania postępowania.
Ocena poprawności dokumentowania.
Ocena poprawności udostępnienia dokumentacji z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
t) Ocena przechowywania dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego.
2) Zakupów o wartości poniżej progu określonego w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień
publicznych
a) Ocena organizacji udzielania zamówień.
b) Ocena procesu planowania zamówień.
c) Ocena wewnętrznych regulacji w zakresie zamówień.
d) Ocena przygotowania postępowania.
e) Ocena prawidłowości opisu przedmiotu zamówienia.
f) Ocena prawidłowości oszacowania wartości zamówienia.
g) Ocena prawidłowości doboru procedury zamówienia.
h) Ocena przeprowadzenia postępowania.
i) Ocena poprawności ogłoszenia o zamówieniu.
j) Ocena komunikacji z Wykonawcami.
k) Ocena procesu udzielania wyjaśnień.
l) Ocena poprawności oceny ofert.
m) Ocena czynności dokumentowania postępowania.
Okres objęty audytem: od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2018 r.
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Metodyka prowadzenia audytu

W celu uzyskania zapewnienia o skuteczności systemu kontroli zarządczej w badanym
obszarze audytujący zastosowali następujące, podstawowe techniki audytowe:
 analizę udostępnionej dokumentacji,
 analizę stron Internetowych Zamawiającego,
 rozmowy z wyznaczonymi osobami,
 metody analizy danych.
Audytujący mogli korzystać z dokumentów udostępnionych przez Urząd Gminy
Poświętne. Audytujący przeprowadzali rozmowy z wyznaczonymi osobami w celu
zweryfikowania i uzupełnienia informacji zebranych w wyniku analizy dostarczonej
dokumentacji.
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Kryteria audytu

Audyt był realizowany w odniesieniu do wymogów wskazanych w ustawie o finansach
publicznych w zakresie zapewnienia:
 zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi;
 skuteczności i efektywności działania;
 wiarygodności sprawozdań;
 ochrony zasobów;
 przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania;
 efektywności i skuteczności przepływu informacji;
 zarządzania ryzykiem.

3.1 Klasyfikacja poziomów istotności uwag
Celem ułatwienia interpretacji uwag i ich znaczenia w raporcie przyjęto opisaną niżej
klasyfikację poziomów istotności uwag.
POZIOM
ISTOTNOŚCI

INTERPRETACJA
Ustalenia, ryzyka o wysokim poziomie wpływu na realizację
procesów, zadań lub reputacji dla Urzędu Gminy Poświętne.

WYSOKI

Nie przedstawiono żadnego z wymaganych dokumentów oraz nie
istnieją wewnętrzne nieformalne działania, które są powtarzalne i
spełniają dobre praktyki wskazane w wymaganiu.
Brak realizacji lub realizacja zadań na poziomie niskim.
Ustalenia, ryzyka o średnim poziomie wpływu na realizację
procesów, zadań lub reputacji dla Urzędu Gminy Poświętne.

ŚREDNI

Zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
 istnieje dokument, który został formalnie przyjęty
(zatwierdzony) do stosowania, ale nie był aktualizowany po
zmianach organizacyjnych;
 zidentyfikowano dokument, jednakże nie znaleziono
potwierdzenia, że zapisy są stosowane (przestrzegane)
w praktyce lub testy wykazały istotne słabości
zabezpieczenia;
 istniejący dokument nie zawiera wszystkich treści
wymaganych przez wymagania lub wynikających z tzw.
dobrych praktyk;
 istnieją wewnętrzne nieformalne działania, które są
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powtarzalne, jednakże nie w pełni spełniają dobre praktyki
wskazane w wymaganiu.
Ustalenia, ryzyka o niskim poziomie wpływu na realizację
procesów, zadań lub reputacji dla Urzędu Gminy Poświętne.

NISKI

Istnieje dokument (y) formalnie przyjęty (zatwierdzony) do
stosowania, który określa sposób realizacji danej kontroli oraz testy
wykazały skuteczne funkcjonowanie kontroli lub spełnienia
wymogu.
Istnieją wewnętrzne nieformalne działania, które są powtarzalne
i pełni spełniają dobre praktyki wskazane w wymaganiu.
Pełna realizacja zadań lub realizacja zadań na poziomie prawie
pełnym.
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Streszczenie dla Kierownictwa

W świetle poczynionych ustaleń na podstawie zebranych dowodów oraz przeanalizowanej
dokumentacji uwzględniając przyjęte kryteria, audytorzy negatywnie oceniają w badanym
zakresie obszar zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Poświętnem w zakresie
zakupów poniżej progu 30 tys. EURO. Skala stwierdzonych naruszeń, uchybień oraz
nieprawidłowości jednoznacznie wskazuje na brak poszanowania przepisów prawa oraz nade
wszystko niewystarczającą dbałość o finanse publiczne. Audytujący z całą stanowczością
podkreślają fakt, iż brak wewnętrznych uregulowań w zakresie udzielania zamówień poniżej
progu 30 tys. EURO powoduje całkowitą dysfunkcję organizacyjną tej części Urzędu.
W zakresie zamówień publicznych realizowanych zgodnie z ustawą Prawo zamówień
publicznych stwierdzono liczne uchybienia w toku pozyskiwania usług związanych z
projektami finansowanymi w wyniku przeprowadzonych postępowań jak również nieliczne
uchybienia w toku postępowań przetargowych.
W związku ze zidentyfikowaniem obszarów wysokiego ryzyka audytorzy rekomendują
podjęcie działań naprawczych polegających na pilnym zaprojektowaniu i wdrożeniu systemu
zarządzania zamówieniami publicznymi w oparciu o podejście procesowo – systemowe.
Poniżej audytujący wskazują główne ustalenia w badanych obszarach :
 brak wewnętrznych regulacji w zakresie udzielania zamówień poniże 30 tys. EURO
co stanowi wysokie ryzyko dla prowadzonych postępowań;
 brak jednolitego systemu zarządzania umowami;
 brak zabezpieczeń przed wystąpieniem konfliktu interesu lub zjawisk korupcyjnych co
stanowi wysokie ryzyko dla prowadzonych postępowań;
 występowanie zjawiska podziału zamówienia;
 powszechne zjawisko rozdrabniania zamówień oraz udzielania ich z wolnej ręki;
 niewłaściwe zapewnienie obsady kadrowej na stanowiskach realizujących
postępowania przetargowe,
 niedostateczne szkolenie pracowników biorących udział w realizacji procesu
zakupów;
 dopuszczenie do udziału w postępowaniu osób nie posiadających legitymacji prawnej
do udziału w pracach komisji przetargowej.
Audytorzy w 135 badanych postępowaniach poniżej progu bagatelności stwierdzili
następujące uchybienia:
 65 % przypadków stwierdzono brak podpisania umowy z wykonawcą;
 86 % przypadków stwierdzono udzielenie zamówienie z wolnej ręki bez procedury
rozpoznania rynku lub zapytań ofertowych;
 48 % przypadków stwierdzono brak oszacowania wartości zamówienia;
 6 % przypadków stwierdzono aneksowanie umów;
 37 % przypadków stwierdzono brak protokołu odbioru.
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W okresie objętym badaniem audytowym, tj. 5 lat Urząd Gminy Poświętne przeprowadził 54
postępowania przetargowe z czego 12 zostało unieważnionych, co daje 42 efektywnie
zakończonych podpisaniem umów spraw. Analizie poddano 20 spraw. Dokonano
następujących ustaleń:
 w 1 przypadki stwierdzono udostępnienie dokumentów osobie, która nie posiadała
legitymacji prawnej do wglądu w dokumenty, co stanowi incydent bezpieczeństwa
informacji,
 w 5 przypadkach stwierdzono brak podpisania umowy z wykonawcą usługi nadzoru
inwestorskiego w związku z realizacja projektu w następstwie postępowania, którego
przedmiotem były roboty budowlane;
 w 9 przypadkach nie przeprowadzono postępowania ofertowego na pozyskanie usługi
nadzoru inwestorskiego w związku z realizacja projektu w następstwie postępowania,
którego przedmiotem były roboty budowlane;
 w 3 przypadkach stwierdzono błędy w dokumentacji przetargowej nie mające wpływu
na wybór dostawcy;
 w toku realizacji jednego z projektów wykonawca usługi nadzoru inwestorskiego
realizowanego nie wystawił faktury za świadczone usługi.
Powyższe ustalenia wskazują, iż nie stwierdzono naruszeń przepisów ustawy Prawo
zamówień publicznych skutkujących uznaniem nieważności postępowania. Stwierdzono
nieznaczne uchybienia w kilku przypadkach odnoszące się do procedowania w toku
postępowania oraz liczny uchybienia związane z wyborem wykonawców nadzoru
inwestorskiego już w trakcie realizacji przedsięwzięć będących następstwem
przeprowadzonych postępowań.
W związku z ustalonymi naruszeniami audytorzy zidentyfikowali następujące rodzaje ryzyka:
 średnie ryzyko naruszenia ustawy prawo zamówień publicznych;
 wysokie ryzyko naruszenia ryzyko wystąpienia niegospodarności;
 wysokie ryzyko naruszenia bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy Poświętne.
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Ustalenia

Kwestia udzielania zamówień publicznych jest uregulowana ustawą Prawo zamówień
publicznych (PZP) z dnia 29 stycznia 2004r. Zgodnie z zapisami art. 4 pkt 8 PZP do
zamówień i konkursów których łączna kwota netto nie przekracza 30 tyś EURO, nie stosuje
się zapisów PZP. Mamy zatem do czynienia z sytuacją kiedy to ustawodawca uznał, że
poniżej tak zwanego progu bagatelności wynoszącego 30 tyś. EURO, zamawiający może
samodzielnie uregulować zasady i tryb udzielania zamówień. Wskazać w tym miejscu należy,
iż powyższy stan rzeczy nie oznacza, że zamówienia poniżej progu bagatelności są całkowicie
zwolnione z innych regulacji i obwarowań. Wszelkie wydatki środków publicznych muszą się
cechować celowością i oszczędnością, a także uzyskiwaniem jak najlepszych efektów w
stosunku do poniesionych kosztów. Wydatki te muszą być realizowane z poszanowaniem
reguł uczciwej konkurencji i bezstronności.
Podczas udzielania zamówień publicznych Urząd jest zobligowany do rzetelnej oceny
wartości zamówienia, co pozwala na określenie czy dane zamówienie jest wyłączone ze
stosowania PZP. Kluczową kwestią w procesie udzielania zamówień jest aspekt
niedozwolonego dzielenia zamówień o tożsamym przedmiocie skierowanego do określonej
grupy odbiorców. Błędne oszacowanie wszystkich zamówień tego samego rodzaju w danym
roku może doprowadzić do przekroczenia progu bagatelności w łącznym podsumowaniu tych
zamówień, co narazi zamawiającego na zarzut dzielenia zamówień w celu uniknięcia
stosowania PZP.
Na podstawie ustawy PZP, Prezes Rady Ministrów w formie rozporządzenia podaje do
publicznej wiadomości informacje na temat średniego kursu przeliczeniowego złotego do
EURO wobec którego powinny być przeliczane zamówienia publiczne w danym roku.
W 2014 oraz 2015 roku średni kurs przeliczeniowy wynosił 4.2249 zł w stosunku do 1
EURO. Zatem w tych latach zamówienia poniżej kwoty 126 747 zł netto były wyłączone spod
stosowania ustawy PZP.
W 2016 oraz 2017 roku kurs przeliczeniowy wynosił 4.1749 zł w stosunku do 1 EURO.
Zatem w tych latach zamówienia poniżej kwoty 125 247 zł netto były wyłączone spod
stosowania ustawy PZP.
W 2018 roku kurs przeliczeniowy wynosił 4.3117 zł w stosunku do 1 EURO. Zatem w tym
roku zamówienia poniżej kwoty 129 351 zł netto były wyłączone spod stosowania ustawy
PZP.
Punktem wyjściowym zadania audytowego było ustalenie czy badana jednostka posiada
system zarządzania obszarem zamówień publicznych. Jego brak w ocenie audytujących w
znaczący sposób ograniczał lub wręcz uniemożliwiał prawidłowe zarządzanie zgodne z
ustawą o finansach publicznych. W wyniku powyższego główne wymagania kontroli
zarządczej tj. skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochrona
zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postepowania, zarządzanie ryzykiem,
efektywności i skuteczności przepływu informacji nie zostały spełnione.
W Urzędzie Gminy w Poświętnem realizacja zamówień publicznych była nieformalnie
podzielona na 2 części :
 realizowana przez pracowników zatrudnionych na stanowiskach inspektorów ds.
zamówień publicznych;
 realizowaną przez pracowników pozostałych komórek UG
Stwierdzono, iż postępowania realizowane przez inspektorów ds. zamówień publicznych
cechowały się większą dbałością o spełnienie wymagań prawnych tj.: poprawne
przygotowanie postępowania, prawidłowy opis przedmiotu zamówienia, udokumentowana
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komunikacja z kontrahentami, udokumentowane postępowanie z wyboru najlepszej oferty czy
udokumentowany odbiór prac. Wskazać nie mniej należy, iż audytujący posiadają uwagi i
negatywnie oceniają pozyskiwanie usług nadzoru inwestorskiego, które były wykonywane w
ramach projektów realizowanych w następstwie dokonania wyboru wykonawcy robót
budowlanych. Jednocześnie podkreślić trzeba, iż postępowania realizowane przez
pracowników pozostałych komórek organizacyjnych UG cechują się brakiem
udokumentowania postępowania, udzielaniem zamówień publicznych bez zawierania umów z
wykonawcami, nie przeprowadzeniem postępowań ofertowych czy też procedury rozpoznania
rynku.
Ponadto audytujący stwierdzili iż źródłem nieprawidłowości w funkcjonowaniu obszaru
zamówień publicznych w UG Poświętne było błędne podejście Kierownictwa do tego
aspektu funkcjonowania jednostki i akceptowanie iluzoryczności postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.
Audytorzy zwracają uwagę, iż taka organizacja funkcjonowania zamówień w Urzędzie
praktycznie uniemożliwia prawidłowe planowanie zamówień, a działanie tego obszaru
posiadało przymiot fasadowości.
Powyższy stan rzeczy oraz brak zarządzania obszarem zamówień publicznych generuje
bardzo wysokie ryzyko związane z naruszeniem ustawy o finansach publicznych, ustawy o
naruszeniu dyscypliny finansów publicznych jak i ustawy prawo zamówień publicznych.
5.1

Organizacja udzielania zamówień

Zgodnie z §18. ust. 1 pkt. 11 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Poświętnem
wprowadzonego zarządzeniami Nr 10/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r. z późniejszymi
zmianami w skład Urzędu Gminy wchodzą dwa stanowiska ds. zamówień publicznych (użyty
symbol – ZP). W §30 przedmiotowego Zarządzenia wskazano zadania, które zostały
powierzone do wykonania osobom zatrudnionym na stanowiskach ds. zamówień publicznych.
Zgodnie z brzmieniem §30 ust. 1 w zakresie zadań ZP należy w szczególności prowadzenie
postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Mając na uwadze fakt, iż w zadaniach
innych stanowisk pracy oraz referatów nie zostały przypisane zadania w tym zakresie, należy
przez to rozumieć, iż całość procesu dokonywania zakupów powinna być realizowana przez
stanowiska ds. zamówień publicznych. Audytujący stwierdzili liczne odstępstwa od tej
zasady, tj. realizacja procesu zakupów, w toku działania Urzędu Gminy Poświętne, była
dokonywana przez pozostałe stanowiska pracy i referaty. Zlecenia przeprowadzenia
czynności były przekazywane ustnie przez Wójta Pana Jana Cymermana i zgodnie z
przekazanymi wyjaśnieniami decyzje przekazania do wykonania określonego zakupu
podyktowane zgodnością przedmiotu zakupu z zakresem merytorycznym działania danego
referatu bądź stanowiska. Działania takie należy uznać jako niezgodne z przepisami
Regulaminu organizacyjnego obowiązującego w Urzędzie Gminy i stanowi niespełnienie
wymagań na poziomie wysokim. O ile można uznać, iż takie postepowanie nosi znamiona
racjonalności i jest praktykowane w innych urzędach, o tyle wymaga ono właściwego
uregulowania w przepisach wewnętrznych jak również podjęcia innych dodatkowych działań,
jak przeszkolenie pracowników, wprowadzenie procedur bądź zasad ograniczających ryzyko
wystąpienia konfliktu interesów bądź korupcji. Nie zabezpieczenie działań w tych obszarach,
w ocenie audytujących, stwarza poważne ryzyko wystąpienia nieprawidłowości w badanym
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Analiza tego obszaru wskazuje, iż planowano i przeprowadzano znacznie więcej postępowań
w latach 2014 i 2018, w których odbywały się wybory do samorządów lokalnych. Zależność
ta wskazuje, iż na projektowanie realizacji obszaru zamówień publicznych mogły mieć
wpływ czynniki poza merytoryczne. Zwiększona ilość postępowań w tych latach i ich
nierównomierne rozłożenie w stosunku do innych lat należy uznać za nieuzasadnione.
Działanie to należy uznać za niezgodne z dobrymi praktykami.
Ocena (osiągniety poziom
istotności/zgodności):

5.3

średni poziom ryzyka / wymagania spełnione

Regulacje dla udzielania zamówień

W Urzędzie obszar zamówień realizowanych w trybach przewidzianych w ustawie Prawo
zamówień publicznych, w okresie objętym badaniem audytowym, regulowały następujące
akty prawne:
 Zarządzenie nr 11/2013 Wójta Gminy Poświętne z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej,
 Zarządzenie nr 5/2016 Wójta Gminy Poświętne z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej.
Oba powyższe akty powoływały stałą komisje przetargową do przygotowania
i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wskazując z imienia
i nazwiska pracowników Urzędu Gminy oraz wskazując możliwe do pełnienia przez
poszczególne osoby funkcji w ramach komisji. Dodatkowo Zarządzenia te wprowadzały
Regulamin pracy komisji przetargowej, który ustalał organizację, skład, tryb pracy oraz
zakres obowiązków osób pełniących poszczególne funkcje w komisjach przetargowych.
Audytorzy dokonali analizy wskazanych powyżej regulacji. Poniżej audytujący przedstawiają
szczegółowe zidentyfikowane nieprawidłowości oraz luki, przy czym uwagi dotyczą obu
zarządzeń pomimo użytej liczby pojedynczej, z uwagi na fakt, iż jedyną różnicą pomiędzy
nimi jest skład osobowy stałej komisji wskazany w §1. ust. 1 Zarządzenia oraz przepisy
przejściowe, pozostałe przepisy są tożsame:
1. Przepisy §3. ust. 1 i 2 Regulaminu pracy komisji przetargowej stanowiącego Załącznika
nr 1 do Zarządzenia są sprzeczne i wskazują dwa odmienne moment rozpoczęcia
działania komisji przetargowej. Ust. 1 wskazuje, iż komisja przystępuje do wykonywania
czynności, przez co należy rozumieć, iż rozpoczyna pracę, po otrzymaniu decyzji o
powołaniu komisji oraz materiałów umożliwiających przygotowanie projektów
dokumentów niezbędnych do podjęcia czynności wymaganych przepisami o
zamówieniach publicznych, przez co należy rozumieć, iż komisja czynnie bierze udział w
przygotowaniu dokumentów i informacji niezbędnych do upublicznienia ogłoszenia o
zamówieniu. Stanowisko to znajduje potwierdzenie w §1. ust. 1 Zarządzenie, który
wskazuje, iż powołuje skład komisji do przygotowania i przeprowadzenie postępowań o
udzielenie zamówienia. Natomiast ust. 2 Regulaminu… wskazuje, iż prace komisji
rozpoczynają się z upływem terminu składania ofert, co stoi w oczywistej sprzeczności z
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wymienionymi powyżej przepisami.
2. Zarządzenie w §1 ust. 1 powołuje stałą komisję przetargową do przygotowania i
przeprowadzenia postępowania. Przepisy §2 ust. 1 Regulaminu pracy… wskazują, iż
Komisję przetargową powołuje się do każdorazowego przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego. Brak w dalszej części Regulaminu pracy… trybu
dokonywania powołania składu komisji w poszczególnych postępowaniach pozostawia
pole do interpretacji wskazującej, iż jedyne powołanie komisji nastąpiło aktem
Zarządzenia. Tak też interpretowano ten zapis w toku prac w Urzędzie Gminy Poświętne.
Interpretacja ta jest, w ocenie audytorów niewłaściwa, jednak należy stwierdzić, iż jej
przyczyna leży w niewłaściwie sporządzonych regulacjach. Zaznaczyć należy, iż w §3
ust. 1 Regulaminu pracy… wskazuje, iż powołanie składu komisji następuje w drodze
decyzji jednak pozostałe przepisy nie wskazują w jakim trybie jest ona wydawana. Mając
na uwadze jednak zasadę pisemnej formy postępowań o udzielenie zamówienia
wskazanej w art. 9 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych należy stwierdzić, iż
powołanie składu komisji powinno nastąpić w sposób sformalizowany, możliwy do
odtworzenia w toku czynności kontrolnych realizowanych przez jednostki uprawnione.
W Urzędzie obszar zamówień poniżej 30 tyś. EURO nie był uregulowany aktami
wewnętrznymi. Brak regulacji w tym zakresie skutkować mógł:
1. Wystąpienia
wysokiego
ryzyko
możliwości
podziału
zamówienia
(co
w ocenie audytujących w rzeczywistości się zmaterializowało), w związku z faktem, iż
wydziały/referaty samodzielnie prowadzą cały proces zamówienia. Całość nie jest
centralnie weryfikowana i nadzorowana przez funkcję odpowiadającą za cały proces
realizacji zamówień publicznych.
2. Nie zachowaniem zasad uczciwej konkurencji.
3. Niewłaściwym zarządzaniem finansami publicznymi.
4. Wysokie ryzyko naruszenia celów kontroli zarządczej oraz naruszeń przepisów prawa.
5. Brak nadzoru i kontroli nad wydatkowaniem środków publicznych.
6. Wysokie ryzyko naruszenia ustawy o zamówieniach publicznych oraz dyscypliny
finansów publicznych (co w ocenie audytujących w rzeczywistości się zmaterializowało)
7. Znaczące ryzyko wystąpienia konfliktu interesów oraz zjawisk o charakterze
korupcyjnym.

Ocena (osiągniety poziom
istotności/zgodności):
5.4

wysoki poziom ryzyka / wymagania nie spełnione

Proces zarządzania umowami

Audytujący ustalili, iż w Urzędzie Gminy nie istnieje system zarządzania umowami, nie jest
prowadzony centralny rejestr umów ani ich ewidencja.
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Analiza przekazanych audytorom danych na temat umów zawartych w okresie od 1 stycznia
2014 r. do 31 grudnia 2018 r. wskazuje, iż w badanym okresie zawarto 188 umów w tym
umowy poniżej progu 30 tyś. EURO. Przedstawione dane uniemożliwiały przeprowadzenie
szczegółowej i dogłębnej analizy w skutek czego audytorzy stwierdzili iż występuje ryzyko
że przekazane dane były niepełne i nie odzwierciedlały całości udzielanych zamówień przez
urząd. W związku z powyższym dokonano skatalogowania umów celu stworzenia quasi
rejestru.
W celu zweryfikowania tezy o niekompletności przekazanych danych poproszono o
przedstawienie danych kosztowych z losowo wybranych rozdziałów i paragrafów
księgowości budżetowej. Otrzymane dane potwierdziły wątpliwości audytorów i wykazały, że
tylko nieliczne zamówienia są udzielane w sposób sformalizowany, począwszy od
przeprowadzenia procedury zapytań ofertowych lub rozpoznania rynku na podpisaniu umowy
i protokole odbioru kończąc.
Wątpliwości audytorów wzbudziły następujące obszary zamówień, co później późniejszym
okresie znalazło swoje odzwierciedlenie w analizowanej dokumentacji.
 Umowy dotyczące obsługi prawnej Urzędu
 Aneksy do umów zawierane niedługo po podpisaniu umowy lub na kilka dni przed jej
zakończeniem przedłużając okres jej trwania lub wartość.
 Umowy dotyczące remontu lub budowy dróg i przepustów
 Umowy dotyczące utrzymania i modernizacji oświetlenia ulicznego
 Umowy dotyczące prac projektowo- kosztorysowych
 Umowy dotyczące usług przewozowych
 Umowy dotyczące budowy chodników, miejsc użyteczności publicznej i ich
utrzymania
 Umowy dotyczące zimowego utrzymania dróg gminnych.
W oparciu o wiedzę i doświadczenie audytorów wytypowano do próby audytowej 47 umów
dotyczących udzielonych zamówień oraz 88 pozycji kosztowych z kart wydatków
wchodzących w skład księgowości budżetowej.
Audytorzy stwierdzili, iż w Urzędzie Gminy nie obowiązywały procedury i nie było
obowiązku wskazanego poleceniem służbowym zgłaszania wszystkich umów do jednej,
centralnej bazy umów, co skutkowało brakiem nadzoru i kontroli nad całym obszarem umów,
co potwierdziły ustalenia audytujących opisane w dalszej części niniejszego dokumentu.
Jednocześnie audytujący nie zidentyfikowali jednolitych wzorów umów, klauzul umownych,
wzorów protokołów odbioru, w tym procedur odbiorowych, które by w systemowy sposób
zabezpieczały interes Zamawiającego. Każda jednostka organizacyjna realizująca dane
zadanie prowadziła wg własnych niespisanych zasad cały proces i wprowadzała takie
rozwiązania prawne, jakie jej wydawały się słuszne w danej sprawie. Na poziomie całego
Urzędu całość nie była należycie nadzorowana i nie dochowywano na odpowiedniego
poziomu staranności i dbałości o interes prawny jednostki budżetowej.

Ocena (osiągniety poziom
istotności/zgodności):

wysoki poziom ryzyka / wymagania nie spełnione
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5.5

Analiza wybranych zamówień / umów o wartości poniżej progu określonego w art. 4 pkt 8
ustawy Prawo zamówień publicznych

W przeanalizowanych 135 sprawach dotyczących zleceń\zamówień\umów audytorzy
stwierdzili następujące uchybienia
 65 % przypadków stwierdzono brak podpisania umowy z wykonawcą;
 86 % udzielenie zamówienia z wolnej ręki bez rozpoznania rynku lub zapytań
ofertowych;
 48 % przypadków stwierdzono brak oszacowania wartości zamówienia;
 6 % przypadków stwierdzono aneksowanie umów;
 37 % przypadków stwierdzono brak protokołu odbioru.
Oznacza to, iż ponad 90 % udzielonych zamówień które były przedmiotem badania
audytowego jest obarczone nieprawidłowościami.
Poniżej zostały przedstawione przykłady, w których w ocenie audytorów doszło do
naruszenia przepisów.
5.5.1

Zamówienia zakresu budowy, remontów dróg i infrastruktury drogowej.

Audytorzy dokonali analizy 82 wybranych postepowań dotyczących kwestii z zakresu
budowy, remontów, utrzymania dróg gminnych w latach 2014 – 2018.
Duże zaniepokojenie audytorów budzi fakt, iż zaledwie w 8 analizowanych
postępowaniach stwierdzono zawarcie umowy z kontrahentem. W pozostałych 74
przypadkach Urząd Gminy udzielał zamówienia publicznego na zasadzie zlecenia lub
akceptacji przedłożonych faktur/rachunków. Stwierdzono, iż w 78 postępowaniach Urząd
udzielił zamówienia z wolnej ręki, nie dokonując wszczęcia postępowania ofertowego,
które prowadziłoby do zebrania ofert lub przeprowadzenia procedury rozpoznania rynku.
Natomiast w 29 postępowaniach brak jest protokołu odbioru prac/usług, które były
przedmiotem udzielonego zamówienia publicznego. Ponadto stwierdzono brak
oszacowania wartości zamówienia w 48 postępowaniach.
Zdaniem audytujących nie ma uzasadnienia do rozdzielenia zamówień na usługi
dotyczące remontów i budowy infrastruktury drogowej ze względu na poszczególne
inwestycje lub ich lokalizacje, gdyż charakter i rodzaj wykonywanej pracy jest zbliżony
do siebie w analizowanych umowach. W ocenie audytorów w 12 zamówieniach
dotyczących budowy lub remontów infrastruktury drogowej udzielonych w 2018 roku
firmie P.H.U TRANZYT Piotr Piotrowski doszło do podziału zamówienia w celu
uniknięcia stosowania ustawy PZP. Łączna kwota udzielonych zleceń wynosi 131 430,
40 zł netto co przy kursie referencyjnym euro na poziomie 4.3117 zł który obowiązywał w
2018 stanowi 30 482,27 Euro.
Ponadto duże wątpliwości audytorów wzbudza fakt, iż 60 % wszystkich
przeanalizowanych postępowań dotyczących budowy, remontów dróg i infrastruktury
drogowej udzielono firmie P.H.U. TRANZYT Piotr Piotrowski
Wobec powyższych ustaleń Urząd Gminy naraża się na zarzut naruszenia ustawy PZP
oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
Uchybienia stwierdzone przez audytorów w analizowanych postępowaniach :
 Brak dokumentacji wszczęcia zamówienia;

17 | S t r o n a








Brak oszacowania wartości zamówienia;
Brak podpisania umowy z wykonawcą;
Brak protokołu odebrania przedmiotu zamówienia;
Brak dokumentacji rozpoznania rynku;
Brak dokumentacji zapytań ofertowych;
Nieuzasadniony podział zamówienia.

1. Remontu przepustu rurowego na drodze gminnej w miejscowości Międzyleś.
Faktura F/000037/14 z dnia 07-07-2014r., wystawiona przez P.H.U. „TRANZYT”
Piotr Piotrowski, Majdan, ul. Mińska 40, 05-200 Wołomin na kwotę 4 130,71 zł
brutto.
Audytorzy stwierdzili brak oszacowania wartości zamówienia, brak podpisana umowy
z wykonawcą inwestycji, udzielenie zamówienia z wolnej ręki oraz brak rozpoznania
rynku.
2. Wykonanie remontu przepustu rurowego w miejscowości Nadbiel.
Faktura VAT Nr 02/02/14 z dnia 25-02-2014r., wystawiona przez „Czystość” sp.j.
Szpański Jerzy, Jacek, Dawid, ul. Sławkowska 22, 05-200 Wołomin na kwotę
13 646,76
zł
brutto.
Audytorzy stwierdzili brak oszacowania wartości zamówienia, brak podpisana umowy
z wykonawcą inwestycji, udzielenie zamówienia z wolnej ręki oraz brak rozpoznania
rynku.
Ponadto audytorom nie okazano całości dokumentacji dotyczącej inwestycji.
3. Wykonanie modernizacji odcinka drogi gminnej relacji Kolno-Trzcinka.
Faktura F/000037/14 z dnia 07-07-2014r., wystawiona przez P.H.U. „TRANZYT”
Piotr Piotrowski, Majdan, ul. Mińska 40, 05-200 Wołomin na kwotę 3 802,18 zł
brutto.
Audytorzy stwierdzili brak oszacowania wartości zamówienia, udzielenie zamówienia
z wolnej ręki oraz brak rozpoznania rynku.
4. Wykonanie remontu przepustu na drodze gminnej relacji Kolno-Trzcinka.
Faktura F/000011/14 z dnia 27-03-2014r., wystawiona przez P.H.U. „TRANZYT”
Piotr Piotrowski, Majdan, ul. Mińska 40, 05-200 Wołomin na kwotę 4 080,45 zł
brutto.
Audytorzy stwierdzili brak oszacowania wartości zamówienia, udzielenie zamówienia
z wolnej ręki oraz brak rozpoznania rynku.
5. Umowa 5/2014 z dnia 14.04.2014r., na wykonanie remontów cząstkowych ulic
asfaltowych na terenie gm. Poświętne.
Faktura VAT Nr 14/04/14 z dnia 30-04-2014r., wystawiona przez „Czystość” sp.j.
Szpański Jerzy, Jacek, Dawid, ul. Sławkowska 22, 05-200 Wołomin na kwotę
16 251,25
zł
brutto.
Audytorzy stwierdzili brak oszacowania wartości zamówienia, udzielenie zamówienia
z wolnej ręki oraz brak rozpoznania rynku.
6. Wykonanie modernizacji odcinka drogi gminnej relacji Międzyleś-Kątniki.
Faktura F/000038/14 z dnia 07-07-2014r., wystawiona przez P.H.U. „TRANZYT”
Piotr Piotrowski, Majdan, ul. Mińska 40, 05-200 Wołomin na kwotę 6 338,81 zł
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brutto.
Audytorzy stwierdzili brak oszacowania wartości zamówienia, brak podpisania
umowy z wykonawcą inwestycji, udzielenie zamówienia z wolnej ręki oraz brak
rozpoznania rynku.
7. Usługa na równania dróg gruntowych w gm. Poświętne.
Faktura 31/2014 z dnia 29-07-2014r., wystawiona przez Zakład Usługowo Handlowy
Adam Jasiński, ul. Jana Pawła II 39, 05-326 Poświętne na kwotę 4 981,50 zł brutto.
Audytorzy stwierdzili brak oszacowania wartości zamówienia, brak podpisania
umowy z wykonawcą inwestycji, udzielenie zamówienia z wolnej ręki oraz brak
rozpoznania rynku.
8. Wykonanie naprawy przepustu i odwodnienia na drodze gminnej 143 Laskowizna
Rachunek nr 01/08/2014 z dnia 12-08-2014r., wystawiona przez „BRUKER” Patryk
Błaszczak, Kąty Goździejewskie II 11A, 05-311 Dębe Wielkie na kwotę 7 520,00 zł
brutto.
Audytorzy stwierdzili brak protokołu odbioru, brak oszacowania wartości
zamówienia, brak podpisania umowy z wykonawcą inwestycji, udzielenie zamówienia
z wolnej ręki oraz brak rozpoznania rynku.
9. Wykonanie remontu przepustu drogowego w miejscowości Kielczykowizna
Faktura VAT Nr 13/11/14 z dnia 19-11-2014r., wystawiona przez „Czystość” sp.j.
Szpański Jerzy, Jacek, Dawid, ul. Sławkowska 22, 05-200 Wołomin na kwotę
6 979,35
zł
brutto.
Audytorzy stwierdzili brak oszacowania wartości zamówienia, brak podpisania
umowy z wykonawcą inwestycji, udzielenie zamówienia z wolnej ręki oraz brak
rozpoznania rynku.
10. Usługa naprawy drogi gminnej w miejscowości Cygów przy użyciu frezu
asfaltowego.
Faktura 82/2014 z dnia 22-12-2014r., wystawiona przez Zakład Usługowo Handlowy
Adam Jasiński, ul. Jana Pawła II 39, 05-326 Poświętne na kwotę 6 150,00 zł brutto
Audytorzy stwierdzili brak oszacowania wartości zamówienia, brak protokołu
odbioru, brak podpisania umowy z wykonawcą inwestycji, udzielenie zamówienia z
wolnej ręki oraz brak rozpoznania rynku.
11. Wykonanie remontu odcinka drogi gminnej relacji Kolno-Trzcinka.
Faktura F/000073/14 z dnia 31-12-2014r., wystawiona przez P.H.U. „TRANZYT”
Piotr Piotrowski, Majdan, ul. Mińska 40, 05-200 Wołomin na kwotę 5 498,10 zł
brutto.
Audytorzy stwierdzili brak oszacowania wartości zamówienia, brak protokołu
odbioru, brak podpisania umowy z wykonawcą inwestycji, udzielenie zamówienia z
wolnej ręki oraz brak rozpoznania rynku.
12. Wykonanie remontu odcinka drogi gminnej relacji Kolno-Trzcinka.
Faktura F/000074/14 z dnia 31-12-2014r., wystawiona przez P.H.U. „TRANZYT”
Piotr Piotrowski, Majdan, ul. Mińska 40, 05-200 Wołomin na kwotę 7 330,80 zł
brutto.
Audytorzy stwierdzili brak oszacowania wartości zamówienia, brak protokołu
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odbioru, brak podpisania umowy z wykonawcą inwestycji, brak postępowania
ofertowego lub rozpoznania rynku.
13. Dostawa materiałów drogowych w miejsce robót w miejscowościach KrubkiGórki, Wola Cygowska
Faktura F/000008/15 z dnia 26-03-2015r., wystawiona przez P.H.U. „TRANZYT”
Piotr Piotrowski, Majdan, ul. Mińska 40, 05-200 Wołomin na kwotę 12 853,50 zł
brutto
Audytorzy stwierdzili brak podpisania umowy z wykonawcą dostaw, udzielenie
zamówienia z wolnej ręki oraz brak rozpoznania rynku.
14. Wykonanie naprawy przepustu na drodze gminnej relacji Kolno-Trzcianka
Rachunek nr 01/05/2015 z dnia 20-05-2015r., wystawiona przez „BRUKER” Patryk
Błaszczak, Kąty Goździejewskie II 11A, 05-311 Dębe Wielkie na kwotę 6 000,00 zł
brutto.
Audytorzy stwierdzili brak podpisania umowy z wykonawcą inwestycji, udzielenie
zamówienia z wolnej ręki oraz brak rozpoznania rynku.
15. Umowa Nr 4/2015 na wykonanie remontu przepustu drogowego w miejscowości
Cygów.
Zamówienie udzielone na podstawie kosztorysu ofertowego firmy „Czystość” sp.j.
Szpański Jerzy, Jacek, Dawid, ul. Sławkowska 22, 05-200 Wołomin na kwotę 10
608,32 zł brutto.
Audytorzy stwierdzili udzielenie zamówienia z wolnej ręki oraz brak rozpoznania
rynku.
16. Umowa Nr 8/2015 na wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni
bitumicznych dróg gminnych w technologii na gorąco na terenie gm. Poświętne
Faktura VAT Nr 7/2015 z dnia 21-05-2015r., wystawiona przez Zakład ProdukcyjnoUsługowo-Handlowy „DROGBET” Marian Jerzy Szpakowski, ul. Rejtana 2, 05-200
Wołomin na kwotę 18 533,03 zł brutto.
Faktura VAT Nr 23/2015 z dnia 03-08-2015r., wystawiona przez Zakład ProdukcyjnoUsługowo-Handlowy „DROGBET” Marian Jerzy Szpakowski, ul. Rejtana 2, 05-200
Wołomin na kwotę 6 715,80 zł brutto.
Audytorzy stwierdzili brak oszacowania wartości zamówienia oraz brak protokołów
odbioru prac na łączna kwotę wystawionych faktur tj. 25 248,83 zł
 Protokół obioru z dnia 25.05.2015 r na kwotę 18 533,03zł
 Protokół odbioru z dnia 25.05.2015r na kwotę 3 282,13 zł
17. Wykonanie remontu odcinka drogi gminnej w miejscowości Międzyleś.
Faktura F/000019/15 z dnia 09-07-2015r., wystawiona przez P.H.U. „TRANZYT”
Piotr Piotrowski, Majdan, ul. Mińska 40, 05-200 Wołomin na kwotę 19 360,20 zł
brutto.
Audytorzy stwierdzili brak oszacowania wartości zamówienia, brak podpisania
umowy z wykonawcą inwestycji, udzielenie zamówienia z wolnej ręki oraz brak
rozpoznania rynku.
18. Wykonanie modernizacji odcinka drogi gminnej w miejscowości Cygów.
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Faktura Vat Nr 60/2015 z dnia 31-05-2015r., wystawiona przez Zakład Usługowo
Handlowy Adam Jasiński, ul. Jana Pawła II 39, 05-326 Poświętne na kwotę 5 000,00
zł
brutto.
Audytorzy stwierdzili brak oszacowania wartości zamówienia, brak protokołu
odbioru, brak podpisania umowy z wykonawcą inwestycji, udzielenie zamówienia z
wolnej ręki oraz brak rozpoznania rynku.
19. Wykonanie remontu odcinka drogi gminnej w miejscowości Kielczykowizna.
Faktura F/000023/15 z dnia 28-08-2015r., wystawiona przez P.H.U. „TRANZYT”
Piotr Piotrowski, Majdan, ul. Mińska 40, 05-200 Wołomin na kwotę 7 195,50 zł
brutto.
Audytorzy stwierdzili brak oszacowania wartości zamówienia, brak podpisania
umowy z wykonawcą inwestycji, udzielenie zamówienia z wolnej ręki oraz brak
rozpoznania rynku.
20. Usługa na równania dróg gruntowych w gm. Poświętne.
Faktura 24/2015 z dnia 15-04-2015r., wystawiona przez Zakład Usługowo Handlowy
Adam Jasiński, ul. Jana Pawła II 39, 05-326 Poświętne na kwotę 5 147,55 zł brutto.
Audytorzy stwierdzili brak oszacowania wartości zamówienia, brak protokołu
odbioru, brak podpisania umowy z wykonawcą inwestycji, udzielenie zamówienia z
wolnej ręki oraz brak rozpoznania rynku.
21. Wykonanie remontu przepustu drogowego w Woli Ręczajskiej.
Faktura VAT Nr 16/08/15 z dnia 27-08-2015r., wystawiona przez „Czystość” sp.j.
Szpański Jerzy, Jacek, Dawid, ul. Sławkowska 22, 05-200 Wołomin na kwotę
8 522,36
zł
brutto.
Audytorzy stwierdzili brak oszacowania wartości zamówienia, brak podpisania
umowy z wykonawcą inwestycji, udzielenie zamówienia z wolnej ręki oraz brak
rozpoznania rynku.
22. Umowa nr 22/2015 na wykonanie robót konserwacyjno-remontowych
polegających na remoncie ul. Ks. W. Skonieckiego oraz ul. Wspólnej w
miejscowości Zabrnaniec.
Zamówienie udzielone na podstawie oferty firmy „MakDrew” Zakład Usług Leśnych
Usługi Stolarsko-Budowlane Transport i Handel Gospodarowanie Odpadami,
Zabraniec ul. Długa 75, 05-079 Okuniew na kwotę 10 000 zł brutto.
Audytorzy stwierdzili brak protokołu odbioru prac, udzielenie zamówienia z wolnej
ręki oraz brak rozpoznania rynku.
23. Wykonanie remontu odcinka drogi gminnej w miejscowości Kielczykowizna.
Faktura F/000023/15 z dnia 28-08-2015r., wystawiona przez P.H.U. „TRANZYT”
Piotr Piotrowski, Majdan, ul. Mińska 40, 05-200 Wołomin na kwotę 7 195,50 zł
brutto.
Stwierdzono brak oszacowania wartości zamówienia, brak podpisania umowy z
wykonawcą inwestycji, udzielenie zamówienia z wolnej ręki oraz brak rozpoznania
rynku.
24. Wykonanie remontu odcinka drogi gminnej w miejscowości Nowe Ręczaje.
Faktura F/000025/15 z dnia 31-08-2015r., wystawiona przez P.H.U. „TRANZYT”
Piotr Piotrowski, Majdan, ul. Mińska 40, 05-200 Wołomin na kwotę 6 420,60 zł
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brutto.
Stwierdzono brak oszacowania wartości zamówienia, brak protokołu odbioru, brak
podpisania umowy z wykonawcą inwestycji, udzielenie zamówienia z wolnej ręki oraz
brak rozpoznania rynku.
25. Usługa na wykonanie naprawy odcinka drogi w miejscowości Wola Cygowska.
Faktura F/000011/2016 z dnia29-03-2016r., wystawiona przez P.H.U. „TRANZYT”
Piotr Piotrowski, Majdan, ul. Mińska 40, 05-200 Wołomin na kwotę 8 253,30 zł
brutto.
Stwierdzono brak oszacowania wartości zamówienia, brak podpisania umowy z
wykonawcą inwestycji, udzielenie zamówienia z wolnej ręki oraz brak rozpoznania
rynku.
26. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w technologii na
zimno
Faktura F/000021/2016 z dnia 05-05-2016r., wystawiona przez P.H.U. „TRANZYT”
Piotr Piotrowski, Majdan, ul. Mińska 40, 05-200 Wołomin na kwotę 8 217,63 zł
brutto.
Stwierdzono brak oszacowania wartości zamówienia, brak podpisania umowy z
wykonawcą inwestycji, udzielenie zamówienia z wolnej ręki oraz brak rozpoznania
rynku.
27. Remontu przepustu rurowego oraz naprawy drogi w miejscowości Józefin.
Faktura F/000027/2016 z dnia 20-06-2016r., wystawiona przez P.H.U. „TRANZYT”
Piotr Piotrowski, Majdan, ul. Mińska 40, 05-200 Wołomin na kwotę 6 027,00 zł
brutto.
Stwierdzono brak podpisania umowy z wykonawcą inwestycji, udzielenie zamówienia
z wolnej ręki oraz brak rozpoznania rynku.
28. Usługa na wykonanie naprawy odcinka drogi relacji Laskowizna-Czubajowizna.
Faktura F/000033/2016 z dnia 13-07-2016r., wystawiona przez P.H.U. „TRANZYT”
Piotr Piotrowski, Majdan, ul. Mińska 40, 05-200 Wołomin na kwotę 6 661,68 zł
brutto.
Stwierdzono brak oszacowania wartości zamówienia, brak podpisania umowy z
wykonawcą inwestycji, udzielenie zamówienia z wolnej ręki oraz brak rozpoznania
rynku.
29. Usługa na wykonanie naprawy odcinka drogi relacji Nadbiel-Czubajowizna.
Faktura F/000012/2016 z dnia 29-03-2016r., wystawiona przez P.H.U. „TRANZYT”
Piotr Piotrowski, Majdan, ul. Mińska 40, 05-200 Wołomin na kwotę 18 474,60 zł
brutto.
Stwierdzono brak oszacowania wartości zamówienia, brak podpisania umowy z
wykonawcą inwestycji, udzielenie zamówienia z wolnej ręki oraz brak rozpoznania
rynku.
30. Usługa na wykonanie naprawy odcinka drogi w miejscowości Międzyleś.
Faktura F/000054/2016 z dnia 25-10-2016r., wystawiona przez P.H.U. „TRANZYT”
Piotr Piotrowski, Majdan, ul. Mińska 40, 05-200 Wołomin na kwotę 11 658,00 zł
brutto.
Stwierdzono brak oszacowania wartości zamówienia, brak protokołu odbioru, brak
podpisania umowy z wykonawcą inwestycji, udzielenie zamówienia z wolnej ręki oraz
brak rozpoznania rynku.
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31. Usługa na wykonanie naprawy odcinka drogi relacji Turze-Strużki , TurzePapiernia.
Faktura 88/2016 z dnia 18-11-2016r., wystawiona przez Zakład Usługowo Handlowy
Adam Jasiński, ul. Jana Pawła II 39, 05-326 Poświętne na kwotę 13 284,00 zł brutto.
Stwierdzono brak oszacowania wartości zamówienia, brak protokołu odbioru, brak
podpisania umowy z wykonawcą inwestycji, udzielenie zamówienia z wolnej ręki oraz
brak rozpoznania rynku.
32. Wykonanie naprawy drogi w miejscowości Międzypole oraz MiędzypoleFranciszków.
Faktura F/000057/2016 z dnia 08-11-2016r., wystawiona przez P.H.U. „TRANZYT”
Piotr Piotrowski, Majdan, ul. Mińska 40, 05-200 Wołomin na kwotę 7 404,60 zł
brutto.
Stwierdzono
brak podpisania umowy z wykonawcą inwestycji, udzielenie
zamówienia z wolnej ręki oraz brak rozpoznania rynku.
33. Usługa na równania dróg gruntowych w gm. Poświętne.
Faktura 36/2016 z dnia 31-05-2016r., wystawiona przez Zakład Usługowo Handlowy
Adam Jasiński, ul. Jana Pawła II 39, 05-326 Poświętne na kwotę 4 483,35 zł brutto.
Stwierdzono brak oszacowania wartości zamówienia, brak protokołu odbioru, brak
podpisania umowy z wykonawcą inwestycji, udzielenie zamówienia z wolnej ręki oraz
brak rozpoznania rynku.
34. Usługa na naprawa dróg przy użyciu frezu asfaltowego, ul. Krótka w Poświętnem
oraz droga w miejscowości Zabraniec i Krubki-Górki.
Faktura 37/2016 z dnia 31-05-2016r., wystawiona przez Zakład Usługowo Handlowy
Adam Jasiński, ul. Jana Pawła II 39, 05-326 Poświętne na kwotę 9 225,00 zł brutto.
Stwierdzono brak oszacowania wartości zamówienia, brak protokołu odbioru, brak
podpisania umowy z wykonawcą inwestycji, udzielenie zamówienia z wolnej ręki oraz
brak rozpoznania rynku.
35. Wykonanie naprawy przepustu rurowego w miejscowości Stróżki
Faktura F/000044/2016 z dnia 12-09-2016r., wystawiona przez P.H.U. „TRANZYT”
Piotr Piotrowski, Majdan, ul. Mińska 40, 05-200 Wołomin na kwotę 3 321,00 zł
brutto.
Stwierdzono
brak podpisania umowy z wykonawcą inwestycji, udzielenie
zamówienia z wolnej ręki oraz brak rozpoznania rynku.
36. Usługa na wykonanie naprawy drogi gminnej
Faktura 14/2016 z dnia 21-01-2016r., wystawiona przez Przedsiębiorstwo Handlowo
Usługowe Auto-Gaz-Trans, Zbigniew Młynarski, ul. Partyzantów81, 05-200 Wołomin
na kwotę 12 300,00 zł brutto.
Stwierdzono brak oszacowania wartości zamówienia, brak protokołu odbioru, brak
podpisania umowy z wykonawcą inwestycji, udzielenie zamówienia z wolnej ręki oraz
brak rozpoznania rynku.
37. Wykonanie naprawy drogi gminnej, ul. Polna w miejscowości Poświętne
Faktura F/000006/2016 z dnia 09-02-2016r., wystawiona przez P.H.U. „TRANZYT”
Piotr Piotrowski, Majdan, ul. Mińska 40, 05-200 Wołomin na kwotę 5 498,10 zł
brutto.
Stwierdzono brak oszacowania wartości zamówienia, brak podpisania umowy z
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wykonawcą inwestycji, udzielenie zamówienia z wolnej ręki oraz brak rozpoznania
rynku.
38. Wykonanie modernizacji drogi gminnej w miejscowości Krubki-Górki
Faktura F/000005/2016 z dnia 09-02-2016r., wystawiona przez P.H.U. „TRANZYT”
Piotr Piotrowski, Majdan, ul. Mińska 40, 05-200 Wołomin na kwotę 6 666,60 zł
brutto.
Stwierdzono brak oszacowania wartości zamówienia, brak podpisania umowy z
wykonawcą inwestycji, udzielenie zamówienia z wolnej ręki oraz brak rozpoznania
rynku.
39. Wykonanie naprawy drogi gminnej w miejscowości Międzyleś
Faktura F/000031/2016 z dnia 06-07-2016r., wystawiona przez P.H.U. „TRANZYT”
Piotr Piotrowski, Majdan, ul. Mińska 40, 05-200 Wołomin na kwotę 15 350,40 zł
brutto.
Stwierdzono brak oszacowania wartości zamówienia, brak protokołu odbioru, brak
podpisania umowy z wykonawcą inwestycji, udzielenie zamówienia z wolnej ręki oraz
brak rozpoznania rynku.
40. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w technologii na
zimno
Faktura F/000038/2016 z dnia 23-08-2016r., wystawiona przez P.H.U. „TRANZYT”
Piotr Piotrowski, Majdan, ul. Mińska 40, 05-200 Wołomin na kwotę 8 594,01 zł
brutto.
Stwierdzono brak oszacowania wartości zamówienia, brak podpisania umowy z
wykonawcą inwestycji, udzielenie zamówienia z wolnej ręki oraz brak rozpoznania
rynku.
41. Usługa na wykonanie naprawy odcinka drogi gminnej w Trzcince
Faktura 58/2016 z dnia 08-09-2016r., wystawiona przez Zakład Usługowo Handlowy
Adam Jasiński, ul. Jana Pawła II 39, 05-326 Poświętne na kwotę 6 150,00 zł brutto.
Stwierdzono brak oszacowania wartości zamówienia, brak protokołu odbioru, brak
podpisania umowy z wykonawcą inwestycji, udzielenie zamówienia z wolnej ręki oraz
brak rozpoznania rynku.
42. Wykonanie wyrównania drogi Jadwiniew-Stróżki
Faktura F/000052/2016 z dnia 21-10-2016r., wystawiona przez P.H.U. „TRANZYT”
Piotr Piotrowski, Majdan, ul. Mińska 40, 05-200 Wołomin na kwotę 4 575,60 zł
brutto.
Stwierdzono brak oszacowania wartości zamówienia, brak protokołu odbioru, brak
podpisania umowy z wykonawcą inwestycji, udzielenie zamówienia z wolnej ręki oraz
brak rozpoznania rynku.
43. Wykonanie robót drogowych – budowa chodnika wraz ze zjazdami w ciągu
drogi gminnej w miejscowości Wólka Dąbrowicka.
Umowa nr 22/2016 z dnia 29-12-2016r., wystawiona przez Melio-Rex Damian
Błaszczak,
ul. Lisa Kuli 5a/20, 05-270 Marki na kwotę 82 000,00 zł brutto.
Stwierdzono iż po mimo braku wszczęcia przez zamawiającego procedury zapytań
ofertowych do UG wpłynęła oferta firmy Melio-Rex na wykonanie przedmiotu

24 | S t r o n a

zamówienia. Zamówienia udzielono w trybie z wolnej ręki, stwierdzono aby urząd
wykonał czynności rozpoznania rynku w celu weryfikacji wysokości otrzymane oferty
cenowej.
44. Wykonanie remontu jezdni w miejscowości Nowe Ręczaje
Faktura F/000030/2017 z dnia 21-07-2017r., wystawiona przez P.H.U. „TRANZYT”
Piotr Piotrowski, Majdan, ul. Mińska 40, 05-200 Wołomin na kwotę 13 591,50 zł
brutto.
Stwierdzono brak podpisania umowy z wykonawcą inwestycji, udzielenie
zamówienia z wolnej ręki oraz brak rozpoznania rynku.
45. Wykonanie remontu jezdni w miejscowości Ręczaje Polskie
Faktura F/000036/2017 z dnia 28-08-2017r., wystawiona przez P.H.U. „TRANZYT”
Piotr Piotrowski, Majdan, ul. Mińska 40, 05-200 Wołomin na kwotę 29 288,76 zł
brutto.
Stwierdzono brak oszacowania wartości zamówienia, brak protokołu odbioru, brak
podpisania umowy z wykonawcą inwestycji, udzielenie zamówienia z wolnej ręki oraz
brak rozpoznania rynku.
46. Wykonanie naprawy dróg asfaltowych w gminie Poświętne
Faktura F/000024/2017 z dnia 14-06-2017r., wystawiona przez P.H.U. „TRANZYT”
Piotr Piotrowski, Majdan, ul. Mińska 40, 05-200 Wołomin na kwotę 20 010,87 zł
brutto.
Stwierdzono brak oszacowania wartości zamówienia, brak protokołu odbioru, brak
podpisania umowy z wykonawcą inwestycji, udzielenie zamówienia z wolnej ręki oraz
brak rozpoznania rynku.
47. Wykonanie naprawy nawierzchni dróg gminnych miejscowości w Turze
Faktura F/0173/17 z dnia 19-07-2017r., wystawiona przez Adam Zając, Bykowizna,
ul. Piastowska 34, 05-311 Dębe Wielkie na kwotę 10 701,00 zł brutto.
Stwierdzono brak oszacowania wartości zamówienia, brak podpisania umowy z
wykonawcą inwestycji, udzielenie zamówienia z wolnej ręki oraz brak rozpoznania
rynku.
48. Wykonanie naprawy dróg asfaltowych na terenie gminy Poświętne oraz napraw
łuków dróg i poboczy z destruktu na terenie gminy Poświętne
Faktura F/000031/2017 z dnia 31-07-2017r., wystawiona przez P.H.U. „TRANZYT”
Piotr Piotrowski, Majdan, ul. Mińska 40, 05-200 Wołomin na kwotę 10 287,72 zł
brutto.
Stwierdzono brak oszacowania wartości zamówienia, brak protokołu odbioru, brak
podpisania umowy z wykonawcą inwestycji, udzielenie zamówienia z wolnej ręki oraz
brak rozpoznania rynku.
49. Wykonanie naprawy nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wola Cygowska
Faktura F/0230/17 z dnia 18-09-2017r., wystawiona przez Adam Zając, Bykowizna,
ul. Piastowska 34, 05-311 Dębe Wielkie na kwotę 8 856,00 zł brutto
Stwierdzono
brak podpisania umowy z wykonawcą inwestycji, udzielenie
zamówienia z wolnej ręki oraz brak rozpoznania rynku.
50. Wykonanie remontu jezdni miejscowości Trzcianka
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Faktura F/000042/2017 z dnia 30-10-2017r., wystawiona przez P.H.U. „TRANZYT”
Piotr Piotrowski, Majdan, ul. Mińska 40, 05-200 Wołomin na kwotę 9 696,50 zł
brutto.
Stwierdzono
brak podpisania umowy z wykonawcą inwestycji, udzielenie
zamówienia z wolnej ręki oraz brak rozpoznania rynku.
51. Wykonanie remontu jezdni na odcinku Cygów-Choiny
Faktura F/000043/2017 z dnia 30-10-2017r., wystawiona przez P.H.U. „TRANZYT”
Piotr Piotrowski, Majdan, ul. Mińska 40, 05-200 Wołomin na kwotę 12 022,02 zł
brutto.
Stwierdzono
brak podpisania umowy z wykonawcą inwestycji, udzielenie
zamówienia z wolnej ręki oraz brak rozpoznania rynku.
52. Wykonanie remontu jezdni miejscowości Krubki-Górki
Faktura F/000049/2017 z dnia 13-11-2017r., wystawiona przez P.H.U. „TRANZYT”
Piotr Piotrowski, Majdan, ul. Mińska 40, 05-200 Wołomin na kwotę 7 035,60 zł
brutto.
Stwierdzono
brak podpisania umowy z wykonawcą inwestycji, udzielenie
zamówienia z wolnej ręki oraz brak rozpoznania rynku.
53. Wykonanie remontu jezdni w miejscowości Małków
Faktura F/000048/2017 z dnia 13-11-2017r., wystawiona przez P.H.U. „TRANZYT”
Piotr Piotrowski, Majdan, ul. Mińska 40, 05-200 Wołomin na kwotę 7 651,83 zł
brutto.
Stwierdzono brak podpisania umowy z wykonawcą inwestycji, udzielenie zamówienia
z wolnej ręki oraz brak rozpoznania rynku.
54. Wykonanie naprawy nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Turze
Faktura F/0055/17 z dnia 15-03-2017r., wystawiona przez Adam Zając, Bykowizna,
ul. Piastowska 34, 05-311 Dębe Wielkie na kwotę 17 220,00 zł brutto.
Stwierdzono brak podpisania umowy z wykonawcą inwestycji, udzielenie zamówienia
z wolnej ręki oraz brak rozpoznania rynku.
55. Wykonanie utwardzenia jezdni w miejscowości Wola Cygowska
Faktura F/000010/2017 z dnia 31-03-2017r., wystawiona przez P.H.U. „TRANZYT”
Piotr Piotrowski, Majdan, ul. Mińska 40, 05-200 Wołomin na kwotę 3 001,20 zł
brutto.
Stwierdzono brak oszacowania wartości zamówienia, brak podpisania umowy z
wykonawcą inwestycji, udzielenie zamówienia z wolnej ręki oraz brak rozpoznania
rynku.
56. Wykonanie utwardzenia naprawy jezdni w miejscowości Międzypole
Faktura F/000011/2017 z dnia 31-03-2017r., wystawiona przez P.H.U. „TRANZYT”
Piotr Piotrowski, Majdan, ul. Mińska 40, 05-200 Wołomin na kwotę 6 756,00 zł
brutto.
Stwierdzono brak oszacowania wartości zamówienia, brak podpisania umowy z
wykonawcą inwestycji, udzielenie zamówienia z wolnej ręki oraz brak rozpoznania
rynku.
57. Wykonanie przepustu rurowego w miejscowości Międzyleś
Faktura F/000017/2017 z dnia 28-04-2017r., wystawiona przez P.H.U. „TRANZYT”
Piotr Piotrowski, Majdan, ul. Mińska 40, 05-200 Wołomin na kwotę 8 951,94 zł
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brutto.
Stwierdzono brak podpisania umowy z wykonawcą inwestycji, udzielenie zamówienia
z wolnej ręki oraz brak rozpoznania rynku.
58. Wykonanie naprawy jezdni oraz przepustu rurowego w miejscowości Międzyleś
Faktura F/000018/2017 z dnia 19-05-2017r., wystawiona przez P.H.U. „TRANZYT”
Piotr Piotrowski, Majdan, ul. Mińska 40, 05-200 Wołomin na kwotę 9 815,40 zł
brutto.
Stwierdzono
brak podpisania umowy z wykonawcą inwestycji, udzielenie
zamówienia z wolnej ręki oraz brak rozpoznania rynku.
59. Wykonanie przepustu rurowego na drodze relacji Nowe Ręczaje-Kolno
Faktura F/000023/2017 z dnia 14-06-2017r., wystawiona przez P.H.U. „TRANZYT”
Piotr Piotrowski, Majdan, ul. Mińska 40, 05-200 Wołomin na kwotę 10 418,87 zł
brutto.
Stwierdzono
brak podpisania umowy z wykonawcą inwestycji, udzielenie
zamówienia z wolnej ręki oraz brak rozpoznania rynku.
60. Wykonanie naprawy nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Cygów Nowy
Faktura F/0231/17 z dnia 18-09-2017r., wystawiona przez Adam Zając, Bykowizna,
ul. Piastowska 34, 05-311 Dębe Wielkie na kwotę 5 904,00 zł brutto.
Stwierdzono brak podpisania umowy z wykonawcą inwestycji, udzielenie zamówienia
z wolnej ręki oraz brak rozpoznania rynku.
61. Wykonanie naprawy jezdni w miejscowości Turze
Faktura F/000056/2017 z dnia 21-12-2017r., wystawiona przez P.H.U. „TRANZYT”
Piotr Piotrowski, Majdan, ul. Mińska 40, 05-200 Wołomin na kwotę 10 500,01 zł
brutto.
Stwierdzono brak podpisania umowy z wykonawcą inwestycji, udzielenie zamówienia
z wolnej ręki oraz brak rozpoznania rynku.
62. Wykonanie remontu jezdni w miejscowości Poświętne, ul. Polna
Faktura F/000015/18 z dnia 30-03-2018r., wystawiona przez P.H.U. „TRANZYT”
Piotr Piotrowski, Majdan, ul. Mińska 40, 05-200 Wołomin na kwotę 4 059,00 zł
brutto.
Stwierdzono brak podpisania umowy z wykonawcą inwestycji, udzielenie zamówienia
z wolnej ręki oraz brak rozpoznania rynku.
63. Wykonanie modernizacji drogi gminnej w miejscowości Wola Ręczajska
Faktura F/000003/18 z dnia 31-01-2018r., wystawiona przez P.H.U. „TRANZYT”
Piotr Piotrowski, Majdan, ul. Mińska 40, 05-200 Wołomin na kwotę 7 564,50 zł
brutto.
Stwierdzono brak oszacowania wartości zamówienia, brak protokołu odbioru prac,
brak podpisania umowy z wykonawcą inwestycji, udzielenie zamówienia z wolnej
ręki oraz brak rozpoznania rynku.
64. Wykonanie modernizacji drogi gminnej w miejscowości Kielczykowizna
Faktura F/000004/18 z dnia 31-01-2018r., wystawiona przez P.H.U. „TRANZYT”
Piotr Piotrowski, Majdan, ul. Mińska 40, 05-200 Wołomin na kwotę 6 642,00 zł
brutto.
Stwierdzono brak oszacowania wartości zamówienia, brak protokołu odbioru prac,
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brak podpisania umowy z wykonawcą inwestycji, udzielenie zamówienia z wolnej
ręki oraz brak rozpoznania rynku.
65. Wykonanie remontu przepustu rurowego na drodze Kolno-Ręczaje Polskie wraz
z odtworzeniem rowu
Faktura F/000002/18 z dnia 31-01-2018r., wystawiona przez P.H.U. „TRANZYT”
Piotr Piotrowski, Majdan, ul. Mińska 40, 05-200 Wołomin na kwotę 9 812,23 zł
brutto.
Stwierdzono brak oszacowania wartości zamówienia, brak protokołu odbioru prac,
brak podpisania umowy z wykonawcą inwestycji, udzielenie zamówienia z wolnej
ręki oraz brak rozpoznania rynku.
66. Wykonanie modernizacji drogi gminnej w miejscowości Wola Ręczajska
Faktura F/000014/18 z dnia 30-03-2018r., wystawiona przez P.H.U. „TRANZYT”
Piotr Piotrowski, Majdan, ul. Mińska 40, 05-200 Wołomin na kwotę 4 767,48 zł
brutto.
Stwierdzono brak podpisania umowy z wykonawcą inwestycji, udzielenie zamówienia
z wolnej ręki oraz brak rozpoznania rynku.
67. Wykonanie naprawy jezdni w miejscowości Międzyleś
Faktura F/000022/18 z dnia 05-04-2018r., wystawiona przez P.H.U. „TRANZYT”
Piotr Piotrowski, Majdan, ul. Mińska 40, 05-200 Wołomin na kwotę 19 322,07 zł
brutto.
Stwierdzono brak oszacowania wartości zamówienia, brak protokołu odbioru prac,
brak podpisania umowy z wykonawcą inwestycji, udzielenie zamówienia z wolnej
ręki oraz brak rozpoznania rynku.
68. Prace remontowe wraz z oczyszczeniem poboczy dróg gminnych w miejscowości
Turze
Faktura 01/05/18 z dnia 02-05-2018r., wystawiona przez Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe Paweł Rozbicki, Ładzyń 24, 05-304 Stanisławów na kwotę 13 350,00
zł
brutto.
Stwierdzono brak oszacowania wartości zamówienia, brak protokołu odbioru prac,
brak podpisania umowy z wykonawcą inwestycji, udzielenie zamówienia z wolnej
ręki oraz brak rozpoznania rynku.
69. Wykonanie naprawy nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kielczykowizna
przy użyciu kruszywa betonowego i destruktu asfaltowego
Faktura F/0118/18 z dnia 25-04-2018r., wystawiona przez Adam Zając, Bykowizna,
ul. Piastowska 34, 05-311 Dębe Wielkie na kwotę 5 781,00 zł brutto.
Stwierdzono brak podpisania umowy z wykonawcą inwestycji, udzielenie zamówienia
z wolnej ręki oraz brak rozpoznania rynku.
70. Wykonanie naprawy nawierzchni drogi gminnej na odcinku Rojków-Stróżki
przy użyciu kruszywa betonowego i destruktu asfaltowego
Faktura F/0114/18 z dnia 25-04-2018r., wystawiona przez Adam Zając, Bykowizna,
ul. Piastowska 34, 05-311 Dębe Wielkie na kwotę 19 680,00 zł brutto.
Stwierdzono brak podpisania umowy z wykonawcą inwestycji, udzielenie zamówienia
z wolnej ręki oraz brak rozpoznania rynku.
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71. Wykonanie naprawy jezdni w miejscowości Nabiel
Faktura F/000017/18 z dnia 05-04-2018r., wystawiona przez P.H.U. „TRANZYT”
Piotr Piotrowski, Majdan, ul. Mińska 40, 05-200 Wołomin na kwotę 9 746,52 zł
brutto.
Stwierdzono brak protokołu odbioru prac, brak podpisania umowy z wykonawcą
inwestycji, udzielenie zamówienia z wolnej ręki oraz brak rozpoznania rynku.
72. Wykonanie naprawy jezdni na odcinku Laskowizna-Czubajowizna
Faktura F/000020/18 z dnia 05-04-2018r., wystawiona przez P.H.U. „TRANZYT”
Piotr Piotrowski, Majdan, ul. Mińska 40, 05-200 Wołomin na kwotę 23 608,62 zł
brutto.
Stwierdzono brak protokołu odbioru prac, brak podpisania umowy z wykonawcą
inwestycji, udzielenie zamówienia z wolnej ręki oraz brak rozpoznania rynku..
73. Wykonanie naprawy jezdni - uzupełnienie ubytków w miejscowości Trzcianka,
Kolno
Faktura F/000016/18 z dnia 30-03-2018r., wystawiona przez P.H.U. „TRANZYT”
Piotr Piotrowski, Majdan, ul. Mińska 40, 05-200 Wołomin na kwotę 2 484,60 zł
brutto.
Stwierdzono brak protokołu odbioru prac, brak podpisania umowy z wykonawcą
inwestycji, udzielenie zamówienia z wolnej ręki oraz brak rozpoznania rynku.
74. Wykonanie naprawy nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Józefin przy
użyciu kruszywa betonowego i destruktu asfaltowego
Faktura F/0117/18 z dnia 25-04-2018r., wystawiona przez Adam Zając, Bykowizna,
ul. Piastowska 34, 05-311 Dębe Wielkie na kwotę 2 583,00 zł brutto.
Stwierdzono brak podpisania umowy z wykonawcą inwestycji, udzielenie zamówienia
z wolnej ręki oraz brak rozpoznania rynku.
75. Wykonanie naprawy nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Cygów przy
użyciu kruszywa betonowego i destruktu asfaltowego
Faktura F/0115/18 z dnia 25-04-2018r., wystawiona przez Adam Zając, Bykowizna,
ul. Piastowska 34, 05-311 Dębe Wielkie na kwotę 6 765,00 zł brutto.
Stwierdzono brak podpisania umowy z wykonawcą inwestycji, udzielenie zamówienia
z wolnej ręki oraz brak rozpoznania rynku.
76. Wykonanie naprawy nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Cygów przy
użyciu kruszywa betonowego i destruktu asfaltowego
Faktura F/0116/18 z dnia 25-04-2018r., wystawiona przez Adam Zając, Bykowizna,
ul. Piastowska 34, 05-311 Dębe Wielkie na kwotę 43 911,00 zł brutto.
Stwierdzono brak podpisania umowy z wykonawcą inwestycji, udzielenie zamówienia
z wolnej ręki oraz brak rozpoznania rynku.
77. Wykonanie remontu przepustu w pasie drogi gminnej w miejscowości Wólka
Dąbrowicka
Faktura nr 01/09/18 z dnia 05-09-2018r., wystawiona przez Bruk-Bud Piotr
Zdrojewski, Laskowizna 64, 05-326 Poświętne na kwotę 4 501,80 zł brutto.
Stwierdzono brak oszacowania wartości zamówienia, brak protokołu odbioru prac,
brak podpisania umowy z wykonawcą inwestycji, udzielenie zamówienia z wolnej
ręki oraz brak rozpoznania rynku.
78. Wykonanie usługi brukarskiej z materiałem
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Faktura nr 01/09/2018 z dnia 03-09-2018r., wystawiona przez Efekt-Bruk Dariusz
Lipka-Bartosik, ul. Wesoła 6, 05-326 Poświętne na kwotę 4 500,00 zł brutto.
Stwierdzono brak oszacowania wartości zamówienia, brak protokołu odbioru prac,
brak podpisania umowy z wykonawcą inwestycji, udzielenie zamówienia z wolnej
ręki oraz brak rozpoznania rynku.
79. Wykonanie naprawy jezdni w miejscowości Zabraniec
Faktura F/000019/18 z dnia 05-04-2018r., wystawiona przez P.H.U. „TRANZYT”
Piotr Piotrowski, Majdan, ul. Mińska 40, 05-200 Wołomin na kwotę 21 475,80 zł
brutto.
Stwierdzono brak protokołu odbioru prac, brak podpisania umowy z wykonawcą
inwestycji, udzielenie zamówienia z wolnej ręki oraz brak rozpoznania rynku.
80. Wykonanie naprawy nawierzchni drogi gminnej na odcinku Turze-Stróżki przy
użyciu kruszywa betonowego i destruktu asfaltowego.
Faktura F/0112/18 z dnia 25-04-2018r., wystawiona przez Adam Zając, Bykowizna,
ul. Piastowska 34, 05-311 Dębe Wielkie na kwotę 7 995,00 zł brutto.
Stwierdzono brak podpisania umowy z wykonawcą inwestycji, udzielenie zamówienia
z wolnej ręki oraz brak rozpoznania rynku.
81. Wykonanie naprawy nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Poświętne, ul.
Wiosenna przy użyciu kruszywa betonowego.
Faktura F/0113/18 z dnia 25-04-2018r., wystawiona przez Adam Zając, Bykowizna,
ul. Piastowska 34, 05-311 Dębe Wielkie na kwotę 4 428,00 zł brutto.
Stwierdzono brak podpisania umowy z wykonawcą inwestycji, udzielenie zamówienia
z wolnej ręki oraz brak rozpoznania rynku.
82. Wykonanie naprawy jezdni na odcinku Nadbiel-Czubajowizna
Faktura F/000021/18 z dnia 05-04-2018r., wystawiona przez P.H.U. „TRANZYT”
Piotr Piotrowski, Majdan, ul. Mińska 40, 05-200 Wołomin na kwotę 41 291,10 zł
brutto.
Stwierdzono brak protokołu odbioru prac, brak podpisania umowy z wykonawcą
inwestycji, udzielenie zamówienia z wolnej ręki oraz brak rozpoznania rynku.
83. Wykonanie naprawy jezdni w miejscowości Czubajowizna
Faktura F/000018/18 z dnia 05-04-2018r., wystawiona przez P.H.U. „TRANZYT”
Piotr Piotrowski, Majdan, ul. Mińska 40, 05-200 Wołomin na kwotę 10 922,40 zł
brutto.
Stwierdzono brak podpisania umowy z wykonawcą inwestycji, udzielenie zamówienia
z wolnej ręki oraz brak rozpoznania rynku.
5.5.2

Zamówienia zakresu budowy chodników, miejsc użyteczności publicznej i ich utrzymania.

Audytujący dokonali analizy 4 postepowań dotyczących kwestii z zakresu budowy
chodników, miejsc użyteczności publicznej i ich utrzymania w latach 2014 – 2018.
Ustalono iż w 3 postępowaniach nie wszczynając postepowania ofertowego udzielono
zamówienia z wolnej ręki jednocześnie nie zawierając z wykonawcą umowy oraz nie
szacując wartości zamówienia.
Uchybienia stwierdzone przez audytorów w analizowanych postępowaniach :
 Brak dokumentacji wszczęcia zamówienia;
 Brak oszacowania wartości zamówienia;
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Brak podpisania umowy z wykonawcą;
Brak dokumentacji rozpoznania rynku;
Brak dokumentacji zapytań ofertowych;

1. Zagospodarowanie zieleńca w Poświętnem.
Faktura F/00035/15 z dnia 13-04-2015r., wystawiona przez P.P.H.U. „EKO-PARK”
Ewa Rosa, Majdan, Wólka Kozłowska 73, 05-240 Tłuszcz na kwotę 23 889,60 zł
brutto.
Stwierdzono brak oszacowania wartości zamówienia, brak podpisania umowy z
wykonawcą inwestycji, udzielenie zamówienia z wolnej ręki oraz brak rozpoznania
rynku.
2. Wykonanie naprawy parkingu przy ośrodku zdrowia oraz placu targowego w
Poświętnem
Faktura F/0229/17 z dnia 18-09-2017r., wystawiona przez Adam Zając, Bykowizna,
ul. Piastowska 34, 05-311 Dębe Wielkie na kwotę 8 364,00 zł brutto.
Stwierdzono brak oszacowania wartości zamówienia, brak podpisania umowy z
wykonawcą inwestycji, udzielenie zamówienia z wolnej ręki oraz brak rozpoznania
rynku.
3. Budowa chodnika przy ośrodku zdrowia oraz placu targowego w Poświętnem
Faktura F/0229/17 z dnia 18-09-2017r., wystawiona przez Adam Zając, Bykowizna,
ul. Piastowska 34, 05-311 Dębe Wielkie na kwotę 8 364,00 zł brutto.
Stwierdzono brak oszacowania wartości zamówienia, brak podpisania umowy z
wykonawcą inwestycji, udzielenie zamówienia z wolnej ręki oraz brak rozpoznania
rynku.
5.5.3

Zamówienia zakresu zimowego utrzymania dróg gminnych

Audytorzy przeanalizowali 12 postepowań dotyczących usług z zakresu zimowego
utrzymania dróg gminnych. Ustalono, iż tak kluczowa kwestia związana z bezpieczeństwem
mieszkańców gminy jak zimowe utrzymanie dróg w 90 % przypadków nie były uregulowane
umowami zawartymi z odpowiednim marginesem bezpieczeństwa czasowego co pozwalałoby
zabezpieczyć interesy zamawiającego. We wszystkich analizowanych postępowaniach
audytorzy stwierdzili brak oszacowania wartości zamówienia, brak protokołu odbioru
wykonanych prac oraz udzielenie zamówienia z wolnej ręki bez przeprowadzenia procedury
postępowania ofertowego lub procedury rozpoznania rynku
Wątpliwości audytorów budzi także fakt, iż usługa zimowego utrzymania dróg podlegała
podziałowi jak choćby w 2014 roku gdy udzielono na nią 4 zamówień na łączna kwotę:
30 000,70 zł. Urząd kierując się dbałością o efektywność gospodarowania środkami
publicznymi powinien mieć na uwadze, iż przy zamówieniach na większe kwoty istnieje
możliwość obniżenia ich kosztów.
W przeanalizowanych postępowaniach, Urząd Gminy naraża się na zarzut naruszenia ustawy
o odpowiedzialności za naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
Uchybienia stwierdzone przez audytorów w analizowanych postępowaniach :
 Brak dokumentacji wszczęcia zamówienia;
 Brak oszacowania wartości zamówienia;
 Brak podpisania umowy z wykonawcą;
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Brak protokołu odebrania prac ;
Brak dokumentacji rozpoznania rynku;
Brak dokumentacji zapytań ofertowych;
Nieuzasadniony podział zamówienia.

1. Odśnieżanie dróg i chodników gminy Poświętne 17,20,27,28,29,30,31 stycznia
2014
Faktura VAT Nr 6/14/V z dnia 18-02-2014r., wystawiona przez Spółdzielnia
Usługowo Produkcyjna w Poświętnem, ul. Szkolna 11, 05-326 Poświętne na kwotę 5
616,00 zł brutto. Stwierdzono brak protokołu odbioru, brak oszacowania wartości
zamówienia, brak podpisania umowy z wykonawcą prac, udzielenie zamówienia z
wolnej ręki oraz brak rozpoznania rynku.
2. Odśnieżanie dróg gruntowych w gm. Poświętne.
Faktura 4/2014 z dnia 31-01-2014r., wystawiona przez Zakład Usługowo Handlowy
Adam Jasiński, ul. Jana Pawła II 39, 05-326 Poświętne na kwotę 9 233,20 zł brutto.
Stwierdzono brak protokołu odbioru, brak oszacowania wartości zamówienia, brak
podpisania umowy z wykonawcą prac, udzielenie zamówienia z wolnej ręki oraz brak
rozpoznania rynku.
3. Odśnieżanie dróg gminy Poświętne 17,20,26,28,29,30 stycznia 2014
Faktura VAT Nr 09/01/2014 z dnia 30-01-2014r., wystawiona przez „DUTIZAR”
Agnieszka Dutkiewicz, Jasienica ul. Lipowa 6, 05-240 Tłuszcz na kwotę 4 924,80 zł
brutto. Stwierdzono brak protokołu odbioru, brak oszacowania wartości zamówienia,
brak podpisania umowy z wykonawcą prac, udzielenie zamówienia z wolnej ręki oraz
brak rozpoznania rynku.
4. Odśnieżanie mechanicznie, mieszanka piaskowo solna 20%
Faktura VAT Nr 07/02/14 z dnia 28-02-2014r., wystawiona przez „Czystość” sp.j.
Szpański Jerzy, Jacek, Dawid, ul. Sławkowska 22, 05-200 Wołomin na kwotę
10 226,70 zł brutto. Stwierdzono brak protokołu odbioru, brak oszacowania wartości
zamówienia, brak podpisania umowy z wykonawcą prac, udzielenie zamówienia z
wolnej ręki oraz brak rozpoznania rynku.
5. Odśnieżanie mechanicznie, mieszanka piaskowo solna 20%
Faktura VAT Nr 12/01/15 z dnia 30-01-2015r., wystawiona przez „Czystość” sp.j.
Szpański Jerzy, Jacek, Dawid, ul. Sławkowska 22, 05-200 Wołomin na kwotę
9 346,80 zł brutto. Stwierdzono brak protokołu odbioru, brak oszacowania wartości
zamówienia, brak podpisania umowy z wykonawcą prac, udzielenie zamówienia z
wolnej ręki oraz brak rozpoznania rynku.
6. Odśnieżanie dróg i chodników gminy Poświętne dnia 31 stycznia 2015
Faktura VAT Nr 15/15/V z dnia 23-03-2015r., wystawiona przez Spółdzielnia
Usługowo Produkcyjna w Poświętnem, ul. Szkolna 11, 05-326 Poświętne na kwotę
771,60 zł brutto. Stwierdzono brak protokołu odbioru, brak oszacowania wartości

32 | S t r o n a

zamówienia, brak podpisania umowy z wykonawcą prac, udzielenie zamówienia z
wolnej ręki oraz brak rozpoznania rynku.
7. Odśnieżanie dróg i chodników gminy Poświętne
Faktura VAT Nr 91/16/V z dnia 30-12-2016r., wystawiona przez Spółdzielnia
Usługowo Produkcyjna w Poświętnem, ul. Szkolna 11, 05-326 Poświętne na kwotę 1
555,20 zł brutto. Stwierdzono brak oszacowania wartości zamówienia, brak protokołu
odbioru, brak podpisania umowy z wykonawcą inwestycji, udzielenie zamówienia z
wolnej ręki oraz brak rozpoznania rynku.
8. Odśnieżanie dróg i chodników gminy Poświętne
Faktura VAT Nr 3/17/V z dnia 30-01-2017r., wystawiona przez Spółdzielnia
Usługowo Produkcyjna w Poświętnem, ul. Szkolna 11, 05-326 Poświętne na kwotę 1
555,20 zł brutto. Stwierdzono brak protokołu odbioru, brak oszacowania wartości
zamówienia, brak podpisania umowy z wykonawcą prac, udzielenie zamówienia z
wolnej ręki oraz brak rozpoznania rynku.
9. Umowa nr 21/2016 z dnia 20.12.2016 r. na zimowe utrzymanie dróg gminnych na
terenie gminny Poświętne w sezonie 2016/2017
Faktura VAT Nr 01/02/17 z dnia 08-02-2017r., wystawiona przez „Czystość” sp.j.
Szpański Jerzy, Jacek, Dawid, ul. Sławkowska 22, 05-200 Wołomin na kwotę
10 174,50 zł brutto. Stwierdzono brak protokołu odbioru, brak oszacowania wartości
zamówienia, udzielenie zamówienia z wolnej ręki oraz brak rozpoznania rynku.
10. Odśnieżanie dróg i chodników gminy Poświętne dnia 01 grudnia 2017
Faktura VAT Nr 70/17/V z dnia 29-12-2017r., wystawiona przez Spółdzielnia
Usługowo Produkcyjna w Poświętnem, ul. Szkolna 11, 05-326 Poświętne na kwotę 1
069,20 zł brutto. Stwierdzono brak protokołu odbioru, brak oszacowania wartości
zamówienia, brak podpisania umowy z wykonawcą prac, udzielenie zamówienia z
wolnej ręki oraz brak rozpoznania rynku.
11. Umowa nr 26/2017 z dnia 22.12.2017 r. na zimowe utrzymanie dróg gminnych na
terenie gminny Poświętne
Faktura VAT Nr 12/02/18 z dnia 28-02-2018r., wystawiona przez „Czystość” sp.j.
Szpański Jerzy, Jacek, Dawid, ul. Sławkowska 22, 05-200 Wołomin na kwotę
11 097,50 zł brutto. Audytorom nie okazano dokumentacji związanej z zawarciem
umowy 26/2017. Jedynym dokumentem stanowiącym ślad rewizyjny jest faktura
kosztowa pozyskana z wydziału księgowości budżetowej.
12. Odśnieżanie dróg i chodników gminy Poświętne dnia 17,19,23,25 stycznia 2018
Faktura VAT Nr 5/18/V z dnia 19-02-2018r., wystawiona przez Spółdzielnia
Usługowo Produkcyjna w Poświętnem, ul. Szkolna 11, 05-326 Poświętne na kwotę 3
450,60 zł brutto. Stwierdzono brak protokołu odbioru, brak oszacowania wartości
zamówienia, brak podpisania umowy z wykonawcą prac, udzielenie zamówienia z
wolnej ręki oraz brak rozpoznania rynku.
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5.5.4

Zamówienia dotyczące budowy i utrzymania infrastruktury oświetlenia dróg i ulic.

Audytorzy dokonali analizy 8 postepowań z zakresu budowy i utrzymania infrastruktury
związanej z oświetleniem dróg i ulic gminnych.
W ocenie audytorów we wszystkie 8 postępowaniach mamy do czynienia z udzieleniem
zamówienia z wolnej ręki, a rzekoma procedura postępowania ofertowego ma charakter
fasadowy i ma zapewnić iluzję rzekomego postępowania ofertowego. W 100 %
analizowanych przypadków audytorzy nie odnaleźli śladów rewizyjnych w postaci
protokołu wyboru najkorzystniejszej oferty, a wyłonienia oferenta dokonywano poprzez
odręczne naniesienie zapisu „zatwierdzam” lub „akceptuję” przez Wójta Gminy Jana
Cymermana na ofertach złożonych do Urzędu Gminy.
Jednocześnie audytorzy zwracają uwagę, iż nie ma uzasadnienia do rozdzielenia
zamówień na usługę dotyczącą budowy infrastruktury oświetlenia drogowego ze względu
na poszczególne inwestycje i ich lokalizacje, gdyż charakter i rodzaj wykonywanej pracy
jest zbliżony do siebie w analizowanych umowach.
W dwóch analizowanych przypadkach ustalono rażące niedbalstwo w postaci pominięcia
pisemnej formy zmian w podpisanych umowach, tj. brak zawarcia aneksu do umowy przy
akceptacji zmiany wartości zamówienia. Doprowadziło to do sytuacji, gdzie łącza wartość
zapłacona za zrealizowane zamówienie przekroczyło wartość zapisaną w umowie.
Powyższe ustalenie wskazują, iż Urząd Gminy naraża się na zarzut naruszenia ustawy
PZP oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
W poniższych postępowaniach stwierdzono uchybienia w postaci:
 Brak dokumentacji dotyczącej procedury wszczęcia postępowania ofertowego;
 Brak dokumentacji dotyczącej procedury rozpoznania rynku;
 Nieuzasadniony podział zamówienia.
1. Umowa nr 2/2014 z dnia 25.03.2014r. na wykonanie robót budowalnoelektrycznych w zakresie „Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w
miejscowości Cygów”
Zamówienie zostało udzielone na podstawie wyboru oferty firmy Instalatorstwo
Elektryczne Jan Stempel, ul. Krótka 4, Stanisławów na kwotę 20 000 zł brutto.
W dniu 27.06.2014r. na trzy dni przed ostatecznym terminem zakończenia inwestycji
podpisano Aneks nr 1 do umowy z dnia 25.03.2014r., zmieniając termin realizacji
wykonania inwestycji z dnia 30.06.2014r. na dzień 14.08.2014r.
Stwierdzono, iż po mimo braku wszczęcia przez zamawiającego procedury zapytań
ofertowych do UG wpłynęły dwie oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia.
W ocenie audytorów zamówienie zostało udzielone z wolnej ręki, a pojawienie się
drugiej oferty, której poziom ogólności i brak danych adresata ma stworzyć fasadę
rzekomego postępowania ofertowego.
Ponadto podpisanie aneksu do umowy a tym samym rezygnacja z naliczania kar
umownych w wysokości 0,2 % kwoty inwestycji za dzień zwłoki, naruszało interes
zamawiającego w postaci jak najszybszego ukończenia zaplanowanej inwestycji.
2. Umowa nr 9/2015 z dnia 25.05.2015r. na wykonanie robót budowalnoelektrycznych w zakresie „Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w
miejscowości Ostrowik”
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Zamówienie zostało udzielone na podstawie wyboru oferty firmy Instalatorstwo
Elektryczne Henryk Pazio, ul. 3-go maja 92, Sulejówek na kwotę 16 862,61 zł netto.
Stwierdzono iż po mimo braku wszczęcia przez zamawiającego procedury zapytań
ofertowych do UG wpłynęły dwie oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia.
W ocenie audytorów zamówienie zostało udzielone z wolnej ręki, a pojawienie się
drugiej oferty, której poziom ogólności i brak danych adresata ma stworzyć fasadę
rzekomego postępowania ofertowego.
3. Umowa nr 20/2015 z dnia 23.09.2015r. na wykonanie robót budowalnoelektrycznych w zakresie „Podwieszenie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego
na istniejących stanowiskach słupowych w miejscowości Wola Cygowska”
Zamówienie zostało udzielone na podstawie wyboru oferty firmy Instalatorstwo
Elektryczne Henryk Pazio, ul. 3-go maja 92, Sulejówek na kwotę 11 000,00 zł brutto.
Stwierdzono, iż po mimo braku wszczęcia przez zamawiającego procedury zapytań
ofertowych do UG wpłynęły trzy oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia.
W ocenie audytorów zamówienie zostało udzielone z wolnej ręki, a pozostałych
dwóch ofert, których poziom ogólności oraz błędy w przedmiocie zamówienia tj.
wykonanie robót w miejscowości Międzypole, ma stworzyć fasadę rzekomego
postępowania ofertowego.
Ponadto audytorzy zwracają uwagę na fakt, iż Wójt Gminy Poświętne, Jan Cymerman
nie zastosował się do zapisów § 11 podpisanej umowy, mówiącego w jakich
okolicznościach i w jakiej formie następują zmiany w zawartej umowie, zaaprobował
bez zachowania odpowiedniej formy, kolejną ofertę firmy Instalatorstwo elektryczne
Henryk Pazio na dodatkowe prace w kwocie 3000 zł brutto. W skutek czego łączna
wartość inwestycji wyniosła 14 000 zł brutto co stało w sprzeczności z zapisami
umowy.
4. Umowa nr 21/2015 z dnia 23.09.2015r. na wykonanie robót budowalnoelektrycznych w zakresie „Podwieszenia linii napowietrznej oświetlenia ulicznego
na istniejących stanowiskach słupowych w miejscowości Międzypole”
Zamówienie zostało udzielone na podstawie wyboru oferty firmy Instalatorstwo
Elektryczne Henryk Pazio, ul. 3-go maja 92, Sulejówek na kwotę 10 000,00 zł brutto.
Stwierdzono, iż po mimo braku wszczęcia przez zamawiającego procedury zapytań
ofertowych do UG wpłynęły trzy oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia.
W ocenie audytorów zamówienie zostało udzielone z wolnej ręki, a pojawienie się
pozostałych dwóch ofert ma charakter czysto iluzoryczny i ma na celu stworzenie
fasadowości rzekomego postępowania ofertowego.
Ponadto audytorzy zwracają uwagę na fakt, iż osoba nieuprawniona Joanna
Marcinkiewicz – Skarbnik Gminy przy naruszeniu zapisów § 11 podpisanej umowy,
mówiącego w jakich okolicznościach i w jakiej formie następują zmiany w zawartej
umowie, zaaprobowała kolejną ofertę firmy Instalatorstwo elektryczne Henryk Pazio
na dodatkowe prace w kwocie 2400 zł brutto. W efekcie czego łączna wartość
inwestycji wyniosła 12 400 zł brutto co stało w sprzeczności z zapisami umowy.
5. Umowa nr 21/2017 z dnia 28.11.2017r. na budowę linii napowietrznej oświetlenia
ulicznego na istniejących i projektowanych stanowiskach słupowych w
miejscowości Międzypole”
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Zamówienie zostało udzielone na podstawie wyboru oferty Pana Łukasza Sitnickiego,
ul. M. Grochowskiej 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki na kwotę 20 910,00 zł brutto.
Stwierdzono, iż po mimo braku wszczęcia przez zamawiającego procedury zapytań
ofertowych do UG wpłynęły dwie oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia.
W ocenie audytorów zamówienie zostało udzielone z wolnej ręki, a pojawienie się
drugiej oferty poza tą zaakceptowaną przez zamawiającego ma charakter czysto
iluzoryczny i ma na celu stworzenie fasadowości rzekomego postępowania
ofertowego.
6. Umowa nr 22/2017 z dnia 28.11.2017r. na budowę linii napowietrzno-kablowe
oświetlenia ulicznego na projektowanych stanowiskach słupowych w
miejscowości Ręczaje Polskie
Zamówienie zostało udzielone na podstawie wyboru oferty Pana Łukasza Sitnickiego,
ul. M. Grochowskiej 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki na kwotę 45 510,00 zł brutto.
Stwierdzono iż po mimo braku wszczęcia przez zamawiającego procedury zapytań
ofertowych do UG wpłynęły dwie oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia.
W ocenie audytorów zamówienie zostało udzielone z wolnej ręki, a pojawienie się
drugiej oferty poza tą zaakceptowaną przez zamawiającego ma charakter czysto
iluzoryczny i ma na celu stworzenie fasadowości rzekomego postępowania
ofertowego.
7. Umowa nr 27/2018 z dnia 16.10.2018r. na wykonanie robót budowalnoelektrycznych w zakresie „Podwieszenie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego
AsXSn 2x25 mm2 na istniejących stanowiskach słupowych w miejscowości
Krubki-Górki”
Zamówienie zostało udzielone z wolnej ręki na podstawie wyboru oferty firmy Zakład
Budowy Urządzeń Energetycznych Kazimierz Sasin, Ossów, ul. Gen. JordanRozwadowskiego 25 , 05-230 Kobyłka na kwotę 133 205,00 zł brutto.
Stwierdzono, iż po mimo braku wszczęcia przez zamawiającego procedury zapytań
ofertowych do UG wpłynęła oferta na wykonanie przedmiotu zamówienia z firmy
ZBUE Kazimierz Sasin. Nie stwierdzono aby urząd przeprowadził jakiekolwiek
rozpoznanie rynku w celu zweryfikowania oferty cenowej.
8. Umowa nr 28/2018 z dnia 16.10.2018r. na wykonanie robót budowalnoelektrycznych w zakresie „Podwieszenie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego
AsXSn 2x25 mm2 na istniejących stanowiskach słupowych w miejscowości
Poświętne, ul. Zachodnia”
Zamówienie zostało udzielone z wolnej ręki na podstawie wyboru oferty firmy Zakład
Budowy Urządzeń Energetycznych Kazimierz Sasin, Ossów, ul. Gen. JordanRozwadowskiego 25 , 05-230 Kobyłka na kwotę 24 205,00 zł brutto.
Stwierdzono iż po mimo braku wszczęcia przez zamawiającego procedury zapytań
ofertowych do UG wpłynęła oferta na wykonanie przedmiotu zamówienia z firmy
ZBUE Kazimierz Sasin.
Nie stwierdzono aby urząd przeprowadził jakiekolwiek rozpoznanie rynku w celu
zweryfikowania oferty cenowej.
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5.5.5

Umowy dotyczące obsługi prawnej.

Przeanalizowano 7 postepowań z zakresu obsługi prawnej. Ustalono, iż umowy
dotyczące obsługi prawnej UG zawierały zarówno usługę zastępstwa procesowego,
zwolnionego ze stosowania ustawy PZP w trybie art. 4 pkt 3 lit. e, a, jak i usługę bieżącej
obsługi prawnej jednostki, która spod stosowania PZP wyłączona już nie jest.
Uwagę audytujących zwrócił fakt, iż pomimo że w latach 2014 – 2017 obsługę prawną
Urzędu Gminy prowadziło aż dwie kancelarie prawne jednocześnie. Urząd dwukrotnie
(raz w 2016 i raz w 2017) podpisywał dodatkowe umowy z trzecią kancelarią prawna tj.
JMGJ – Jaworska, Matusiak, Grześkowiak-Stojek, Jarnicka w Warszawie przy ulicy
Hożej 39/36, na usługę doradztwa prawnego w zakresie postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego. Powyższe jest w ocenie audytorów nieuzasadnione w sytuacji,
gdy urząd dysponuje pracownikami zatrudnionymi na stanowiskach inspektorów ds.
zamówień publicznych oraz wsparciem dwóch prawników w ramach podpisanych
wcześniej umów.
Ponadto audytorzy dostrzegli liczne aneksowanie zawartych umów, które w jednych
przypadkach wydłużało trwanie umowy z jednego roku do dwóch i pół roku, natomiast w
innych skracało umowy z roku do 4 miesięcy tylko po to by następnie podpisać kolejną
umowę z tym samym wykonawcą na wyższą kwotę. Zdaniem audytujących zjawisko
aneksowania umów w celu ich przedłużenia na kolejne okresy jest jednym z symptomów
omijania zapisów ustawy PZP. Podkreślania wymaga fakt, iż część dokumentów w
postaci aneksów do umówi jak i umowy z dnia 15.12.2017 r z kancelarią prawną
Grzegorza Bartnika nie zostały okazane audytującym.
W zakresie niżej opisanych postepowań potwierdzono, iż wszystkie zamówienia
udzielane na obsługę prawną urzędu były udzielane z wolnej ręki bez procedury
rozpoznania rynku lub zapytań ofertowych.
W wyniku szczegółowej analizy dokumentacji okazanej audytującym stwierdzono
uchybienia w postaci :
 Brak dokumentacji wszczęcia zamówienia;
 Brak dokumentacji rozpoznania rynku;
 Brak dokumentacji zapytań ofertowych.
1. Realizacja umowy na obsługę prawą Urzędu Gminy w 2014 roku
Umowa obsługi prawnej z dnia 20.08.2014r., zawarta na czas określony do dnia
31.08.2015r., z Adwokatem Mariuszem Porowskim prowadzącym kancelarie prawną
z siedzibą w Warszawie przy ulicy Łagowskiej 2 /55.
Wynagrodzenie zostało ustalone na kwotę 3 000 zł netto za pracę w wymiarze nie
przekraczającym 35 godzin miesięcznie i nie częściej niż raz w tygodniu .
W dniu 25.08.2015r. został podpisany Aneks do umowy z dnia 20.08.2014r.,
przedłużający termin jej trwania do dnia 31.12.2015r. Powyższy dokument nie został
okazany audytorom.
Następnie w dniu 29.12.2015r., został podpisany kolejny aneks do umowy z dnia
20.08.2014r. przedłużający okres obowiązywania do dnia 31.12.2016r.
Duże wątpliwości audytorów budzi zasadność aneksowania umowy na obsługę
prawną, która jest czynnością powtarzalną i zakończenie jej trwania powinno
skutkować zawarciem nowej umowy, a nie przedłużaniem trwającej w ostatnich
dniach jej obowiązywania.
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Powyższe zjawisko może prowadzić do obchodzenia zapisów ustawy PZP, gdyż
wartość zagregowanych aneksów i pierwotnej umowy może przekroczyć próg
bagatelności.
Ponadto stwierdzono, że zamówieni udzielono z wolnej ręki bez procedury
rozpoznania rynku, która pozwoliłaby zweryfikować ofertę cenową wykonawcy
2. Realizacja umowy na obsługę prawną Urzędu Gminy w 2016 roku
Umowa zlecenie z dnia 31.12.2015r., zawarta na czas określony do dnia 31.12.2016r.,
z Adwokat Ewa Zaręba-Sycik prowadzącą kancelarię adwokacką w Wołominie przy
ulicy Wileńskiej 43/3.
Wynagrodzenie zostało ustalone na kwotę 4 065,04 zł netto za pracę w wymiarze dwa
dni w tygodniu w siedzibie zamawiającego w tym obsługa sesji Rady Gminy.
Ponadto stwierdzono, że zamówieni udzielono z wolnej ręki bez procedury
rozpoznania rynku, która pozwoliłaby zweryfikować ofertę cenową wykonawcy
3. Realizacja umowy na obsługę prawną Urzędu Gminy w 2017 roku
Umowa zlecenie z dnia 02.01.2017r., zawarta na czas określony do dnia 31.12.2017r.,
z Adwokat Ewa Zaręba-Sycik prowadzącą kancelarię adwokacką w Wołominie przy
ulicy Wileńskiej 43/3.
Wynagrodzenie zostało ustalone na kwotę 4 065,04 zł netto za pracę w wymiarze dwa
dni w tygodniu w siedzibie zamawiającego w tym obsługa sesji Rady Gminy.
W dniu 03.03.2017r. został podpisany Aneks do umowy z dnia 02.01.2017r.,
skracający termin jej trwania do dnia 30.04.2017r. Powyższy dokument nie został
okazany
audytorom.
Ponadto stwierdzono, że zamówieni udzielono z wolnej ręki bez procedury
rozpoznania rynku, która pozwoliłaby zweryfikować ofertę cenową wykonawcy

4. Realizacja umowy na obsługę prawną Urzędu Gminy w 2017 roku
Umowa zlecenie z dnia 02.01.2017r., zawarta na czas określony do dnia 30.04.2017r.,
z Adwokatem Grzegorz Bartnik prowadzącą kancelarię adwokacką w Radzyminie
przy ulicy Falandysza 8/21.
Wynagrodzenie zostało ustalone na kwotę 4 065,04 zł netto za pracę w wymiarze dwa
dni w tygodniu w siedzibie zamawiającego.
Ponadto stwierdzono, że zamówieni udzielono z wolnej ręki bez procedury
rozpoznania rynku, która pozwoliłaby zweryfikować ofertę cenową wykonawcy
5. Realizacja umowy na obsługę prawną Urzędu Gminy w 2017 roku
Umowa zlecenie z dnia 08.05.2017r., zawartą na czas określony do dnia 31.12.2017r.,
z Adwokatem Grzegorz Bartnik prowadzącą kancelarię adwokacką w Otwocku przy
ulicy Andriollego 27/29.
Wynagrodzenie zostało ustalone na kwotę 4 065,04 zł netto za pracę w wymiarze dwa
dni w tygodniu w siedzibie zamawiającego.
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Ponadto stwierdzono, że zamówieni udzielono z wolnej ręki bez procedury
rozpoznania rynku, która pozwoliłaby zweryfikować ofertę cenową wykonawcy
6. Realizacja umowy na obsługę prawną Urzędu Gminy w 2017 roku
Umowa zlecenie z dnia 08.05.2017r., zawartą na czas określony do dnia 31.12.2017r.,
z Adwokat Ewa Zaręba-Sycik prowadzącą kancelarię adwokacką w Wołominie przy
ulicy Wileńskiej 43/3.
Wynagrodzenie zostało ustalone na kwotę 4 265,00 zł netto za pracę w wymiarze dwa
dni w tygodniu w siedzibie zamawiającego w tym obsługa sesji Rady Gminy.
Ponadto stwierdzono, że zamówieni udzielono z wolnej ręki bez procedury
rozpoznania rynku, która pozwoliłaby zweryfikować ofertę cenową wykonawcy
7. Realizacja umowy na obsługę prawną Urzędu Gminy w 2018 roku
Umowa zlecenie z dnia 02.01.2018r., zawartą na czas określony do dnia 31.12.2018r.,
z Adwokatem Grzegorz Bartnik prowadzącą kancelarię adwokacką w Otwocku przy
ulicy Andriollego 27/29.
Wynagrodzenie zostało ustalone na kwotę 6 504,07 zł netto za pracę w wymiarze trzy
dni w tygodniu w siedzibie zamawiającego w tym obsługę sesji Rady Gminy
Ponadto stwierdzono, że zamówieni udzielono z wolnej ręki bez procedury
rozpoznania rynku, która pozwoliłaby zweryfikować ofertę cenową wykonawcy

5.5.6

Umowy dotyczące usług transportu ludności z terenu gminy Poświętne.

Zagadnienia organizacji przez jednostki samorządu terytorialnego transportu publicznego
reguluje Ustawa z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym z póź. zm.
Stosownie do zapisów art. 22 ust. 1 powyższej ustawy organizator transportu zbiorowego
może zawrzeć bezpośrednio umowę z wykonawcą w sytuacji gdy kwota za świadczone
usługi transportowe nie będzie przekraczała 1 000 000 euro lub 300 000 tys. kilometrów
rocznie. Wyłącznie zamówień, które swoją wartością nie przekraczają opisanego powyżej
progu wartości ze stosowania ustawy PZP nie oznacza, iż Urząd Gminy nie jest związany
innymi aktami prawnymi, które wymagają racjonalnego i efektywnego wydatkowania
środków publicznych, a co za tym idzie zachowania zasady konkurencyjności
Audytujący dokonali analizy 4 postepowań dotyczących zamówień z zakresu usług
transportowych dla mieszkańców z terenu gminy Poświętne
Duże wątpliwości audytorów wzbudza fakt, iż we wszystkich przypadkach dzień
podpisania umowy zbiega się z terminem wpływu oferty na świadczenie usług
transportowych. W związku z powyższym zamawiający nie pozostawił sobie marginesu
czasowego na przeprowadzenie procedury rozpoznania rynku, która gwarantowałaby, iż
osiągnięto najlepsze rezultaty w stosunku do rozdysponowanych środków publicznych w
udzielonych z wolnej ręki zamówieniach.
Wartą podkreślenia kwestią jest fakt, iż 50 % zawartych umów było aneksowanych, a
25% było aneksowanych dwukrotnie. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, iż zawarte
aneksy wyczerpywały wszelkie przesłanki, aby uznać je za nowe umowy.
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Dokonując oceny postępowań z zakresu usług transportowych audytujący wskazują na
rażące niedbalstwo, brak należytej staranności oraz brak poszanowania ustawy o
finansach publicznych.
W postępowaniach będących przedmiotem zainteresowania audytorów stwierdzono
uchybienia w postaci :
 Brak dokumentacji wszczęcia zamówienia;
 Brak oszacowania wartości zamówienia;
 Brak dokumentacji rozpoznania rynku;
 Brak dokumentacji zapytań ofertowych.
1. Realizacja umowy o usługi przewozowe
Umowa z dnia 31.10.2017r dotycząca wykonywania usług przewozowych w zakresie
dowożenia i odwożenia członków wspólnoty samorządowej Gminy Poświętne w
ramach linii regularnej na trasie Nadbiel – Nowe Ręczaje, zawarta z firmą Przewozy
Autokarowe Marek Michalski z siedzibą w Lipnikach, ul. Słoneczna 10, 05-200
Wołomin. Umowa została zawarta na czas określony od 01.11.2017r do 31.12.2018r.
Wynagrodzenie wykonawcy w kwocie 432 zł brutto za każdy dzień zostało ustalone w
oparciu o ofertę na świadczenie usług, która wpłynęła do UG w dniu podpisania
umowy tj. 31.10.2017r. Zapisy umowy nie precyzują czy usługa transportu ma być
świadczona tylko w dni robocze ? czy również w soboty i niedziele. W związku z
powyższym w ocenie audytorów nie oszacowano wartości zamówienia. Ponadto
audytujący zwracają uwagę na fakt, iż umowa zawarta na przewóz osób na określonej
trasie Nadbiel – Nowe Ręczaje, zawiera w § 1 pkt. 2, zapisy poszerzające zakres
świadczonych usług transportu o kolejne miejscowości czyli de facto nową trasę, po
uzyskaniu stosownego pozwolenia przez firmę transportową od Starosty
Wołomińskiego. W ocenie audytujących zawarcie umowy na świadczenie usług
transportowych w chwili gdy wykonawca nie spełnia podstawowych kryteriów do
udzielenia zamówienia tj. brak koncesji/pozwolenia jest rażącym przejawem
niedbalstwa.
Ponadto stwierdzono, że zamówieni udzielono z wolnej ręki bez procedury
rozpoznania rynku, która pozwoliłaby zweryfikować ofertę cenową wykonawcy
2. Realizacja umowy o usługi przewozowe
Umowa z dnia 04.06.2018r dotycząca wykonywania usług przewozowych w zakresie
dowożenia i odwożenia członków wspólnoty samorządowej Gminy Poświętne w
ramach linii regularnej na trasie Krubki-Górki, Zabraniec, Okuniew, Sulejówek
zawarta z firmą Przewozy Autokarowe Marek Michalski z siedzibą w Lipnikach, ul.
Słoneczna 10, 05-200 Wołomin. Umowa została zawarta na czas określony od
04.06.2018r do 30.06.2018r.
Wynagrodzenie wykonawcy w kwocie 9 504 zł brutto miesięcznie za wykonaną
usługę zostało ustalone w oparciu o ofertę wykonawcy z dnia zawarcia umowy na
świadczenie usług tj. 04.06.2018r.
Ponadto stwierdzono, że zamówieni udzielono z wolnej ręki bez procedury
rozpoznania rynku, która pozwoliłaby zweryfikować ofertę cenową wykonawcy
3. Realizacja umowy o usługi przewozowe
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Umowa z dnia 02.07.2018r dotycząca wykonywania usług przewozowych w zakresie
dowożenia i odwożenia członków wspólnoty samorządowej Gminy Poświętne w
ramach linii regularnej na trasie Krubki-Górki, Zabraniec, Okuniew, Sulejówek
zawarta z firmą Przewozy Autokarowe Marek Michalski z siedzibą w Lipnikach, ul.
Słoneczna 10, 05-200 Wołomin. Umowa została zawarta na czas określony od
02.07.2018r do 28.09.2018r. Wynagrodzenie wykonawcy w kwocie 9 504 zł brutto
miesięcznie za wykonaną usługę zostało ustalone w oparciu o ofertę wykonawcy z
dnia zawarcia umowy na świadczenie usług tj. 04.06.2018r. Następnie w dniu
28.09.2018r został zawarty Aneks nr 1 /2018 do umowy zawartej w dniu 02.07.2018r
na podstawie którego wydłużono czas trwania umowy do 23 listopada 2018r.
W dniu 23.11.2018r. podpisano Aneks nr 2 na podstawie którego zmianie uległa trasa
świadczonych usług transportowych tj. Poświętne, Wola Ręczajska, Zawiesiuchy,
Krubki Górki, Małków, Zabraniec, Okuniew, Sulejówek Miłosna PKP. Ponadto
przedłużono czas trwania umowy do dnia 31.12.2018r oraz zmieniono wynagrodzenie
usługodawcy na kwotę 9500 zł miesięcznie. Audytujący stoją na stanowisku, iż Aneks
nr 2/2018 zawarty w dniu 23.11.2018r zawiera wszelkie przesłanki tj. inny zakres,
inne wynagrodzenie, inny czas trwania, aby uznać ją na całkiem nową umowę, a nie
aneks istniejącej.
Ponadto stwierdzono, że zamówieni udzielono z wolnej ręki bez procedury
rozpoznania rynku, która pozwoliłaby zweryfikować ofertę cenową wykonawcy
4. Realizacja umowy o usługi przewozowe
Umowa z dnia 14.09.2018r dotycząca wykonywania usług przewozowych w zakresie
dowożenia i odwożenia uczniów szkół ponadpodstawowych z tereny Gminy
Poświętne do miejscowości Mińsk Mazowiecki zawarta z firmą Przewozy
Autokarowe Marek Michalski z siedzibą w Lipnikach, ul. Słoneczna 10, 05-200
Wołomin. Umowa została zawarta na czas określony od 14.09.2018r do 15.11.2018r.
Wynagrodzenie wykonawcy w kwocie 10 000 zł brutto miesięcznie za wykonaną
usługę zostało ustalone w oparciu o ofertę wykonawcy z dnia 12.09.2018r.
Następnie w dniu 23.11.2018r został zawarty Aneks nr 1 /2018 do umowy zawartej w
dniu 14.09.2018r., na podstawie którego zmianie uległa trasa świadczonych usług
transportowych tj. Ręczaje Polskie, Nowe Ręczaje, Choiny, Poświętne, Wólka
Dąbrowicka, Dąbrowica, Międzyleś, Wola Cygowska, Jadwiniew, Rojków, Turze,
Stanisławów, Mińsk Mazowiecki. Ponadto przedłużono czas trwania umowy do dnia
31.12.2018r oraz zmieniono wynagrodzenie usługodawcy na kwotę 14 000 zł netto
(15 120 zł brutto) miesięcznie. Audytujący w tym przypadku również uważają, iż
Aneks nr 1/2018 zawarty w dniu 23.11.2018r zawiera wszelkie przesłanki tj. inny
zakres usług, inne wynagrodzenie, inny czas trwania, aby uznać ją za całkiem nową
umowę, a nie aneks istniejącej.
Ponadto stwierdzono, że zamówieni udzielono z wolnej ręki bez procedury
rozpoznania rynku, która pozwoliłaby zweryfikować ofertę cenową wykonawcy
Jednocześnie analiza okazanej dokumentacji wskazała, iż nie przedstawiono audytorom
wszystkich umów dotyczących usług transportu publicznego o czym świadczy Aneks nr
3/11/2018 z dnia 23.11.2018r do umowy z dnia 31.10.2018r. dotyczący przewozu osób na
trasie Turze, Rojków, Jadwiniew, Wola Cygowska, Wola Ręczajska, Poświętne, Nowe
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Ręczaje, Ręczaje Polskie, Mostówka, Majdan, Stary Lipny, Wołomin PKP w okresie od
23.11.2018r do 31.12.2018r, która nie została okazana audytującym.
5.5.7

Zamówienia z zakresu usług kosztorysowo-projektowych.

Audytujący dokonali analizy 10 postępowań dotyczących usług kosztorysowo projektowych zamawianych przez Urząd Gminy w Poświętnem. We wszystkich
przeanalizowanych postepowaniach stwierdzono udzielenie zamówienia z wolnej ręki, nie
dokonano wszczęcia postepowania ofertowego ani rozpoznania rynku. Ponadto
wątpliwości audytorów budzi fakt, iż 10 z 12 umów co stanowi 83,3 % wszystkich umów
zawartych w 2018 roku na usługi kosztorysowo-projektowe zostało podpisane z firma
„Przekrój” – Maciej Styś.
W ocenie audytorów nie ma uzasadnienia do rozdzielenia zamówień na usługę
projektowo-kosztorysową ze względu na poszczególne inwestycję, gdyż charakter i rodzaj
wykonywanej pracy jest zbliżony do siebie w analizowanych umowach. Podkreślenia
wymaga fakt ,że połączenie 10 zamówień w jedno o większej wartości dałoby szanse na
zainteresowanie zamówieniem większej liczby oferentów zwiększając przy tym pozycje
negocjacyjną Urzędu Gminy.
Powyższe ustalenie wskazują iż urząd przy wydatkowaniu środków publicznych nie
stosował się do zasady oszczędnego i efektywnego wydatkowania środków publicznych
w taki sposób aby osiągać jak najlepsze efekty w stosunku do zaangażowanych środków.
W postępowaniach będących przedmiotem zainteresowania audytorów stwierdzono
uchybienia w postaci :
 Braki protokołów odbioru prac;
 Brak wszczęcia postępowania ofertowego;
 Brak rozpoznania rynku.
1. Umowa na wykonanie usługi projektowo kosztorysowej
Umowa nr 2/2018 z dnia 02.01.2018r dotycząca usługi z zakresu Kompleksowego
wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu i wyposażenia boiska
sportowego w miejscowości Międzyleś – ramach programu MIAS Mazowsze zawarta
z firmą Usługi Projektowo-Kosztorysowe „Przekrój” Maciej Styś, ul. 1-go maja 44a,
07-130 Łochów. Wynagrodzenie wykonawcy ustalono na kwotę 4500 zł brutto.
Potwierdzono, iż Urząd udzielił zamówienia w trybie z wolnej ręki bez
przeprowadzenia procedury badania rynku w zakresie zakupionej usługi, która
weryfikowałaby cenę zamawianej usługi. Ponadto stwierdzono brak protokołu
zdawczo odbiorczego dokumentacji będącej przedmiotem umowy.
2. Umowa na wykonanie usługi projektowo kosztorysowej
Umowa nr 4/2018 z dnia 19.01.2018r dotycząca usługi z zakresu Kompleksowego
wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej siłowni zewnętrznej, strefy relaxu
i placu zabaw w miejscowości Turze - w ramach rządowego programu rozwoju małej
architektury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym „ Otwarte
Strefy Aktywności – OSA” zawarta z firmą Usługi Projektowo-Kosztorysowe
„Przekrój” Maciej Styś, ul. 1-go maja 44a, 07-130 Łochów. Wynagrodzenie
wykonawcy ustalono na kwotę 5 800 zł brutto.
Potwierdzono, iż Urząd udzielił zamówienia w trybie z wolnej ręki bez
przeprowadzenia procedury badania rynku w zakresie zakupionej usługi, która
weryfikowałaby cenę zamawianej usługi.
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3. Umowa na wykonanie usługi projektowo kosztorysowej
Umowa nr 5/2018 z dnia 19.01.2018r dotycząca usługi z zakresu Kompleksowego
wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej siłowni zewnętrznej, strefy relaxu
i placu zabaw w miejscowości Wola Cygowska - w ramach rządowego programu
rozwoju małej architektury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym
„ Otwarte Strefy Aktywności – OSA” zawarta z firmą Usługi ProjektowoKosztorysowe
„Przekrój”
Maciej
Styś,
ul.
1-go
maja
44a,
07-130 Łochów. Wynagrodzenie wykonawcy ustalono na kwotę 5 800 zł brutto.
Potwierdzono, iż Urząd udzielił zamówienia w trybie z wolnej ręki bez
przeprowadzenia procedury badania rynku w zakresie zakupionej usługi, która
weryfikowałaby cenę zamawianej usługi.
4. Umowa na wykonanie usługi projektowo kosztorysowej
Umowa nr 6/2018 z dnia 19.01.2018r dotycząca usługi z zakresu Kompleksowego
wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej siłowni zewnętrznej, strefy relaxu
i placu zabaw w miejscowości Wólka Dąbrowicka - w ramach rządowego programu
rozwoju małej architektury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym
„ Otwarte Strefy Aktywności – OSA” zawarta z firmą Usługi ProjektowoKosztorysowe
„Przekrój”
Maciej
Styś,
ul.
1-go
maja
44a,
07-130 Łochów. Wynagrodzenie wykonawcy ustalono na kwotę 5 800 zł brutto.
Potwierdzono, iż Urząd udzielił zamówienia w trybie z wolnej ręki bez
przeprowadzenia procedury badania rynku w zakresie zakupionej usługi, która
weryfikowałaby cenę zamawianej usługi.
5. Umowa na wykonanie usługi projektowo kosztorysowej
Umowa nr 7/2018 z dnia 19.01.2018r dotycząca usługi z zakresu Kompleksowego
wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej siłowni zewnętrznej, strefy relaxu
i placu zabaw w miejscowości Krubki-Górki - w ramach rządowego programu
rozwoju małej architektury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym
„ Otwarte Strefy Aktywności – OSA” zawarta z firmą Usługi ProjektowoKosztorysowe
„Przekrój”
Maciej
Styś,
ul.
1-go
maja
44a,
07-130 Łochów. Wynagrodzenie wykonawcy ustalono na kwotę 5 800 zł brutto.
Potwierdzono, iż Urząd udzielił zamówienia w trybie z wolnej ręki bez
przeprowadzenia procedury badania rynku w zakresie zakupionej usługi, która
weryfikowałaby cenę zamawianej usługi.
6. Umowa na wykonanie usługi projektowo kosztorysowej
Umowa nr 9/2018 z dnia 21.03.2018r dotycząca usługi z zakresu Kompleksowego
wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy boiska wielofunkcyjnego
o nawierzchni sztucznej wraz z odwodnieniem w miejscowości Nowe Ręczaje –
ramach programu MIWIS Mazowsze 2018 zawarta z firmą Usługi ProjektowoKosztorysowe
„Przekrój”
Maciej
Styś,
ul. 1-go maja 44a, 07-130 Łochów. Wynagrodzenie wykonawcy ustalono na kwotę 7
500 zł brutto.
Potwierdzono, iż Urząd udzielił zamówienia w trybie z wolnej ręki bez
przeprowadzenia procedury badania rynku w zakresie zakupionej usługi, która
weryfikowałaby cenę zamawianej usługi. Ponadto stwierdzono brak protokołu
zdawczo odbiorczego dokumentacji będącej przedmiotem umowy.
7. Umowa na wykonanie usługi projektowo kosztorysowej
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Umowa nr 10/2018 z dnia 21.03.2018r dotycząca usługi z zakresu Kompleksowego
wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy boiska wielofunkcyjnego
o nawierzchni sztucznej wraz z odwodnieniem w miejscowości Rojków – ramach
programu MIWIS Mazowsze 2018 zawarta z firmą Usługi Projektowo-Kosztorysowe
„Przekrój”
Maciej
Styś,
ul. 1-go maja 44a, 07-130 Łochów. Wynagrodzenie wykonawcy ustalono na kwotę 5
500 zł brutto.
Potwierdzono, iż Urząd udzielił zamówienia w trybie z wolnej ręki bez
przeprowadzenia procedury badania rynku w zakresie zakupionej usługi, która
weryfikowałaby cenę zamawianej usługi. Ponadto stwierdzono brak protokołu
zdawczo odbiorczego dokumentacji będącej przedmiotem umowy.
8. Umowa na wykonanie usługi projektowo kosztorysowej
Umowa nr 13/2018 z dnia 29.06.2018r dotycząca usługi z zakresu wykonania
uproszczonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu drogi gminnej relacji
Czubajowizna –Nadbiel na odcinku o długości ok. 2200 mb., zawarta z firmą Usługi
Projektowo-Kosztorysowe „Przekrój” Maciej Styś, ul. 1-go maja 44a, 07-130 Łochów.
Wynagrodzenie wykonawcy ustalono na kwotę 4 500 zł brutto.
Potwierdzono, iż Urząd udzielił zamówienia w trybie z wolnej ręki bez
przeprowadzenia procedury badania rynku w zakresie zakupionej usługi, która
weryfikowałaby cenę zamawianej usługi. Brak jest również protokołu zdawczo
odbiorczego dokumentacji będącej przedmiotem umowy.
9. Umowa na wykonanie usługi projektowo kosztorysowej
Umowa nr 14/2018 z dnia 29.06.2018r dotycząca usługi z zakresu wykonania
dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika/pobocza utwardzonego
wraz ze zjazdami w ciągu drogi gminnej w miejscowości Dąbrowica na odcinku o
długości ok. 900 mb. Do torów kolejowych, zawarta z firmą Usługi ProjektowoKosztorysowe „Przekrój” Maciej Styś, ul. 1-go maja 44a, 07-130 Łochów.
Wynagrodzenie wykonawcy ustalono na kwotę 1 000 zł brutto.
Potwierdzono, iż Urząd udzielił zamówienia w trybie z wolnej ręki bez
przeprowadzenia procedury badania rynku w zakresie zakupionej usługi, która
weryfikowałaby cenę zamawianej usługi. Brak jest również protokołu zdawczo
odbiorczego dokumentacji będącej przedmiotem umowy. Pogłębiona analiza
dokumentacji dotyczącej umowy 14/2018 wskazuje iż znajdująca się w aktach oferta
firmy „Przekrój” z dnia 15.06.2018r na wykonanie prac projektowo kosztorysowych
opiewała pierwotnie na kwotę 9 000 zł brutto. Na ofercie znajduje się odręczny zapis
Wójta Gminy Poświętne Jana Cymermana z informacją, iż w wyniku negocjacji
ustalono wynagrodzenie 1000 zł brutto. Powyższe zdarzenie budzi zaniepokojenie
audytorów, gdyż negocjacja cenowa w wyniku której następuje obniżka na poziomie
88,89 % ceny wyjściowej w znaczący sposób odbiega
od realiów obrotu
gospodarczego.
10. Umowa na wykonanie usługi projektowo kosztorysowej
Umowa nr 15/2018 z dnia 29.06.2018r dotycząca usługi z zakresu wykonania
uproszczonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu drogi gminnej w
miejscowości Turze na odcinku o długości ok. 500 mb., zawarta z firmą Usługi
Projektowo-Kosztorysowe „Przekrój” Maciej Styś, ul. 1-go maja 44a, 07-130 Łochów.
Wynagrodzenie wykonawcy ustalono na kwotę 6 000 zł brutto.
Potwierdzono, iż Urząd udzielił zamówienia w trybie z wolnej ręki bez
przeprowadzenia procedury badania rynku w zakresie zakupionej usługi, która
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weryfikowałaby cenę zamawianej usługi. Brak jest również protokołu zdawczo
odbiorczego dokumentacji będącej przedmiotem umowy.

5.6

Ocena dokonanych ustaleń

W świetle poczynionych ustaleń na podstawie zebranych dowodów oraz przeanalizowanej
dokumentacji uwzględniając przyjęte kryteria, audytorzy negatywnie oceniają w badanym
zakresie obszar zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Poświętnem. Skala
stwierdzonych naruszeń, uchybień oraz nieprawidłowości jednoznacznie wskazuje na brak
poszanowania przepisów prawa oraz nade wszystko niewystarczającą dbałość o finanse
publiczne. Audytujący z całą stanowczością podkreślają fakt, iż brak wewnętrznych
uregulowań w zakresie udzielania zamówień poniżej progu 30 tys. EURO powoduje
całkowitą dysfunkcję organizacyjną tej części Urzędu.
W związku ze zidentyfikowaniem obszarów wysokiego ryzyka audytorzy rekomendują
podjęcie działań naprawczych polegających na pilnym zaprojektowaniu i wdrożeniu systemu
zarządzania zamówieniami publicznymi w oparciu o podejście procesowo – systemowe.
Poniżej audytujący wskazują główne ustalenia w badanych obszarach :
 brak wewnętrznych regulacji w zakresie udzielania zamówień poniże 30 tys. EURO;
 brak jednolitego systemu zarządzania umowami;
 brak zabezpieczeń przed wystąpieniem konfliktu interesu lub zjawisk korupcyjnych;
 brak oszacowania wartości zamówienia lub górnego progu wartości zamówienia;
 dysfunkcyjny proces planowania zamówień;
 nie stosowanie wspólnego słownika zamówień CPV w prowadzonych
postępowaniach;
 występowanie podziału zamówień;
 powszechne występowanie rozdrobnienia zamówień.
Audytorzy w 135 badanych postępowaniach poniżej progu bagatelności
następujące uchybienia :






stwierdzili

65 % przypadków stwierdzono brak podpisania umowy z wykonawcą;
86 % przypadków dzielenie zamówienia przy zastosowaniu trybu z wolnej ręki, bez
stosowania procedury rozpoznania cenowego rynku;
48 % przypadków stwierdzono brak oszacowania wartości zamówienia;
6 % przypadków stwierdzono aneksowanie umów;
37 % przypadków stwierdzono brak protokołu odbioru.

W związku z ustalonymi naruszeniami audytorzy zidentyfikowali następujące rodzaje ryzyka:
 wysokie ryzyko naruszenia ustawy prawo zamówień publicznych;
 wysokie ryzyko naruszenia ryzyko wystąpienia niegospodarności;
 wysokie ryzyko naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Ocena (osiągniety poziom
istotności/zgodności):

wysoki poziom ryzyka / wymagania nie spełnione
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5.7

Analiza wybranych postępowań realizowanych na podstawie ustawy Prawo zamówień
publicznych

W okresie objętym badaniem audytowym, tj. 5 lat Urząd Gminy Poświętne przeprowadził 54
postępowania przetargowe z czego 12 zostało unieważnionych, co daje 42 efektywnie
zakończonych podpisaniem umów spraw. Analizie poddano 20 spraw. Dokonano
następujących ustaleń:
 w 1 przypadki stwierdzono udostępnienie dokumentów osobie, która nie posiadała
legitymacji prawnej do wglądu w dokumenty, co stanowi incydent bezpieczeństwa
informacji,
 w 5 przypadkach stwierdzono brak podpisania umowy z wykonawcą usługi nadzoru
inwestorskiego w związku z realizacja projektu w następstwie postępowania, którego
przedmiotem były roboty budowlane;
 w 9 przypadkach nie przeprowadzono postępowania ofertowego na pozyskanie usługi
nadzoru inwestorskiego w związku z realizacja projektu w następstwie postępowania,
którego przedmiotem były roboty budowlane;
 w 3 przypadkach stwierdzono błędy w dokumentacji przetargowej nie mające wpływu
na wybór dostawcy;
 w toku realizacji jednego z projektów wykonawca usługi nadzoru inwestorskiego
realizowanego nie wystawił faktury za świadczone usługi.
Powyższe ustalenia wskazują, iż nie stwierdzono naruszeń przepisów ustawy Prawo
zamówień publicznych skutkujących uznaniem nieważności postępowania. Stwierdzono
nieznaczne uchybienia w kilku przypadkach odnoszące się do procedowania w toku
postępowania oraz liczny uchybienia związane z wyborem wykonawców nadzoru
inwestorskiego już w trakcie realizacji przedsięwzięć będących następstwem
przeprowadzonych postępowań.
Poniżej zostały przedstawione przykłady, w których w ocenie audytorów doszło do
naruszenia przepisów.
1. Przebudowa więźby dachowej i pokrycia dachu na budynku Szkoły Podstawowej
w Nowych Ręczajach. Postępowanie trybie przetargu nieograniczonego.
Oznaczenie sprawy: ZP.271.2.2014.
W toku postępowania wpłynęło 5 ofert. Za najkorzystniejszą wybrano ofertę „EUROBUD” Iwona Bohatyrewicz, z/s ul. Sasina 2/3 ,05-200 Wołomin. Umowę nr 1/2014 z
wykonawcą podpisano w dniu 26.05.2014 r. Wartość umowy 293.247,67 zł. brutto.
Nadzór inwestorski realizował BUD-INVENT Sp. z o.o. z/s ul. Odkryta 36A, 03-140
Warszawa zgodnie z umową nr 10/2014 z dnia 26.05.2014 r. Wartość 18.573,00 zł
brutto. Nie przeprowadzono postępowania ofertowego pozyskania tej usługi.
2. Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w Cygowie, gmina Poświętne.
Postępowanie trybie przetargu nieograniczonego. Oznaczenie spraw:
ZP.271.1.2014, ZP.271.4.2014, ZP.271.9.2014.
W toku postępowania wpłynęło 7 ofert. Za najkorzystniejszą w cz. I wybrano ofertę
DAWAR Sport Sp. z o.o., z/s ul. Izbicka 5/7, 60-458 Poznań. Umowę nr 6/2014 z
wykonawcą podpisano w dniu 11.09.2014 r. Wartość umowy 498.780,12 zł. brutto.
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Nadzór inwestorski realizował ART-B.I. Artur Waszczuk z/s ul. Św. Wincentego
112/245, 03-291 Warszawa. Przeprowadzono postępowanie ofertowe pozyskania tej
usługi. Podpisano umowę nr 16/2014 w dniu 11.09.2014 r. Wartość 14.760,00 zł
brutto
3. Rewitalizacja centrum miejscowości Poświętne. Postępowanie trybie przetargu
nieograniczonego. Oznaczenie spraw: ZP.271.13.2014.
W toku postępowania wpłynęło 7 ofert. Za najkorzystniejszą wybrano ofertę
BUDOWA, REMONTY – Dróg, Ulic, Chodników Damian Prokopowicz, z/s ul.
Długiej 84A, 05-240 Tłuszcz. Umowę nr 1/2015 z wykonawcą podpisano w dniu
13.01.2015 r. Wartość umowy 184.341,99 zł. brutto.
Nadzór inwestorski realizował ARPO Arkadiusz Postek z/s ul. Reymonta 71D/15, 05400 Otwock. Audytorzy nie uzyskali informacji dotyczących trybu pozyskania tej
usługi. Podpisano umowę nr 16/2014 w dniu 11.09.2014 r. Wartość 14.760,00 zł
brutto
4. Budowa sieci wodociągowej na odcinku SUW Kielczykowizna – Wola Ręczajska
– Wola Cygowska, gm. Poświętne. Postępowanie realizowane w trybie przetargu
nieograniczonego. Oznaczenie spraw: ZP.271.08.2014.
W toku postępowania wpłynęło 2 oferty. Za najkorzystniejszą wybrano ofertę FIRMA
USŁUGOWO-HANDLOWA „INSTAL-BUD” Szczepan Jan Mielarczyk, z/s ul.
Nowe Wypychy 20, 07-206 Siemionka. Umowę nr 3/2014 z wykonawcą podpisano w
dniu 13.08.2014 r. Wartość umowy 2.699.850,00 zł. brutto.
Nadzór inwestorski realizował WDI OBSŁUGA INWESTYCJI Sp. z o.o. z/s ul. Dr
A. Kuklińskiego 3 „B”, 07-410 Ostrołęka. Audytorzy nie uzyskali informacji
dotyczących trybu pozyskania tej usługi. Podpisano umowę nr 10/2014 w dniu
13.08.2014 r. Wartość usługi zgodnie z umową 29.889,00 zł brutto
5. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zabrańcu część – sale lekcyjny. Postępowanie
trybie przetargu nieograniczonego. Oznaczenie sprawy: ZP.271.4.2015.
W toku postępowania wpłynęło 10 ofert. Za najkorzystniejszą wybrano ofertę PHU
Budomur Sp. z o.o., z/s ul. Ogrodowa 5, 06-100 Pułtusk. Umowę nr 5/2015 z
wykonawcą podpisano w dniu 03.11.2015 r. Wartość umowy 331.343,59 zł. brutto.
Nadzór inwestorski realizował ARPO Arkadiusz Postek z/s ul. Reymonta 71D/15, 05400 Otwock zgodnie z umową nr 23/2015 z dnia 03.11.2015 r. Wartość 9.717,00 zł
brutto. Nie przeprowadzono postępowania ofertowego pozyskania tej usługi.
6. Doposażenie oddziałów w Gminie Poświętne w ramach projektu „Super
przedszkolaki”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Postępowanie trybie przetargu nieograniczonego. Oznaczenie sprawy:
ZP.271.2.2015.
W toku postępowania wpłynęło 10 ofert. Za najkorzystniejszą w cz. I wybrano ofertę
CROQUET Sp. z o.o., z/s ul. Trzebnicka 81, 55-095 Mirków. Umowę nr 1/2015 z
wykonawcą podpisano w dniu 30.09.2015 r. Wartość umowy 202.498,75 zł. brutto. Za
najkorzystniejszą w cz. II wybrano ofertę PHPU ZUBER Andrzej Zuber z/s ul.
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Krakowska 29C, 05-424 Wrocław. Umowę nr 2/2015 z wykonawcą podpisano w dniu
05.10.2015 r. Wartość umowy 330.000,00 zł. brutto.
Ustalenie wartości zamówienia nastąpiło w dniu 02.09.2015 r. o czym świadczy
dokument sporządzony przez Pana Mariusza Białka Inspektora ds. zamówień
publicznych i zatwierdzony przez Pana Lecha Sędka Zastępcy Wójta działający z
upoważnienia Wójta Gminy. Ustalenia wartości dokonano na podstawie art. 34 ust. 1
pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. podstawą ustalenia wartości
zamówienia na usługi lub dostawy powtarzające się okresowo lub podlegające
wznowieniu w określonym czasie jest łączna wartość zamówień tego samego rodzaju
których zamawiający zamierza udzielić w terminie 12 miesięcy następujących po
pierwszej usłudze lub dostawie. Zgodnie z informacją zawartą w dokumencie
Ustalenie wartości zamówienia, wartość zamówienia ustalono na podstawie cen
podanych na stronach firm oferujących w sprzedaży zakres rzeczowy przewidziany we
wniosku o dofinansowania, m.in. pomoce dydaktyczne, sprzęt elektroniczny,
doposażenie pomieszczeń, łazienek , kuchni. W załączeniu nie przedstawiono
jakichkolwiek informacji potwierdzających zebranie informacji. Brak śladu
rewizyjnego dokonanej czynności uniemożliwia dokonanie oceny prawidłowości
przeprowadzenia procesu ustalania wartości zamówienia.
Nadzór inwestorski realizował ARPO Arkadiusz Postek z/s ul. Reymonta 71D/15, 05400 Otwock. Wartość 4.797,00 zł brutto. Nie przeprowadzono postępowania
ofertowego pozyskania tej usługi oraz nie podpisano umowy na wykonanie usługi.
7. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na odcinku SUW Kielczykowizna –
Kolno, gm. Poświętne. Postępowanie trybie przetargu nieograniczonego.
Oznaczenie sprawy: ZP.271.2.2012.
W toku postępowania wpłynęły 4 oferty. Za najkorzystniejszą wybrano ofertę WODBUD Jarosław Karpiński, z/s Kołaków 74, 05-254 Dąbrówka. Umowę nr 4/2016 z
wykonawcą podpisano w dniu 23.11.2016 r. Wartość umowy 1.266.897,53 zł. brutto.
Została zawarta w dniu 23.11.206 r. umowa nr 18/2016 na „Kompleksowy nadzór
inwestorski nad wykonaniem zadania Budowy Sieci Wodociągowej na odcinku od
SUW Kielczykowizna – Kolno, gm. Poświętne” z Przedsiębiorstwem Robót
Budowlanych i Instalacyjnych „HYDRO-INSTAL” Andrzej Saulewicz z/s ul. Żytnia
6, 05-200 Wołomin. Zgodnie z jej treścią została ona zawarta „w trybie rozpoznania
cenowego owartości poniżej 30.000 Euro, zgodnie z art. 4 pkt. 8, ustawy Prawo
zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004”. Wartość umowy 19.680,00 zł brutto.
W dokumentacji z postępowania istnieją adnotacje na kopiach dokumentów ofert
wszystkich czterech podmiotów, które zgłosiły swój udział w przetargu, świadczące o
fakcie zapoznania się z nimi oraz dokonaniu badania tych ofert pod względem
poprawności sporządzenia i wyliczenia wartości tych ofert przez Pana Andrzeja
Saulewicza. Adnotacje te datowane są na 30.10.2016 r. Zaznaczyć należy, iż na tym
etapie postępowaniania nie był związany jakąkolwiek umową z Urzędem Gminy
Poświętne w zakresie doradztwa w zakresie badania ofert przetargowych. Powyższe
zdarzenie stanowi incydent naruszenia bezpieczeństwa informacji. Jednocześnie
należy rozważyć jego konsekwencje formalnoprawne z uwagi na fakt, iż na rzecz
Urzędu Gminy była zrealizowana usługa, za wiedzą i zgodą jego pracowników, tak
więc mamy do czynienia z przyjęciem darowizny, co w konsekwencji może rodzić
konieczność dokonania rozliczeń księgowych darowizny.
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8. Dostawa oleju opałowego lekkiego 2016/2017. Postępowanie trybie przetargu
nieograniczonego. Oznaczenie sprawy: ZP.271.4.2016.
W toku postępowania wpłynęły 3 oferty. Za najkorzystniejszą wybrano ofertę TERMOIL Sp. z o.o., z/s ul. Ofiar Firleja 7, Radom 26-600. Umowę nr 6/2016 z wykonawcą
podpisano w dniu 30.11.2016 r. Wartość umowy (maksymalna) 256.000,00 zł. brutto.
9. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na odcinku Wola Cygowska –
Poświętne, gm. Poświętne. Postępowanie trybie przetargu nieograniczonego.
Oznaczenie sprawy: ZP.271.6.2017.
W toku postępowania wpłynęły 4 oferty. Za najkorzystniejszą wybrano ofertę Zakładu
Usług Budowlanych „TEL-BUD” Sp. z o.o., z/s ul. Szosa Jadowska 51, 05-200
Wołomin. Umowę nr 8/2017 z wykonawcą podpisano w dniu 18.07.2017 r. Wartość
umowy 1.103.310,00 zł. brutto.
Nadzór inwestorski realizował Hydro Instal Andrzej Saulewicz z/s ul. Żytnia 6, 05200 Wołomin zgodnie z umową nr 11/2017 z dnia 13.07.2017 r. Wartość 12.300,00 zł
brutto. Nie przeprowadzono postępowania ofertowego pozyskania tej usługi.
10. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Poświętne, z PSZOK-u z Urzędu
Gminy w Poświętnem, placówek szkolnych, Ochotniczych Straży Pożarnych oraz
odbiór nieczystości z placówek szkolnych, Gminnego Ośrodka Zdrowia oraz
Urzędu Gminy w Poświętnem. Postępowanie trybie przetargu nieograniczonego.
Oznaczenie sprawy: ZP.271.4.2017.
W toku postępowania wpłynęły 3 oferty. Za najkorzystniejszą wybrano ofertę:
w części I KOBE sp. cywilna Paweł Kotowski, Krzysztof Kotowski z/s ul. Myśliwska
8, 05-200 Wołomin. Umowę nr 2/2017 z wykonawcą podpisano w dniu 22.06.2017 r.
Wartość umowy 427.680,51 zł brutto.
w części II KOBE sp. cywilna Paweł Kotowski, Krzysztof Kotowski z/s ul. Myśliwska
8, 05-200 Wołomin. Umowę nr 3/2017 z wykonawcą podpisano w dniu 22.06.2017 r.
Wartość umowy określona została w stawkach ryczałtowych poszczególnych usług
zgodnie ze złożoną ofertą.
w części III P.P.U.H. IMPERF s.c. Dariusz Szpański i Gabriel Staniec z/ ul.
Łukasiewicza 7D, 05-200 Wołomin. Umowę 4/2017 z wykonawcą podpisano w dniu
27.06.2017 r. Wartość umowy określona została w stawkach ryczałtowych
poszczególnych usług zgodnie ze złożoną ofertą.
W toku przygotowań do przeprowadzenia postępowania podpisano umowę na
doradztwo prawne w zakresie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego –
umowa nr 7/2017 z dnia 12.04.2017 r. zawarta z JMGJ Jaworska, Matusiak,
Grześkowiak – Stojek, Jarnicka Kandelaria Prawna Sp. j. z/s ul. Hoża 39/36,
Warszawa 00+681. Wybór kancelarii nie został poprzedzony postępowaniem
ofertowym. Nastąpił w wyniku złożenia przez kancelarię oferty.
11. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na odcinku Kolno – Ręczaje Polskie –
Nowe Ręczaje. Postępowanie trybie przetargu nieograniczonego. Oznaczenie
sprawy: ZP.271.6.2017.
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W ogłoszeniu zamieszczonym w:
Biuletynie
Informacji
Publicznej
Urzędu
Gminy
Poświętne
(link:
https://poswietne.bip-e.pl/pos/zamowienia-publiczne/zamowienia-powyzej-300/ogloszenia-nieaktualne/12057,Budowa-sieci-wodociagowej-rozdzielczej-naodcinku-Kolno-Reczaje-Polskie-Nowe-Rec.html),
Biuletynie
Zamówień
Publicznych
Urzędu
Zamówień
Publicznych
(https://bzp.uzp.gov.pl/zp400podgladopublikowanego.aspx?id=b28a6b4e-0bda-420ea46e-1d7d966e73d3)
nieprawidłowo przypisano wartość procentową do kryterium oceny oferty: „okres
gwarancji”. Wskazane waga – 4 zamiast 40. Błąd ten należy uznać za omyłkę pisarską
z uwagi na fakt, iż w dokumencie załączonym do ogłoszenia – Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia jest wskazan4 prawidłowa wartość. Niemniej jednak stanowi
uchybienie w procesie upublicznienia ogłoszenia o zamówieniu.
W toku postępowania wpłynęły 4 oferty. Za najkorzystniejszą wybrano ofertę
WODOCIĄGI WIEJSKIE Sp. z o.o. Umowę nr 7/2017 z wykonawcą podpisano w
dniu 17.07.2017 r. Wartość umowy 2.394.192,23 zł brutto.
Nadzór inwestorski realizował Hydro Instal Andrzej Saulewicz z/s ul. Żytnia 6, 05200 Wołomin zgodnie z umową nr 10/2017 z dnia 13.07.2017 r. Wartość 16.000,00 zł
brutto. Nie przeprowadzono postępowania ofertowego pozyskania tej usługi.
12. Budowa strażnicy OSP Turze – roboty elektryczne, roboty budowlane –
montażowe, instalacja c.o. Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego.
Oznaczenie sprawy: ZP.271.05.2018.
W ramach przeprowadzonego postępowania nie zgłosił się żaden oferent.
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. W
przedmiotowym postępowaniu nie stwierdzono nieprawidłowości lub uchybień.
13. Budowa strażnicy OSP Turze – roboty elektryczne, roboty budowlane –
montażowe, instalacja c.o. Postępowanie trybie zamówienia z wolnej ręki.
Oznaczenie sprawy: ZP.0341.05.2018
Postępowania „z wolnej ręki” przeprowadzone w następstwie nie złożenia ofert w
postępowaniu przeprowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego
Budowa strażnicy OSP Turze – roboty elektryczne, roboty budowlane – montażowe,
instalacja c.o. (oznaczenie sprawy: ZP.271.05.2018), a pierwotne warunki zamówienia
nie zostały w istotny sposób zmienione. Zamówienia zostały udzielone zgodnie z art.
67 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.
Do negocjacji zaproszono Emil Fiedorczuk, z/s ul. Generała Bogusza Szyszko 5A, 05230 Kobyłka. W wyniku negocjacji określono cenę wykonania przedmiotu
zamówienia na 15.900,00 zł netto. W dniu 09.10.2018 r. zawarto umowę na
wykonanie robót.
Nadzór inwestorski realizował Hydro-Instl Andrzej Saulewicz z/s ul. Żytnia 6, 05-200
Wołomin. Wartość 615,00 zł brutto. Nie przeprowadzono postępowania ofertowego
pozyskania tej usługi. Na usługę nadzoru inwestorskiego nie została zawarta umowa.
W ocenie audytujących takie działanie, jak również brak umowy, która by
zabezpieczała interes Urzędu Gminy stanowi rażący przykład nieprawidłowości oraz
braku należytej staranności i dbałości o system finansów publicznych. Praca została
wykonana o czym świadczy protokół odbioru robót z dnia 12.10.2018 r. podpisany
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przez Pana Andrzeja Saulewicza jednak nie została wystawiona faktura za usługi.
Urząd Gminy nie zwrócił się do wykonawcy z monitem dotyczącym wystawienia
faktury. Należy rozważyć jego konsekwencje formalnoprawne z uwagi na fakt, iż na
rzecz Urzędu Gminy była zrealizowana usługa, za wiedzą i zgodą jego pracowników,
tak więc mamy do czynienia z przyjęciem darowizny, co w konsekwencji może rodzić
konieczność dokonania rozliczeń księgowych darowizny.
14. Budowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej Turze – roboty
elektryczne i roboty budowlane. Postępowanie trybie zamówienia z wolnej ręki.
Oznaczenie sprawy: ZP.0341.03.2018
Do negocjacji zaproszono Emil Fiedorczuk, z/s ul. Generała Bogusza Szyszko 5A, 05230 Kobyłka. W wyniku negocjacji określono cenę wykonania przedmiotu
zamówienia na 51.000,00 zł netto. W dniu 03.09.2018 r. zawarto umowę na
wykonanie robót.
Nadzór inwestorski realizował Hydro-Instl Andrzej Saulewicz z/s ul. Żytnia 6, 05-200
Wołomin. Wartość 615,00 zł brutto. Nie przeprowadzono postępowania ofertowego
pozyskania tej usługi. Na usługę nadzoru inwestorskiego nie została zawarta umowa.
W ocenie audytujących takie działanie, jak również brak umowy, która by
zabezpieczała interes Urzędu Gminy stanowi rażący przykład nieprawidłowości oraz
braku należytej staranności i dbałości o system finansów publicznych.
15. Budowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej Turze – montaż bram
przemysłowych, otynkowanie węgarków i nadproży, montaż drzwi technicznych
stalowych i drzwi zewnętrznych aluminiowych dwuskrzydłowych. Postępowanie
trybie zamówienia z wolnej ręki. Oznaczenie sprawy: ZP.0341.02.2018
Do negocjacji zaproszono ULTRA Justyna Kołek, z/s ul. Józefa Pniatowskiego 47, 05220 Zielonka. W wyniku negocjacji określono cenę wykonania przedmiotu
zamówienia na 57.556,62 zł netto. W dniu 03.07.2018 r. zawarto umowę na
wykonanie robót.
Nadzór inwestorski realizował Hydro-Instl Andrzej Saulewicz z/s ul. Żytnia 6, 05-200
Wołomin. Wartość 992,38 zł brutto. Nie przeprowadzono postępowania ofertowego
pozyskania tej usługi. Na usługę nadzoru inwestorskiego nie została zawarta umowa.
W ocenie audytujących takie działanie, jak również brak umowy, która by
zabezpieczała interes Urzędu Gminy stanowi rażący przykład nieprawidłowości oraz
braku należytej staranności i dbałości o system finansów publicznych.
16. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zabrańcu – roboty instalacyjne wewnętrzne i
zewnętrzne, roboty budowlane termo-modernizacyjne. Postępowanie w trybie
przetargu nieograniczonego. Oznaczenie sprawy: ZP.271.15.2018.
W ramach przeprowadzonego postępowania nie zgłosił się żaden oferent.
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. W
przedmiotowym postępowaniu nie stwierdzono nieprawidłowości lub uchybień.
17. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zabrańcu – roboty instalacyjne wewnętrzne i
zewnętrzne, roboty budowlane termo-modernizacyjen. Postępowanie trybie
zamówienia z wolnej ręki. Oznaczenie sprawy: ZP.3041.04.2018.
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Postępowania „z wolnej ręki”, tj. realizowane w trybie Oddziału 5 ustawy Pzp,
przeprowadzone w następstwie nie złożenia ofert w postępowaniu przeprowadzonym
uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego Rozbudowa Szkoły Podstawowej w
Zabrańcu – roboty instalacyjne wewnętrzne i zewnętrzne, roboty budowlane termomodernizacyjne (oznaczenie sprawy: ZP.271.15.2018), a pierwotne warunki
zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Zamówienia zostały udzielone
zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.
Do negocjacji zaproszono Hydro-Instl Andrzej Saulewicz z/s ul. Żytnia 6, 05-200
Wołomin. W wyniku negocjacji określono cenę wykonania przedmiotu zamówienia na
169.244,57 zł netto. W dniu 10.09.2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót.
W Protokołu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej
ręki, w pkt. 2 nieprawidłowo wskazano wartość zamówienia – 164.966,38 zł netto
(38.260,17 euro) wskazując, iż wartość ustalono na podstawie Kosztorysu
inwestorskiego opracowanego w dniu 02.07.2018 r. Dokument Kosztorys inwestorski
wskazuje wartość kosztorysową robót netto – 177.519,34 zł. Po przeliczeniu wartości
po obowiązującym w tym roku kursie euro 4,3117, wartość wyrażona w euro powinna
wynosić 41.171,54. Nadmienić należy i w pierwotnie przeprowadzonym
postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego wartość została
określona prawidłowo. W ocenie audytujących błąd ten stanowi nieprawidłowość o
niskim poziomie istotności z uwagi na jego techniczny charakter oraz brak
konsekwencji prawnych jego wystąpienia.
Nadzór inwestorski realizował ARPO Arkadiusz Postek z/s ul. Reymonta 71D/15, 05400 Otwock. Wartość 5.904,00 zł brutto. Nie przeprowadzono postępowania
ofertowego pozyskania tej usługi. Na usługę nadzoru inwestorskiego nie została
zawarta umowa. W ocenie audytujących takie działanie, jak również brak umowy,
która by zabezpieczała interes Urzędu Gminy stanowi rażący przykład
nieprawidłowości oraz braku należytej staranności i dbałości o system finansów
publicznych.
18. Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych msc.
Cygów (gmina Poświętne). Postępowanie trybie przetargu nieograniczonego.
Oznaczenie sprawy: ZP.271.08.2018.
Postępowanie realizowane w następstwie pozytywnie rozpatrzonego wniosku o
dotację ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego i podpisania umowy nr
300/UMWM/05/2018/RW-RM-II/1-254 o udzielenie dotacji zawartej w dniu
07.06.2018 r. Kwota dotacji – 100.000,00 zł.
W toku postępowania wpłynęły 3 oferty. Za najkorzystniejszą wybrano ofertę
Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z/s ul. Kolejowa 28, 05-300
Mińsk Mazowiecki. Umowę nr 6/2018 z wykonawcą podpisano w dniu 21.08.2018 r.
Wartość umowy 362.814,02 zł brutto.
Nadzór inwestorski realizował Hydro-Instl Andrzej Saulewicz z/s ul. Żytnia 6, 05-200
Wołomin. Wartość 2.460,00 zł brutto. Nie przeprowadzono postępowania ofertowego
pozyskania tej usługi. Na usługę nadzoru inwestorskiego nie została zawarta umowa.
W ocenie audytujących takie działanie, jak również brak umowy, która by
zabezpieczała interes Urzędu Gminy stanowi rażący przykład nieprawidłowości oraz
braku należytej staranności i dbałości o system finansów publicznych.
19. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Poświętne, Cygów, Rojków,
Jadwiniew i Choiny. Postępowanie trybie przetargu nieograniczonego.
Oznaczenie sprawy: ZP.271.12.2018.
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W Protokołu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej
ręki, w pkt. 11 nieprawidłowo wskazano ilość ofert – 3 podczas gdy faktycznie
wpłynęły 4, co zostało stwierdzone również w kolejnych punktach protokołu.
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo
zamówień publicznych, tj. z powodu nieprecyzyjnego i niejednoznacznego zapisu w
SIWZ dotyczącego sposobu obliczania ceny oferty.
20. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości
4 822 000,00 zł przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu budżetu
Gminy Poświętne w 2018 r. Postępowanie trybie przetargu nieograniczonego.
Oznaczenie sprawy: ZP.271.02.2018.
W toku postępowania wpłynęły 4 oferty. Za najkorzystniejszą wybrano ofertę Banku
Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim, z/s ul. Piłsudskiego6, 05-300 Mińsk
Mazowiecki. Umowę nr 84/300588/4225/2018 z wykonawcą podpisano w dniu
14.06.2018 r. Wartość umowy (kwota odsetek) 474.064,51 zł.
Nie stwierdzono nieprawidłowości w badanym postępowaniu.
Ocena (osiągniety poziom
istotności/zgodności):

6

średni poziom ryzyka / wymagania częściowo nie spełnione

Wnioski i ocena

W świetle poczynionych ustaleń na podstawie zebranych dowodów oraz przeanalizowanej
dokumentacji uwzględniając przyjęte kryteria, audytorzy negatywnie oceniają w badanym
zakresie obszar zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Poświętnem. Skala
stwierdzonych naruszeń, uchybień oraz nieprawidłowości jednoznacznie wskazuje na brak
poszanowania przepisów prawa oraz nade wszystko niewystarczającą dbałość o finanse
publiczne. Audytujący z całą stanowczością podkreślają fakt, iż brak wewnętrznych
uregulowań w zakresie udzielania zamówień poniżej progu 30 tys. EURO powoduje
całkowitą dysfunkcję organizacyjną tej części merytorycznego działania Urzędu.
W związku ze zidentyfikowaniem obszarów wysokiego ryzyka audytorzy rekomendują
podjęcie działań naprawczych polegających na pilnym zaprojektowaniu i wdrożeniu systemu
zarządzania zamówieniami publicznymi w oparciu o podejście procesowo – systemowe.
Poniżej audytujący wskazują główne ustalenia w badanych obszarach :
 brak wewnętrznych regulacji w zakresie udzielania zamówień poniże 30 tys. EURO
oraz niewystarczające i niewłaściwe regulacje w zakresie udzielania zamówień
zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych;
 brak jednolitego systemu zarządzania umowami;
 brak zabezpieczeń przed wystąpieniem konfliktu interesu lub zjawisk korupcyjnych;
 brak oszacowania wartości zamówienia lub górnego progu wartości zamówienia;
 dysfunkcyjny proces planowania zamówień;
 nie stosowanie wspólnego słownika zamówień CPV w prowadzonych
postępowaniach;
 występowanie podziału zamówień;
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 powszechne występowanie rozdrobnienia zamówień;
 brak szkoleń pracowników biorących udział w procesie wyboru wykonawców;
 brak stosownych zapisów w zakresach obowiązków osób biorących udział w procesie
wyboru wykonawców;

Audytorzy w 135 badanych postępowaniach poniżej progu bagatelności stwierdzili
następujące uchybienia :
 65 % przypadków stwierdzono brak podpisania umowy z wykonawcą;
 86 % przypadków dzielenie zamówienia przy zastosowaniu trybu z wolnej ręki, bez
stosowania procedury rozpoznania cenowego rynku;
 48 % przypadków stwierdzono brak oszacowania wartości zamówienia;
 6 % przypadków stwierdzono aneksowanie umów;
 37 % przypadków stwierdzono brak protokołu odbioru.
W związku z ustalonymi naruszeniami audytorzy zidentyfikowali następujące rodzaje ryzyka:
 wysokie ryzyko naruszenia ustawy prawo zamówień publicznych;
 wysokie ryzyko naruszenia ryzyko wystąpienia niegospodarności;
 wysokie ryzyko naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
W okresie objętym badaniem audytowym, tj. 5 lat Urząd Gminy Poświętne przeprowadził 54
postępowania przetargowe z czego 12 zostało unieważnionych, co daje 42 efektywnie
zakończonych podpisaniem umów spraw. Analizie poddano 20 spraw. Dokonano
następujących ustaleń:
 w 1 przypadki stwierdzono udostępnienie dokumentów osobie, która nie posiadała
legitymacji prawnej do wglądu w dokumenty, co stanowi incydent bezpieczeństwa
informacji,
 w 5 przypadkach stwierdzono brak podpisania umowy z wykonawcą usługi nadzoru
inwestorskiego w związku z realizacja projektu w następstwie postępowania, którego
przedmiotem były roboty budowlane;
 w 9 przypadkach nie przeprowadzono postępowania ofertowego na pozyskanie usługi
nadzoru inwestorskiego w związku z realizacja projektu w następstwie postępowania,
którego przedmiotem były roboty budowlane;
 w 3 przypadkach stwierdzono błędy w dokumentacji przetargowej nie mające wpływu
na wybór dostawcy;
 w toku realizacji jednego z projektów wykonawca usługi nadzoru inwestorskiego
realizowanego nie wystawił faktury za świadczone usługi.
Powyższe ustalenia wskazują, iż nie stwierdzono naruszeń przepisów ustawy Prawo
zamówień publicznych skutkujących uznaniem nieważności postępowania. Stwierdzono
nieznaczne uchybienia w kilku przypadkach odnoszące się do procedowania w toku
postępowania oraz liczny uchybienia związane z wyborem wykonawców nadzoru
inwestorskiego już w trakcie realizacji przedsięwzięć będących następstwem
przeprowadzonych postępowań.
W związku z ustalonymi naruszeniami audytorzy zidentyfikowali następujące rodzaje ryzyka:
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 średnie ryzyko naruszenia ustawy prawo zamówień publicznych;
 wysokie ryzyko naruszenia ryzyko wystąpienia niegospodarności;
 wysokie ryzyko naruszenia bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy Poświętne.

Poniżej przedstawiono zestawienie obszarów oraz ich poziom zgodności z wymaganiami.
Obszar

Poziom zgodności

Poziom zgodności

Poziom zgodności

Niewielkie luki lub
ich brak

Luki wymagające
poprawy

Luki krytyczne, brak
spełnienia
wymagania

Organizacja
udzielania zamówień
Planowanie
zamówień
Regulacje dla
udzielania zamówień
Błąd! Nie
zdefiniowano
zakładki.
Proces zarządzania
umowami
Realizacja zamówień
/ umów do progu
określonego w art. 4
pkt 8 ustawy Pzp
Realizacja zamówień
/ umów powyżej
progu określonego w
art. 4 pkt 8 ustawy
Pzp

55 | S t r o n a

