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Dane identyfikacyjne 
Urząd Morski w Szczecinie1, pl. S. Batorego 4, 70-207 Szczecin 

 

Wojciech Zdanowicz, Dyrektor2, od 1 lipca 2017 r. do dnia zakończenia kontroli 

 

1. Przygotowanie inwestycji do realizacji 

2. Wybór wykonawców zadań inwestycyjnych 

3. Sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań inwestycyjnych 

4. Wydatkowanie środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych 

 

2018-2020 (do czasu kontroli), z tym że jeżeli zadania realizowane w tym okresie 
zostały rozpoczęte wcześniej, a wybrane zostały do kontroli, to badaniem objęty 
zostanie cały proces ich realizacji – również przed 2018 r. 

 

Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli3 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Infrastruktury 

 

Maciej Brzosko, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr KIN/29/2020 z 18 maja 2020 r.  

 (dowód: akta kontroli str. 1-3) 

 

                                                      
1 Zwany dalej: „UMS”. 
2 Zwany dalej: „Dyrektorem UMS”. 
3 Dz. U. z 2020 r. poz. 1200. Ustawa zwana dalej: „ustawą o NIK”. 
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I. Ocena ogólna4 kontrolowanej działalności 
Zakres rzeczowy realizowanych zadań inwestycyjnych w ramach Projektów 
„NOSTRIMARIS – budowa dwóch wielozadaniowych jednostek pływających”5 oraz 
„Modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m”6 jest 
zgodny z zawartymi Umowami o dofinansowanie7 i w przypadku dotrzymania 
warunków umownych, ich realizacja pozwoli osiągnąć zaplanowane wskaźniki 
produktu, tj. odpowiednio zakup dwóch jednostek taboru pływającego oraz 
modernizacja torów wodnych i podejściowych o długości 62 km. Realizując 
ww. Projekty, w działaniach Inwestora wystąpiły jednak nieprawidłowości, w tym 
finansowe.  

Przy wyłanianiu wykonawców poszczególnych zadań w ramach Projektu 
NOSTRIMARIS stwierdzono zawinione przez UMS nieprawidłowości dotyczące 
naruszeń ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych8, w tym 
takie, które miały wpływ na wynik toczącego się postępowania przetargowego: 

  w postępowaniu przetargowym pt. „Budowa dwóch wielozadaniowych jednostek 
pływających”, Dyrektor UMS nie zabezpieczył należycie interesów Skarbu 
Państwa zwracając Wykonawcy gwarancję wadialną w kwocie 1 000 000 zł, 
mimo iż istniały prawne przesłanki do jej zatrzymania – uszczuplając tym 
samym przychody Skarbu Państwa o tę kwotę,  

  Dyrektor UMS podpisał umowę o wartości 1 586 700 zł brutto z Wykonawcą, co 
do którego nie potwierdzono spełnienia wszystkich warunków udziału 
w postępowaniu przetargowym na „Działania informacyjno-promocyjne dla 
Inwestycji pod nazwą: Budowa dwóch wielozadaniowych jednostek 
pływających”9, 

  Dyrektor UMS w postępowaniu przetargowym na Działania informacyjno-
promocyjne, sformułował SIWZ z naruszeniem art. 36 ust. 1 pkt 6 upzp 
w zakresie określenia sposobu wykazania przez wykonawcę spełnienia 
wszystkich warunków udziału w postępowaniu, nie wezwał Wykonawcy do 
uzupełnienia oferty w trybie art. 26 ust. 3 upzp, nierzetelnie dokumentował 
podejmowane w toku postępowania przetargowego czynności, a ogłoszenie 
o udzieleniu zamówienia przekazał do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej 
z przekroczeniem 30-dniowego terminu wynikającego z art. 95 ust. 2 upzp. 

Również w ramach Projektu NOSTRIMARIS, Dyrektor UMS odstępując od realizacji 
zadania „Pełnienie funkcji Inżyniera Budowy dla Inwestycji pod nazwą „Budowa 
dwóch wielozadaniowych jednostek pływających” i powierzając pełnienie funkcji 
Inżyniera Budowy członkom Zespołu Realizującego Projekt NOSTRIMARIS nie 
osiągnął celu jakim było nadzorowanie budowy dwóch wielozadaniowych jednostek 
pływających przez osoby o wysoko specjalistycznych kwalifikacjach i z odpowiednim 
doświadczeniem zawodowym. Zdaniem NIK, może to mieć negatywne skutki 
w przyszłości przy eksploatacji jednostek pływających PLANETA I i ZIODAK II, 
o czym świadczą stwierdzone w toku kontroli przypadki nierzetelnej realizacji zadań 
Inżyniera Budowy przez członków Zespołu Realizującego Projekt NOSTRIMARIS.  

W przypadku Projektu Modernizacja toru wodnego, Program Funkcjonalno-
Użytkowy10 zadania Pogłębienie toru wodnego sporządzono z naruszeniem 

                                                      
4 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej. 
5 Zwany dalej: „Projekt NOSTRIMARIS”. 
6 Zwany dalej: „Projekt Modernizacja toru wodnego”. 
7 Zwanymi dalej: „UoD”. 
8 Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm. Ustawa zwana dalej: „upzp”. 
9  Zadanie zwane dalej: „Działaniami informacyjno-promocyjnymi”. 
10 Zwanym dalej: „PFU”. 
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art. 29 ust. 1 upzp oraz § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 
września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalnego11 w wyniku nieujęcia w tym dokumencie kolizji z istniejącą 
infrastrukturą (pomosty i wylot kanalizacji deszczowej). Skutkowało to zwiększeniem 
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej o 369 000 zł brutto (w związku z koniecznością 
aneksowania umowy z Wykonawcą). 

W toku realizacji zadania „Zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych 
i pogłębiarskich w ramach modernizacji toru wodnego Świnoujście – Szczecin do 
głębokości 12,5 m”12, Dyrektor UMS nie egzekwował od Inżyniera Kontraktu13 
i Wykonawcy robót przestrzegania warunków zawartych umów. Skutkowało to 
akceptacją i odbiorem miesięcznych raportów IK niezawierających danych 
wymaganych umową. Ponadto, w prowadzonych przez Wykonawcę dziennikach 
budowy Nr 1/2020 oraz 59/2020 nie wpisano osób sprawujących nadzór autorski, 
mimo, że zgodnie z postanowieniami umowy, Wykonawca zobowiązany był pełnić 
stały nadzór autorski zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane14. 

Ponadto, w ramach obu kontrolowanych Projektów, stwierdzono nieprawidłowości 
przy udzielaniu zamówień publicznych polegające na tym, że: 

   w dokumentach powołujących komisje przetargowe, Dyrektor UMS nie określił 
zakresu obowiązków poszczególnych jej członków, co stanowiło naruszenie 
art. 21 ust. 3 upzp, 

  ogłoszenia o zamówieniu zamieszczano w siedzibie UMS oraz na stronie 
internetowej UMS przed ich publikacją w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej albo przed upływem 48 godzin od potwierdzenia otrzymania 
ogłoszenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej. Powyższe stanowiło 
naruszenie art. 11 ust. 7d upzp, 

Niezależnie od powyższego, NIK wskazuje, że w wyniku kontroli Projektu 
NOSTRIMARIS, Centrum Unijnych Projektów Transportowych15 uznało poniesione 
wydatki w kwocie 1 937 697,77 zł (wg stanu na dzień zakończenia kontroli) za 
niekwalifikowalne i tymczasowo niekwalifikowalne (tymczasowo niekwalifikowalne 
w kwocie 889 148,23 zł oraz wydatki niekwalifikowalne w kwocie 1 048 549,54 zł). 
Stwierdzone przez CUPT nieprawidłowości dotyczyły wydatków związanych 
z wypłacanymi dodatkami zadaniowymi i dodatkiem specjalnym dla pracowników 
UMS zaangażowanych w Projekt NOSTRIMARIS, promocji Projektu oraz wydatków 
związanych z podróżą służbową pracownika UMS. Do czasu zakończenia kontroli 
NIK, CUPT nie dokonał ostatecznej weryfikacji wydatków tymczasowo 
niekwalifikowalnych. 

 

 

                                                      
11  Dz. U. z 2013 r. poz. 1129, ze zm.; dalej: rozporządzenie w sprawie wymogów dla dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych i PFU. 
12  Zadanie zwane dalej: „Pogłębieniem toru wodnego do 12,5 m”. 
13 Zwanego dalej: „IK”. 
14  Dz. U. z 2020 r. poz. 1333. Ustawa zwana dalej: „prawem budowlanym”. 
15  Zwanym dalej: „CUPT”. 
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II. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe16 kontrolowanej działalności 

1. NOSTRIMARIS – budowa dwóch wielozadaniowych 
jednostek pływających 

1.1. Projekt NOSTRIMARIS objęty został dofinansowaniem ze środków UE 
w ramach działania 3.2. Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych 
i połączeń multimodalnych, oś priorytetowa III: Rozwój sieci TEN-T i transportu 
multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.  

UoD Projektu NOSTRIMARIS została podpisana 19 maja 2017 r.17 Jedynym 
określonym w tej Umowie wskaźnikiem do monitorowania postępu rzeczowego ww. 
Projektu był wskaźnik produktu zdefiniowany jako „Łączna liczba zakupionych 
jednostek taboru pływającego” z wartością docelową w liczbie 2 – do osiągnięcia 
w 2020 roku.  

Zgodnie z postanowieniami UoD, planowany całkowity koszt realizacji Projektu 
wynosił 240 181 425 zł (maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych to 
240 000 000 zł). Dofinansowanie określono na 240 000 000 zł, w tym 15% tytułem 
środków krajowych oraz 85% tytułem dofinansowania ze środków UE. Zgodnie 
z przyjętym Harmonogramem Realizacji Projektu, realizacja rzeczowa projektu 
została określona od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2020 r., zaś okres 
kwalifikowalności wydatków od 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2020 r. Aneksem nr 7 
z 5 czerwca 2020 r. do umowy na Budowę dwóch wielozadaniowych jednostek 
pływających (zagadnienie szerzej opisano w dalszej części wystąpienia 
pokontrolnego) zmianie uległ termin zakończenia realizacji umowy z Wykonawcą 
z 30 czerwca 2020 r. na 25 września 2020 r. Tym samym nie dotrzymano 
końcowego terminu realizacji rzeczowej Projektu wynikającego z Harmonogramu 
Realizacji Projektu. Ostatnia aktualizacja Harmonogramu miała miejsce 3 lipca 2019 
r. Zastępca Dyrektora UMS ds. Oznakowania Nawigacyjnego wyjaśnił m.in., że 
UMS pismem z 15 czerwca 2020 r. złożył wniosek do CUPT o zmianę terminu 
zakończenia realizacji zakresu rzeczowego Projektu na dzień 31 grudnia 2020 r. 
i otrzymał zgodę na powyższy wniosek 1 lipca 2020 r., po czym rozpoczął 
przygotowania do opracowania załączników do sporządzenia aneksu do UoD, m.in. 
Harmonogramu Realizacji Projektu i Opisu Projektu. Zastępca Dyrektora UMS 
ds. Oznakowania Nawigacyjnego wyjaśnił przy tym, że aktualizacja Harmonogramu 
Realizacji Projektu oprócz zmiany terminu zakończenia zakresu rzeczowego 
dotyczy również aktualnej wartości projektu określającej wysokość dofinansowania, 
a z uwagi na toczące się postępowanie w sprawie odwołania od wydanej przez 
CUPT decyzji wyników kontroli – do czasu jego zakończenia Harmonogram 
Realizacji Projektu sporządzony 3 lipca 2019 r. pozostawał bez zmian.  

NIK wskazuje przy tym, że UMS 1 lipca 2020 r. formalnie nie otrzymał zgody CUPT 
na zmianę terminu zakończenia realizacji zakresu rzeczowego Projektu, a jedynie 
polecenie przygotowania Załącznika Nr 3 i 4 do UoD, tj. Harmonogramu Realizacji 
Projektu oraz Opisu projektu. 

W ramach Projektu NOSTRIMARIS wyodrębniono zadania związane 
z przygotowaniem projektu, zarządzaniem projektem, działaniami informacyjno-
promocyjnymi oraz zadanie podstawowe jakim był zakup środków trwałych – dwóch 
wielozadaniowych jednostek pływających. 

                                                      
16 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa może być 

sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
17 Umowa nr POIS-03.02.00-00-008/17-00. 
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W dniu 13 grudnia 2018 r. podpisano aneks do UoD18, na mocy którego m.in. 
zmniejszono planowany całkowity koszt realizacji projektu z 240 181 425 zł 
(maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych 240 000 tys. zł) do 217 564 087,91 
zł (maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych 217 321 162,91 zł); 
zrezygnowano z zadania „Zarządzanie projektem – wydatki związane z nadzorem 
nad robotami budowlanymi” w kwocie 4 600 tys. zł19, zaś wartość podstawowego 
zadania „Zakup środków trwałych (jednostki pływające) zmniejszono 
z 231 000 tys. zł do 213 650 tys. zł (kwota wynikająca z umowy z wykonawcą). 

Kolejny aneks zawarto 25 października 2019 r.20, na mocy którego zmieniono tytuł 
Projektu21, a także określono obowiązek wprowadzania przez Beneficjenta do 
SL201422 danych dotyczących angażowania personelu Projektu, tj. m.in. formy 
zaangażowania w ramach Projektu oraz faktycznego czasu pracy w danym 
miesiącu kalendarzowym. 

(dowód: akta kontroli str. 149, 153-161, 838-839, 979-1063, 1675-1693, 3577) 

Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 16 z 13 czerwca 2016 r. ówczesny Dyrektor UMS 
powołał Zespół Realizujący Projekt NOSTRIMARIS. Zadaniem zespołu było 
zarządzanie i koordynacja wszystkich działań niezbędnych do realizacji inwestycji 
w zakresie prac przedinwestycyjnych, projektowania i budowy oraz rozliczenia 
Projektu zgodnie z aktualnymi przepisami prawa i wytycznymi UE w perspektywie 
POIiŚ 2014-2020 w tym w szczególności: [1] przygotowanie dokumentacji 
aplikacyjnej inwestycji; [2] przygotowanie i weryfikacja SIWZ, umów z Wykonawcą, 
Inżynierem Kontraktu, Wykonawcą Promocji; [3] nadzór nad prawidłowym 
prowadzeniem przetargów; [4] nadzór nad prawidłową realizacją inwestycji; 
[5] rozliczenie rzeczowe i finansowe Projektu. Zarządzenie to zmieniano dwukrotnie, 
a zmiany dotyczy składu osobowego Zespołu oraz zmiany nazwy Projektu.  

(dowód: akta kontroli str. 150-152) 

1.2. Szczegółowym badaniem objęto23 łącznie trzy postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (w ramach Projektu 
ogłoszono osiem przetargów w tym trybie), tj.: 

1.  Budowa dwóch wielozadaniowych jednostek pływających (znak: PO-II-370/ZZP-
3/36/17) – postępowanie zakończone podpisaniem 5 marca 2018 r. umowy 
z wykonawcą (trzecie postępowanie w tym przedmiocie), 

2.  Działania informacyjno-promocyjne dla Inwestycji pod nazwą: Budowa dwóch 
wielozadaniowych jednostek pływających (znak: PO-II-370/ZZP-3/57/17) – 
postępowanie zakończone podpisaniem 16 kwietnia 2018 r. umowy 
z wykonawcą (pierwsze postępowanie w tym przedmiocie), 

3.  Pełnienie funkcji Inżyniera Budowy dla Inwestycji pod nazwą „Budowa dwóch 
wielozadaniowych jednostek pływających” (znak: PO-II-370/ZZP-3/37/17) – 
postępowanie unieważnione 4 lipca 2018 r. z powodu wykluczenia obu 
wykonawców na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 i pkt 17 upzp (trzecie i ostatnie 
postępowanie w tym przedmiocie24). 

                                                      
18 Aneks nr POIS.03.02.00-00-0008/17-01. 
19  UMS uzyskał zgodę na sprawowanie nadzoru własnymi siłami. 
20 Aneks nr POIS.03.02.00-00-0008/17-02. 
21  Nazwa Projektu zmieniona z „Budowa dwóch wielozadaniowych jednostek pływających” na mocy Aneksu do Umowy 

o dofinansowanie z 25 października 2019 r. 
22 Aplikacja główna centralnego systemu teleinformatycznego, która służy m.in. do wspierania procesów związanych 

z obsługą Projektu. 
23 Do badania wytypowano dwa zadania o najwyższej wartości oraz jedno zadania w ramach doboru celowego według osądu 

kontrolera. 
24  Dwa poprzednie postępowania zostały unieważnione na etapie oceny ofert odpowiednio 24 lutego 2017 r. oraz 31 lipca 

2017 r. Postępowania unieważniono z przyczyn określonych w art. 93 ust. 1 pkt 6 upzp, w związku z niewyłonieniem 
Wykonawcy na Budowę dwóch wielozadaniowych jednostek pływających. 
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Przy udzielaniu zamówień objętych szczegółową kontrolą stwierdzono 
nieprawidłowości, w tym również mające wpływ na wynik toczącego się 
postępowania. Zagadnienie szerzej opisano w dalszej części wystąpienia 
pokontrolnego, w sekcji „Ustalone nieprawidłowości”.  

(dowód: akta kontroli str. 162-360, 407-624, 653-745, 778-794) 

Szczegółowym badaniem kontrolnym objęto realizację umowy pt. „Budowa dwóch 
wielozadaniowych jednostek pływających25. Treść umowy była zgodna ze złożoną 
przez Wykonawcę ofertą, a jej przedmiot obejmował zaprojektowanie, budowę 
i dostawę (w systemie wykonaj projekt techniczno-klasyfikacyjny i zbuduj statek) 
dwóch wielozadaniowych jednostek pływających z podstawową funkcją lodołamacza 
pełnomorskiego z następującymi funkcjami: 

 obsługi oznakowania nawigacyjnego,  

 prowadzenia prac hydrograficznych,  

 gaszenia pożarów, 

 ratownictwa morskiego, 

 holownika morskiego, 

 zwalczania rozlewów. 

Do 30 czerwca 2020 r. umowa była aneksowana siedem razy, w wyniku czego, 
m.in.: 

1.  dokonano zmian osobowych w zakresie Specjalisty nr 1 – Kierownik Projektu 
(Aneks nr 1 z dnia 18 kwietnia 2018 r.) oraz Specjalisty nr 2 - Budowniczy 
(Aneks nr 5 z dnia 29 sierpnia 2019 r.); 

2.  w załączniku do umowy pn. „Opis Przedmiotu Dostawy”, w treści punktu 1.1.2 
„Materiał kadłuba i nadbudówek” dokonano zmiany wskazanego gatunku stali 
o podwyższonej wytrzymałości z AH32 na AH36 (Aneks nr 2 z dnia 28 maja 
2018 r.); 

3.  zmieniono liczbę i parametry techniczne agregatów prądotwórczych – z 4x1000 
kWe o napięciu 690V 50/60Hz na 3x1350 kWe o napięciu 690V 50/60Hz (Aneks 
nr 3 z dnia 17 lipca 2018 r.); 

4.  w umowie dodano obowiązek informacyjny w związku z wejściem w życie 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE „RODO”26 (Aneks nr 4 z dnia 1 kwietnia 2019 r.); 

5.  zmieniono nazwę zadania stanowiącego przedmiot umowy na „NOSTRIMARIS 
– budowa dwóch wielozadaniowych jednostek pływających” (Aneks nr 6 z 18 
listopada 2019 r.); 

6.  przesunięto termin zakończenia realizacji umowy z 30 czerwca 2020 r. na 
25 września 2020 r.; w związku z powyższym dokonano również zmiany 
w warunkach płatności wynagrodzenia Wykonawcy (Aneks nr 7 z 5 czerwca 
2020 r.). 

(dowód: akta kontroli str. 209-269, 312-315, 325-326, 841-1063, 1720-1723) 

Według stanu na 21 lipca 2020 r., w przypadku jednostki przeznaczonej dla Urzędu 
Morskiego w Gdyni27 (oznaczonej B618/1, o nazwie ZODIAK II) realizacja umowy 
znajdowała się w fazie prac wykończeniowych i prób morskich – Wykonawca był 

                                                      
25 Umowa numer PO-II-370/ZZP-3/36/17 z 5 marca 2018 r.; Zatwierdzona Kwota Kontraktowa w wysokości 213 650 000 zł 

brutto, w tym VAT 39 950 813 zł. 
26  Dz. Urz. UE. L 119 z 04.05.2016, str. 1. 
27  Zwany dalej: „UMG”. 
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w trakcie uwzględniania uwag Zamawiającego po pierwszych próbach morskich, 
przeprowadzonych w okresie od 29 czerwca do 11 lipca 2020 r. W przypadku 
jednostki przeznaczonej dla UMS (oznaczonej B618/2 o nazwie PLANETA I) 
realizacja umowy znajdowała się w fazie przed próbami na uwięzi – trwały prace 
związane z wyposażeniem nadbudówki, układaniem kabli, wyposażaniem 
i montażem urządzeń. 

(dowód: akta kontroli str. 838-839, 1671-1695, 1698-1719) 

Najwyższa Izba Kontroli wskazuje przy tym, że dostrzega realne zagrożenie 
niedotrzymania terminu zakończenia budowy jednostki 618/2 PLANETA I 
przeznaczonej dla UMS. Okres od rozpoczęcia prób na uwięzi do zakończenia 
pierwszych prób morskich jednostki ZODIAK II, trwał od 20 stycznia 2020 r. do 
11 lipca 2020 r., tj. blisko pół roku. Jak wskazano wyżej, jednostka PLANETA I jest 
przed próbami na uwięzi, zaś termin realizacji przedmiotu umowy upływa 
25 września 2020 r.  

(dowód: akta kontroli str. 979-1063, 1675-1695) 

1.3. W ramach przedmiotowego Projektu, nie wyłoniono zewnętrznego podmiotu 
pełniącego funkcję Inżyniera Budowy dla zadania „Budowa dwóch 
wielozadaniowych jednostek pływających”, mimo że w UoD wyodrębniono takie 
zadanie. UMS, 11 października 2018 r. w informacji do CUPT w sprawie rezygnacji 
z przedmiotowego zadania jako uzasadnienie podał rozpoczęcie prac 
konstrukcyjnych nad wykonaniem jednostek pływających oraz długie i nieskuteczne 
postępowanie przetargowe na wyłonienie Inżyniera Budowy. UMS wskazał przy tym, 
że nadzór nad robotami budowlanymi prowadzić będą członkowie Zespołu 
Realizującego Projekt. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (IZ POIiŚ) pozytywnie 
przychyliła się do wniosku Beneficjenta w przedmiotowej sprawie28, co skutkowało 
zawarciem Aneksu do UoD z 13 grudnia 2018 r. (zagadnienie szerzej opisano 
w punkcie 1.1. niniejszego wystąpienia pokontrolnego). 

(dowód: akta kontroli str.: 1740-1741)  

W celu wyłonienia Inżyniera Budowy dla zdania „Budowa dwóch wielozadaniowych 
jednostek pływających”, UMS ogłosił trzy postępowania przetargowe w trybie 
przetargu nieograniczonego. W każdym przypadku postępowania toczyły się 
równolegle z postępowaniami na budowę dwóch wielozadaniowych jednostek 
pływających. Dwa pierwsze postępowania, tj. znak: PO-II-370/ZZP-3/26/16 oraz 
znak: PO-II-370/ZZP-3/08/17 zostały unieważnione na etapie oceny ofert 
odpowiednio 24 lutego 2017 r. oraz 31 lipca 2017 r. Postępowania unieważniono 
z przyczyn określonych w art. 93 ust. 1 pkt 6 upzp, tj. z uwagi na istotną zmianę 
okoliczności powodującą, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. 
Powyższe wynikało z nierozstrzygniętych równolegle prowadzonych przetargów na 
Budowę dwóch wielozadaniowych jednostek pływających. W dniu 22 grudnia 
2017 r., w wyniku kolejnego postępowania przetargowego na budowę dwóch 
wielozadaniowych jednostek pływających dokonano wyboru wykonawcy, a 5 marca 
2018 r. podpisano z nim umowę. Ostatni przetarg na wyłonienie Inżyniera Budowy 
został unieważniony 31 lipca 2018 r., tj. blisko pięć miesięcy od daty podpisania 
umowy z wykonawcą na budowę statków. 

(dowód: akta kontroli str. 162-172, 348-360, 641-652, 743-745, 778-809) 

Zastępca Dyrektora ds. Oznakowania Nawigacyjnego w odpowiedzi na pytania 
dotyczące przyczyn nierozpisania kolejnego przetargu na wyłonienie Inżyniera 
Budowy, wskazywał m.in.: na upływ czasu konieczny na ponowne przygotowanie 
przetargu, dotychczasowy brak możliwości pozyskania z rynku jakiejkolwiek oferty 

                                                      
28 Pismo znak: DPI-XVII.7611.91.1.2018.AB z 5 listopada 2018 r. Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. 
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niepodlegającej odrzuceniu oraz obawę, że objęcie obowiązków przez Inżyniera 
Budowy nastąpiłoby po upływie niemal roku trwającej realizacji umowy na budowę 
statków. 

(dowód: akta kontroli str. 810-837) 

Funkcję Inżyniera Budowy pełnili przedstawiciele Zamawiającego, tj. poszczególni 
członkowie Zespołu Realizującego Projekt – Zespół powołany 13 czerwca 2016 r. 
przez ówczesnego Dyrektora UMS, co szerzej opisano w dalszej części wystąpienia 
pokontrolnego, w sekcji „Ustalone nieprawidłowości”. 

(dowód: akta kontroli str. 150-152, 1064-1069, 1114-1272, 1740-1741, 1806-1816) 

Na początkowym etapie Projektu NOSTRIMARIS, Zespół Realizujący Projekt 
odpowiedzialny był za opiniowanie dokumentów tworzonych na etapie 
przygotowania do realizacji zadań, w tym Studium Wykonalności oraz dokumentacji 
przetargowej, jak OPZ, SIWZ, wzorce umowne. W toku samych postępowań 
przetargowych poszczególni członkowie zespołu przygotowywali odpowiedzi na 
pytania do SIWZ dotyczące m.in. spraw technicznych. 

Po podpisaniu Umowy z Wykonawcą na Budowę dwóch wielozadaniowych 
jednostek pływających, członkowie Zespołu Realizującego Projekt uczestniczyli 
w spotkaniach z Wykonawcą. W okresie od 9 marca 2018 r. do 13 maja 2020 r. 
odbyło się 29 takich spotkań, na których m.in. dokonywano uzgodnień technicznych, 
omawiano rozwiązania projektowe, zaawansowanie prac, kwestie formalne 
i organizacyjne związane z realizacją umowy. 

Członkowie Zespołu Realizującego Projekt opiniowali/zatwierdzali również 
przekazywaną systematycznie przez Wykonawcę dokumentację projektową 
i dokonywali uzgodnień technicznych – dostawa statków realizowana była 
w systemie „Projektuj i Buduj”. W toku opiniowania/zatwierdzania dokumentacji 
przedkładanej przez Wykonawcę, Zamawiający wnosił swoje uwagi oraz żądał od 
Wykonawcy wyjaśnień poszczególnych kwestii związanych z projektowaniem obu 
jednostek pływających.  

Od października 2018 r., po etapie palenia i cięcia blach i ułożeniu stępki pod obie 
jednostki pływające, członkowie Zespołu rotacyjnie (w okresach tygodniowych) 
sprawowali bezpośredni nadzór nad budową jednostek pływających na terenie 
REMONTOWA Shipbuilding S.A. w Gdańsku. Konieczność obecności 
przedstawiciela UMS na terenie REMONTOWA Shipbuilding S.A. zgłosił 
Wykonawca 8 października 2018 r. – ze względu na zaawansowanie prac przy 
realizacji statku. W ramach wykonywanych czynności, członkowie Zespołu 
Realizującego Projekt akceptowali wykonane prace, co znajdowało swoje 
odzwierciedlenie w Kartach Kontroli. Zgodnie z postanowieniami umowy na budowę 
statków, przedmiot umowy był wykonywany pod nadzorem towarzystwa 
klasyfikacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. 
o bezpieczeństwie morskim29. 

Analiza losowych Kart Kontroli za miesiące grudzień 2018 r., marzec, czerwiec, 
wrzesień i grudzień 2019 oraz marzec i czerwiec 2020 r. wykazały, że odbiorów 
dokonywali członkowie Zespołu Realizującego Projekt, którzy w danym czasie byli 
delegowani do REMONTOWA Shipbuilding S.A.  

Analiza dokumentacji, w tym przykładowa dokumentacja projektowa, raporty 
wykonawcy, protokoły z rad budowy i książki pozwoleń na pracę nie ujawniły 
przypadków, by zadania kluczowych osób skierowanych przez wykonawcę do 
realizacji zamówienia były wykonywane przez osoby inne niż wynika to z oferty 
Wykonawcy. 

                                                      
29 Dz. U. z 2020 r. poz. 680. 
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(dowód: akta kontroli str. 838-839, 1064-1069, 1070-1272, 1292-1653, 1696-1697, 
1806-1816)  

Według stanu na 21 lipca 2020 r., dokonano protokolarnego odbioru 
poszczególnych etapów umowy (powiązanych z płatnościami), w tym badania 
modelowe, etap po cięciu blach, położenie stępki oraz wodowanie jednostek. 
Zgodnie z przyjętym programem rzeczowo-finansowym powyższego zadania, do 
realizacji pozostał ostatni etap – zdanie jednostek, który warunkuje ostatnią transzę 
płatności na rzecz Wykonawcy. 

(dowód: akta kontroli str. 841-943, 1273-1291) 

1.4. Wydatki na realizację Projektu NOSTRIMARIS były ujęte w wyodrębnionej 
ewidencji księgowej. Zasady związane z prowadzeniem ewidencji księgowej 
Projektu NOSTRIMARIS zostały również uwzględnione w zasadach rachunkowości 
UMS, w tym zakładowym planie kont wprowadzonych zarządzeniem wewnętrznym 
Dyrektora UMS30.  

(dowód: akta kontroli str. 4-72, 1724-1727, 1817-1911) 

W ramach ww. Projektu UMS złożył 12 wniosków o płatność (według stanu na 
30 czerwca 2020 r.). W wyniku weryfikacji tych wniosków, kwota poświadczonych 
wydatków kwalifikowalnych wyniosła 171 613 432,38 zł, zaś kwota wydatków 
niekwalifikowalnych i tymczasowo niekwalifikowalnych wyniosła 1 937 697,77 zł31. 
Wnioski o płatność składane były w sposób i w formie określonej w UoD, 
obowiązujących przepisach prawa i wytycznych. Zgodnie z ewidencją księgową 
(według stanu na 30 kwietnia 2020 r. – data graniczna ostatniego wniosku 
o płatność) całkowita kwota poniesionych wydatków w ramach Projektu 
NOSTRIMARIS wyniosła 173 794 055,15 zł32.  

Uznanie przez CUPT wydatków za niekwalifikowalne i tymczasowo 
niekwalifikowalne było wynikiem kontroli przedmiotowego projektu, której wyniki 
opisano w informacji pokontrolnej v.2 z 31 lipca 2019 r.33 W wyniku tej kontroli CUPT 
uznał za niekwalifikowalne i tymczasowo niekwalifikowalne następujące wydatki 
w kwocie: 

  849 597,77 zł (z tego 452 449,54 zł jako niekwalifikowalne, a 397 148,23 zł 
tymczasowo niekwalifikowalne), poniesione na sfinansowanie dodatku 
specjalnego przyznanego dla jednego z członków Zespołu Realizującego 
Projekt oraz dodatków zadaniowych dla siedmiu członków ww. zespołu (za 
wyjątkiem dodatku zadaniowego wypłacanego dla pracownika – specjalisty 
ds. rozliczeń i sprawozdawczości finansowej, który stanowi wydatek 
kwalifikowalny Projektu). Zespół Kontrolny CUPT (dalej: „ZK”) zakwestionował 
konieczną liczbę pracowników zaangażowanych w zarządzanie i koordynację 
działań niezbędnych do realizacji projektu (osiem osób) oraz rozliczenie czasu 
pracy tych osób w ramach projektu; 

  1 088 050 zł (z tego 596 050 zł jako niekwalifikowalne, a 492 000 zł jako 
tymczasowo niekwalifikowalne), poniesione na organizację regat żeglarskich, 
materiały promocyjne (z wyłączeniem „Książki dotyczącej floty UM Szczecin 
i Gdynia”). ZK zakwestionował sposób oznakowania materiałów promocyjnych 
(poza „Książką dotyczącą floty UM Szczecin i Gdynia”), wymiary 
poszczególnych materiałów oraz logo i nazwę „NOSTRIMARIS”, która nie była 

                                                      
30  Zarządzenie Wewnętrzne Nr 13 Dyrektora UMS z 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zasad rachunkowości w Urzędzie Morskim 

w Szczecinie – wraz z późniejszymi zmianami tego zarządzenia.  
31 Wydatki tymczasowo niekwalifikowalne w kwocie 889 148,23 zł oraz wydatki niekwalifikowalne w kwocie 1 048 549,54 zł. 
32 Kwota wykazana przez CUPT w informacjach o weryfikacji wniosków o płatność i w korektach do tych informacji wynosi 

173 551 130,15 zł. Różnica między ewidencją księgową a kwotą wykazaną przez CUPT w informacjach o weryfikacji 
wniosków o płatność i korektach do tych informacji – w wysokości 242 925 zł – wynika z nieujęcia przez CUPT wydatków 
niekwalifikowalnych poniesionych przed rozpoczęciem etapu realizacji projektu dotyczących przygotowania projektu 

33 UMS przekazał do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju odwołanie od wyników kontroli CUPT. 
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związana z Projektem, lecz z organizowanymi w ramach Projektu regatami. ZK 
zakwestionował również oznakowanie tego działania informacją, że realizowane 
jest z Funduszy Europejskich (zbyt wyeksponowane logo „NOSTRIMARIS”); 

  50 zł (niekwalifikowalne), jako koszt usługi sprzątania wyszczególniony na 
fakturze nr 06/07/2018 z 13 lipca 2018 r. za usługę noclegową, stanowiącej 
załącznik do Polecenia wyjazdu służbowego nr 926. 

UMS, 30 sierpnia 2019 r. przekazał do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (Instytucja 
Zarządzająca) odwołanie w sprawie wyników pokontrolnych CUPT (Instytucja 
Pośrednicząca). Instytucja Zarządzająca pismem z dnia 13 listopada 2019 r. 
przekazała stanowisko, w którym m.in. poinformowała, iż nie jest uprawniona do 
rozstrzygania w sprawie zasadności wyników kontroli przeprowadzonej przez 
Instytucję Pośredniczącą, jednak zaproponowała przekazanie ponownie do CUPT 
dokumentacji potwierdzającej kwalifikowalność wydatków. UMS, 18 grudnia 2019 r. 
przekazał przykładowe kopie dokumentów do ponownego rozpatrzenia przez CUPT. 
Pismem z 12 marca 2020 r., UMS został wezwany do dokonania korekty opisów 
dokumentów, potwierdzających kwalifikowalność wydatków pośrednich. Następnie, 
14 lipca 2020 r. CUPT zorganizowało wideokonferencję, przedmiotem której była 
prezentacja i omówienie kwestii kwalifikowalności wydatków osobowych w Projekcie 
NOSTRIMARIS. W związku z odwołaniem UMS oraz stanowiskiem IZ, wydatki 
w kwocie 889 148,23 zł (według danych z informacji o wynikach weryfikacji WoP 
i korekt do tych informacji) CUPT uznało za tymczasowo niekwalifikowalne do czasu 
ostatecznej weryfikacji. 

(dowód: akta kontroli str. 1724-1805) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1.  W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Budowę dwóch wielozadaniowych jednostek 
pływających” (znak: PO-II-370/ZZP-3/36/17), Dyrektor UMS dokonał zwrotu 
wadium wniesionego przez jednego z Wykonawców w formie gwarancji 
ubezpieczeniowej w kwocie 1 000 000 zł, mimo wystąpienia przesłanek 
z art. 46 ust. 4a upzp uzasadniających zatrzymanie wadium, powodując w ten 
sposób pomniejszenie przychodów Skarbu Państwa o tę kwotę. Wykonawca, 
którego oferta była najkorzystniejsza, mimo wezwania przez Zamawiającego 
nie przedłożył stosownego pełnomocnictwa do reprezentowania konsorcjanta 
w przedmiotowym postępowaniu. 

(dowód: akta kontroli str. 209-270, 273-311, 316-324, 361-377)  

Zastępca Dyrektora UMS ds. Oznakowania Nawigacyjnego wyjaśnił m.in.: (…) 
analiza stanu faktycznego zaistniałego w sprawie oraz odniesienie 
przedmiotowego stanu faktycznego do obowiązujących przepisów prawa 
wskazują na brak zaistnienia przesłanek do zatrzymania Wadium. Zastępca 
Dyrektora uzasadniając niezatrzymanie wadium powoływał się przy tym na 
orzecznictwo sądów powszechnych (wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu 
z 20 maja 2010 r. w sprawie I ACa 357/10) oraz orzecznictwo Krajowej Izby 
Odwoławczej (KIO/UZP 1530/08 z 16 stycznia 2008 r., KIO/UZP 590/09 
z 21 maja 2009 r., KIO/UZP 309/10 z 31 marca 2010), które wskazuje, 
że zamawiający ma możliwość zatrzymania wadium tylko wówczas, gdy 
wykonawca na wezwanie zamawiającego w ogóle (uwzględniając obiektywne 
udowodnienie przyczyny nie leżącej po stronie wykonawcy) nie uzupełni 
dokumentu. Natomiast formalne uzupełnienie dokumentu, pomimo, że taki 
dokument może – w ocenie zamawiającego – nie potwierdzać spełniania 
warunku udziału w postępowaniu, nie daje zamawiającemu prawnej możliwości 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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zastosowania art. 46 ust. 4a upzp. Zastępca Dyrektora UMS ds. Oznakowania 
Nawigacyjnego powołał się również na wyrok Sądu Najwyższego z 22 listopada 
2012 r. w sprawie II CSK 448/12, który to wyrok w swej treści (w ocenie 
składającego wyjaśnienia) potwierdza powyższą tezę. Zastępca Dyrektora 
UMS w swych wyjaśnieniach wskazał na dodatkowe w jego ocenie 
okoliczności, które w przedmiotowej sprawie nie wystąpiły, a które są 
obligatoryjne do zatrzymania wadium, tj. zawinione działalnie wykonawcy oraz 
gdy zaniechanie wykonawcy zmierza do obejścia prawa. Ponadto, Zastępca 
Dyrektora UMS powołał się na wyniki kontroli uprzedniej Urzędu Zamówień 
Publicznych34, w której UZP zarzucił Zamawiającemu zwrócenie wadium 
Wykonawcy z opóźnieniem. 

(dowód: akta kontroli str. 378-406) 

NIK nie podziela przedstawionej argumentacji. Wskazać należy, 
że przedmiotowe postępowanie przetargowe prowadzone było w czasie, gdy 
linia orzecznicza wypracowała odmienne stanowisko niż prezentowane 
w powyższych wyjaśnieniach. W dniu 22 czerwca 2017 r. w sprawie III CZP 
27/17 Sąd Najwyższy wydał uchwałę, w uzasadnieniu której wskazał m.in. 
„Wykładnia uwzględniająca pełny kontekst normatywny i treściowy 
analizowanego przepisu przemawia za przyjęciem, że przez niezłożenie 
dokumentów (lub oświadczeń) należy rozumieć nie tylko bierność wezwanego 
wykonawcy czyli sytuację, w której wykonawca w ogóle nie składa żadnego 
dokumentu, ale również sytuację, w której wykonawca składa dokument 
(oświadczenie), z którego jednak nie wynika potwierdzenie warunków udziału 
w postępowaniu lub spełnienia przez oferowane przez niego dostawy, usługi 
lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego.” Ponadto, 
wbrew stanowisku kontrolowanego, w ocenie NIK działania Wykonawcy 
charakteryzowały się lekkomyślnością i rażącym niedbalstwem. Wykonawca 
złożył ofertę Konsorcjum, które w dniu składania oferty w ogóle nie istniało. 
Pełnomocnik Wykonawcy, który złożył ofertę nie dysponował stosownym 
pełnomocnictwem do reprezentowania domniemanego konsorcjanta 
w przedmiotowym postępowaniu. Do oferty załączono pełnomocnictwo 
(w języku angielskim) z poprzedniego przetargu (unieważnionego) na budowę 
dwóch wielozadaniowych jednostek pływających. Zamawiający wezwał do 
złożenia poprawionego dokumentu (przetłumaczonego i w treści odnoszącego 
się do przedmiotowego postępowania). W odpowiedzi na uzupełnienie 
dokumentów, pełnomocnik NAUTA S.A. złożył kompletnie nowe 
pełnomocnictwo Havyard Ship Technology – odmienne w swej treści 
(co w świetle obowiązujących przepisów upzp jest niedopuszczalne), z którego 
wynikało, że Havyard Ship Technology nie jest konsorcjantem 
w przedmiotowym postępowaniu, a podmiotem, z zasobów którego NAUTA 
S.A. będzie korzystała. 

2.  W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Działania informacyjno-promocyjne dla Inwestycji pod 
nazwą: Budowa dwóch wielozadaniowych jednostek pływających” (znak: PO-II-
370/ZZP-3/57/17), udzielono zamówienia publicznego wykonawcy, co do 
którego nie potwierdzono spełnienia wszystkich warunków udziału 
w postępowaniu. W ramach prowadzonego postępowania przetargowego, 
Zamawiający:  

2.1.  sformułował SIWZ z naruszeniem art. 36 ust. 1 pkt 6 upzp, tj. w taki 
 sposób, że nie zawarto w nim wymogu przedłożenia dokumentów lub 

                                                      
34 Zwany dalej: „UZP”. 
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 oświadczeń potwierdzających spełnienie wszystkich warunków udziału 
 w postępowaniu; w SIWZ w punkcie 6.6.1 nie wskazano sposobu 
 wykazania przez Wykonawcę, że: 

  przedmiotem co najmniej jednej usługi była organizacja regat 
żeglarskich, w których uczestniczyło nie mniej niż 200 uczestników, 

  zorganizował minimum dwie imprezy towarzyszące regatom jak 
konferencje, szkolenia lub seminaria; 

2.2.  nie wezwał Wykonawcy w trybie art. 26 ust. 3 upzp do uzupełnienia oferty:  

  zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Instrukcji Dla 
Wykonawców „Wzór wykazu wykonanych usług”35 (załącznik do 
SIWZ), tj. nie wezwano Wykonawcy do uzupełnienia okresu realizacji 
wykazanych usług poprzez dodanie miesięcy ich realizacji;  

  poprzez przedłożenie dowodów, określających czy wykazane przez 
Wykonawcę w Załączniku nr 3 do IDW usługi były wykonane 
z należytą starannością; 

2.3.  nie udokumentował czynności, które według wyjaśnień Zastępcy 
 Dyrektora UMS ds. Oznakowania Nawigacyjnego podjęto z własnej 
 inicjatywy, mających potwierdzić spełnienie przez Wykonawcę warunków 
 udziału w postępowaniu, tj. organizacja regat na minimum 200 
 uczestników, wykonanie z należytą starannością wszystkich 10 
 wykazanych przez Wykonawcę usług oraz organizacji dwóch imprez 
 towarzyszących regatom jak konferencje, szkolenia lub seminaria.  

 Ponadto, Zamawiający mimo podjęcia we własnym zakresie działań 
 zmierzających do wykazania, że Wykonawca spełnia wszystkie warunki 
 udziału w postępowaniu (według złożonych wyjaśnień), nie potwierdził 
 wykonania z należytą  starannością dwóch z 10 wykazanych przez 
 Wykonawcę usług  (organizowanych regat). 

(dowód: akta kontroli str. 407-624) 

W sprawie nieprawidłowości opisanej wyżej w punkcie 2.1., Zastępca Dyrektora 
UMS ds. Oznakowania Nawigacyjnego wyjaśnił m.in.: W naszej ocenie, 
w Załączniku nr 3 do IDW Wykonawca powinien wykazać tylko te realizowane 
przedsięwzięcia, które spełniały określone przez nas wymogi w SIWZ, czyli to, 
że jedna z imprez była o wymaganej wartości, imprezy posiadały wymaganą 
rangę, w jednej imprezie uczestniczyła wymagana liczba osób oraz przy 
jednych regatach zorganizowano dwie imprezy towarzyszące. Uznaliśmy, 
że poszczególne dokumenty, dane i informacje, których wymagaliśmy w SIWZ 
są wystarczające. W przypadku tego Wykonawcy, mieliśmy informacje własne 
(…), które potwierdzały organizację imprez towarzyszących i liczbę 
uczestników regat36. 

W sprawie nieprawidłowości opisanej wyżej w punkcie 2.2., Zastępca Dyrektora 
UMS ds. Oznakowania Nawigacyjnego wyjaśnił m.in.: Daty wymienionych 
usług zostały określone przez Wykonawcę latami, co spełnia wymóg 
powyższego zapisu rozporządzenia (§ 2 ust 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju 

                                                      
35 Zwany dalej: „Załącznikiem nr 3 do IDW”. 
36 W wyjaśnieniach z dnia 15 czerwca 2020 r., Zastępca Dyrektora UMS ds. Oznakowania Nawigacyjnego podał, że w toku 

postępowania przetargowego Zamawiający mógł weryfikować realizację dwóch imprez towarzyszących regatom poprzez 
publikacje w mediach, a dodatkowo Zamawiający potwierdził przedstawione przez Wykonawcę informacje w bezpośredniej 
rozmowie telefonicznej z Prezesem Polskiego Stowarzyszenia Klasy Optimist, który potwierdził, że usługa została 
wykonana terminowo i należycie. Zastępca Dyrektora wyjaśnił również, że w zakresie potwierdzenia realizacji regat 
żeglarskich, w których brało udział minimum 200 uczestników, UMS będąc podmiotem, który w obszarze swej działalności 
ma kontrolę i sprawowanie bezpieczeństwa żeglugi w obszarze wód gminy Dziwnów – wydaje zgody i tym samym posiada 
informacje (w przypadku wymienionej usługi nr 1 z Kapitanatu Portu Dziwnów) o ilości uczestników regat zorganizowanych 
na wodach, nad którymi sprawuje kontrolę.  
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z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia37 – 
przypis NIK). Zamawiający nie powinien swymi żądaniami wykraczać poza 
katalog wymogów określonych w upzp i rozporządzeniach wykonawczych, 
gdyż mogłoby to stanowić niezgodne z przepisami działanie Zamawiającego. 
Ponadto, w toku weryfikacji wykazu złożonych usług (…), daty te zostały 
ustalone z dokładnością co do dnia i miesiąca. Zastępca Dyrektora UMS 
wyjaśnił dodatkowo: W jednym z postępowań mieliśmy zarzut kontroli, że 
żądamy zbyt szczegółowych danych wymagając od Wykonawców wskazania 
konkretnej daty wykonywanych usług. W trakcie oceny oferty w przedmiotowym 
postępowaniu uznaliśmy, że jednak wymaganie miesięcy realizacji 
przedsięwzięć może być z naszej strony żądaniem nadmiarowym. W innych 
postępowaniach, w wykazach dokumentujących doświadczenie wykonawców 
z reguły ograniczaliśmy się do określenia dat realizacji wykazywanych 
przedsięwzięć w latach. Nie zmieniliśmy treści Załącznika nr 3 do IDW na 
etapie sporządzania SIWZ, co było z naszej strony przeoczeniem. 

W odpowiedzi na nieprawidłowość 2.3., Zastępca Dyrektora UMS 
ds. Oznakowania Nawigacyjnego wyjaśnił m.in.: Było to z naszej strony błędem 
(niedokumentowanie czynności podjętych przez Zamawiającego w toku 
postępowania przetargowego – przypis NIK), w tamtym czasie wydawało nam 
się, że dokumentowanie tych kwestii było zbędne, skoro były to dane 
częściowo powszechnie dostępne jak doniesienia prasowe, a kwestia liczby 
uczestników (regat – przypis NIK) wynikała z naszych dokumentów 
wewnętrznych z Kapitanatu Portu Dziwnów, do których w każdej chwili 
mieliśmy wgląd. W odpowiedzi na pytanie, czy Zamawiający kontaktował się, 
ze wszystkimi odbiorcami usług wykazanych przez Wykonawcę w złożonej 
ofercie, Zastępca Dyrektora UMS wyjaśnił: Z Eurosaf i ze Stowarzyszeniem 
Klasy Micro się nie kontaktowaliśmy. Kontaktowaliśmy się tak jak wyjaśniłem 
wcześniej z Prezesem Polskiego Towarzystwa Klasy Optimist. Tak jak 
wyjaśniałem, przyjęliśmy, że skoro w Jednolitym Europejskim Dokumencie 
Zamówienia, Wykonawca wykazał poszczególne przedsięwzięcia, to 
oznaczało, że prace te zostały wykonane należycie. 

(dowód: akta kontroli str. 625-640, 3565-3576) 

NIK nie podziela argumentacji przedstawionej w powyższych wyjaśnieniach. 
Zarówno wzór formularza stanowiącego Załącznik nr 3 do IDW, jak też 
wypełniony przez Wykonawcę Załącznik nie dokumentował, że [1] przedmiotem 
co najmniej jednej usługi była organizacja regat żeglarskich, w których 
uczestniczyło nie mniej niż 200 uczestników oraz, że Wykonawca 
[2] zorganizował minimum dwie imprezy towarzyszące regatom jak konferencje, 
szkolenia lub seminaria, a zatem Zamawiający nie miał podstaw uznać, 
że wykazane w tym załączniku usługi spełniają wszystkie wymagania określone 
w punkcie 5.2.2.1 SIWZ. 

W zakresie wykazanych przez Wykonawcę dat realizowanych usług w postaci 
podania roku, zamiast miesiąca i roku, co było określone w Załączniku nr 3 do 
IDW, w ocenie NIK, żądanie od Wykonawcy w trybie art. 26 ust. 3 upzp 
uzupełnienia złożonego Załącznika o wskazanie miesięcy realizacji usług nie 
byłoby żądaniem nadmiarowym. NIK wskazuje, że zgodnie z przepisem, na 
który powołuje się Zastępca Dyrektora UMS w złożonych wyjaśnieniach, tj. § 2 
ust. 4 pkt 2 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 
żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

                                                      
37 Dz. U. z 2016 r. poz. 1126. 
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Zamawiający może żądać wykazu dostaw lub usług wykonanych w okresie 
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a podkreślić przy tym 
należy, że termin ten określony jest jako dzień-miesiąc-rok. Ponadto, nie ulega 
wątpliwości, że Zamawiający na etapie oceny ofert związany jest treścią SIWZ, 
nie może tej treści modyfikować, a złożone oferty powinien oceniać również 
pod względem formalnym, w zakresie ich zgodność z warunkami określonymi 
w SIWZ – bez względu na to czy na tym etapie Zamawiający uznał zapisy 
w SIWZ za słuszne, czy też nie. 

W zakresie nieprawidłowości nr 2.3. NIK wskazuje, że zgodnie z art. 9 ust. 1 
upzp, postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków 
określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, 
a czynności, których Zamawiający nie udokumentował w toku przedmiotowego 
postępowania, takich wyjątków nie stanowią.  

Zastępca Dyrektora UMS ds. Oznakowania Nawigacyjnego, w złożonych 
wyjaśnieniach potwierdził, że Zamawiający na etapie oceny ofert nie 
zweryfikował, czy wszystkie usługi wykazane przez Wykonawcę w Załączniku 
nr 3 do IDW zostały wykonane z należytą starannością.  

Tym samym, Zamawiający podpisał umowę o wartości 1 586 700 zł brutto 
z Wykonawcą, co do którego nie potwierdzono spełnienia wszystkich warunków 
udziału w przedmiotowych postępowaniu, określonych w punkcie 5.2.2.1 SIWZ. 

3.  Dyrektor UMS powierzył funkcję Inżyniera Budowy dwóch wielozadaniowych 
jednostek pływających członkom Zespołu Realizującego Projekt (bezpośrednio 
nadzorującym proces budowy obu jednostek na terenie REMONTOWA 
Shipbuilding S.A. w Gdańsku), których doświadczenie i kwalifikacje zawodowe 
w nadzorze nad budową statków nie odpowiadało temu wymaganemu w SIWZ 
od poszczególnych specjalistów Inżyniera Budowy w ramach ogłoszonych 
przez Dyrektora UMS postępowań przetargowych na wybór Inżyniera Budowy. 
W punkcie 5.5.2.1. SIWZ dla przetargu nieograniczonego pt. Pełnienie funkcji 
Inżyniera Budowy dla Inwestycji pod nazwą „Budowa dwóch wielozadaniowych 
jednostek pływających” (znak: PO-II-370/ZZP-3/37/17), UMS sformułował m.in. 
następujące wymagania dla personelu Wykonawcy: 

  Specjalista nr 1 – Kierownik zespołu: b) co najmniej 5-letnie doświadczenie 
zawodowe jako osoba nadzorująca budowę statków pełnomorskich (pod 
nadzorem Towarzystwa Klasyfikacyjnego); c) doświadczenie w zakresie 
nadzoru nad budową i rozliczeniem jednego specjalistycznego statku 
pełnomorskiego o wartości minimum 50 mln złotych brutto, 

  Specjalista nr 3 – Inżynier mechanik: b) co najmniej 5-letnie doświadczenie 
zawodowe jako budowniczy (nadzorca budowy) statków pełnomorskich, 

  Specjalista nr 4 – Inżynier elektryk: doświadczenie w zakresie 
zaprojektowania lub nadzorowania lub wykonania systemów elektrycznych, 
nawigacji, komputerowych, automatyki dla co najmniej dwóch statków 
pełnomorskich pod nadzorem Towarzystwa Klasyfikacyjnego, w tym dla 
jednego specjalistycznego statku pełnomorskiego, 

  Specjalista nr 5 – Inżynier robót kadłubowych: doświadczenie w zakresie 
nadzorowania lub wykonania prac w zakresie budowy kadłuba co najmniej 
dwóch statków pełnomorskich pod nadzorem Towarzystwa 
Klasyfikacyjnego, w tym dla jednego specjalistycznego statku 
pełnomorskiego, 

  Specjalista nr 9 – b) co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe jako 
projektant statków pełnomorskich; c) doświadczenie w zakresie 
zaprojektowania, w okresie ostatnich 10 lat budowy co najmniej dwóch 
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statków pełnomorskich, pod nadzorem Towarzystwa Klasyfikacyjnego, 
w tym co najmniej jednego specjalistycznego statku pełnomorskiego.  

Tymczasem, poszczególni członkowie Zespołu Realizującego Projekt 
(nadzorujący proces budowy obu jednostek na terenie REMONTOWA 
Shipbuilding S.A. w Gdańsku) legitymowali się doświadczeniem związanym 
m.in. z: 

   udziałem w realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE, 
w tym: z Europejskiego Funduszu Rozwoju 2007-2013 „Zakup zestawu 
pogłębiarskiego w ramach realizacji operacji pt. Przebudowa wejścia do 
Morskiego Portu Rybackiego w Mrzeżynie” (jedna osoba), 

  pracą na stanowisku inżyniera oraz kierownika działu Warsztatów 
Remontowych Techniki Morskiej w Świnoujściu (jedna osoba, w latach 
2002-2015), 

  nadzorem nad eksploatacją i remontami jednostek pływających w Bazie 
Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu (jedna osoba, od 2016 r.), 

  opracowywaniem dokumentacji projektowej statków (jedna osoba, przez 
około rok), 

  pracą na stanowisku kierownika jednostki (likwidowanie rozlewów 
ropopochodnych i stałych), kierownika statku pierwszej kategorii, 
konfiguracją pław, opracowaniem metody stawiania i zdejmowania 
oznakowania nawigacyjnego przez statek Planeta (jedna osoba), 

  pracą na wydziale remontowym stoczni na wydziale silnikowym oraz 
instalacji siłowni, pracą na jednostkach rybackich dalekomorskich w dziale 
maszynowym, pracą przy remontach statków (jedna osoba), 

  pracą na stanowisku montera kadłubów okrętowych (przez okres trzech 
miesięcy), pracą na stanowisku montera rurociągów okrętowych (przez 
okres miesiąca), pracą na stanowisku kierownika maszyn statku II kat. – 
uczestnictwo w procesach remontowych na tych jednostkach (od 2005 r.) – 
jedna osoba, 

Osoby te posiadały wykształcenie wyższe techniczne oraz średnie, jak np. 
inżynier z uprawieniami energetycznymi do 1 kV kat. E i C, inż. mechanik 
okrętowy, mgr inż. transportu, dyplom kapitana żeglugi przybrzeżnej, dyplom II 
oficera mechanika. 

Tym samym, powierzając funkcję Inżyniera Budowy członkom Zespołu 
Realizującego Projekt, nie osiągnięto celu jakim było nadzorowanie budowy 
dwóch wielozadaniowych jednostek pływających przez osoby o wysoko 
specjalistycznych kwalifikacjach i z odpowiednim doświadczeniem zawodowym – 
tj. takim jakie Dyrektor UMS wymagał od poszczególnych Specjalistów 
w postępowaniach przetargowych na wyłonienie Inżyniera Budowy. 

Sporządzony w trakcie Prób w morzu jednostki ZODIAK II dokument pt. „Uwagi 
UMS/UMG z prób w morzu„ zawierał listę 122 uwag/usterek ujawnionych 
w trakcie prób. W ocenie NIK, znaczna ich część powinna być ujawniona 
i usunięta we wcześniejszej fazie budowy statku, tj. w toku bieżących odbiorów 
poszczególnych jego elementów/urządzeń. Uwagi dotyczyły np. cieknących 
klimatyzatorów, braków opisów lub tabliczek poszczególnych urządzeń, 
poprawek malarskich na pokładach i w siłowni, zniszczonej izolacji rur chillera, 
itd. Stanowi to potwierdzenie, że funkcja Inżyniera Budowy przez członków 
Zespołu Realizującego Projekt NOSTRIMARIS nie była sprawowana w sposób 
rzetelny.  

(dowód: akta kontroli str. 659-740, 1107-1272, 1654-1674) 
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Zastępca Dyrektora UMS ds. Oznakowania Nawigacyjnego, na pytania 
dotyczące doświadczenia zawodowego członków Zespołu Realizującego Projekt 
i powierzenia im funkcji związanych z nadzorem nad budową przedmiotowych 
jednostek wyjaśnił m.in.: (…) członkowie Zespołu Realizującego Projekt 
posiadają wykształcenie i doświadczenie, które umożliwia realizację nadzoru nad 
wykonywaniem jednostek w ramach potrzeb Zamawiającego, i to pomimo braku 
zatrudnienia w tym zakresie podmiotu zewnętrznego. Każda z zatrudnionych 
w Zespole osób posiada stosowne wykształcenie techniczne (…) oraz wieloletnie 
doświadczenie związane z pracą w organach administracji morskiej lub 
bezpośrednio na jednostkach pływających lub przy ich budowie. Część osób 
w zespole posiada doświadczenie nabyte przy realizacji innych projektów 
współfinansowanych z funduszy unijnych z perspektywy finansowej na lata 2007-
2013. Zważyć należy również, iż skład Zespołu obejmuje więcej osób, niż 
wymagano w SIWZ na wybór Inżyniera. Zamawiający wskazuje, że zdecydował 
się na powierzenie nadzoru nad inwestycją Zespołowi Realizującemu Projekt 
mając na uwadze doświadczenie zawodowe wybranych do Zespołu członków, 
które w ocenie Zamawiającego pozostawało wystarczające dla zapewnienia 
stosownego nadzoru, zgodnie z zasadami sztuki budowy jednostek pływających. 
Kluczowe znaczenie dla podjęcia takiej decyzji miały okoliczności z istniejącą 
sytuacją faktyczną (niewyłonienie Inżyniera Budowy – przypis NIK). (…) 
okoliczności dotychczasowych postępowań związanych z wyborem Inżyniera 
doprowadziły do sytuacji, w której rozpoczęta została budowa jednostek, 
a Inżynier nie został wyłoniony. Mając na uwadze, że dalsze (ponowne) 
procedowanie w tym zakresie pozostawałoby długotrwałe, nie gwarantowałoby 
dokonania wyboru Inżyniera i wiązało się z narażeniem finansów publicznych na 
niepotrzebne wydatki, Zamawiający podjął opisaną powyżej decyzję. Wpływ na 
rozstrzygnięcie w tym zakresie miała również okoliczność, że realizacja 
jednostek przebiega pod dodatkowym nadzorem towarzystwa klasyfikacyjnego, 
którego działania – łącznie z czynnościami Zespołu Zamawiającego – 
zapewniają wystarczający nadzór nad należytym wykonywaniem Kontraktu 
i zapewniają realizację zgodnie z przepisami i zasadami technicznymi. 

NIK nie podziela złożonych wyjaśnień. O ile NIK nie kwestionuje wykazanego 
przez Urząd bogatego doświadczenia zawodowego poszczególnych członków 
Zespołu Realizującego Projekt, to istotnym jest, że doświadczenie to nie 
odpowiadało temu, które Zamawiający wymagał od poszczególnych Specjalistów 
Inżyniera Budowy na etapie prowadzonych postępowań przetargowych. 
Wskazać należy, że przedmiotowe zamówienie miało specjalistyczny, 
jednostkowy charakter, co Z-ca Dyrektora UMS ds. Technicznych potwierdził 
w złożonych wyjaśnieniach. W odpowiedzi na pytanie dotyczące przesłanek 
określenia wymagań w zakresie doświadczenia poszczególnych Specjalistów 
Inżyniera Budowy w SIWZ na Pełnienie funkcji Inżyniera Budowy dla inwestycji 
pod nazwą Budowa dwóch wielozadaniowych jednostek pływających (znak PO-
II-370-ZZP-3/37/17), wyjaśnił: Zamawiający wyjaśnia, że przedmiotem realizacji 
pozostaje zamówienie o charakterze jednostkowym, niepowtarzalnym 
i specjalistycznym. W związku z powyższym określenie wymagań dla 
poszczególnych Specjalistów w SIWZ na wybór Inżyniera Budowy w istocie 
stanowiło odzwierciedlenie potrzeb i wymagań Zamawiającego związanych ze 
specyfiką Kontraktu oraz konstrukcją jednostek. Ustalenie wymagań wynikało 
zarówno z doświadczenia Zamawiającego związanego z bieżącą działalnością 
Urzędu Morskiego, jak również poprzedzone zostało rozeznaniem rynku 
stoczniowego. Na podstawie wskazanych okoliczności Zamawiający 
zidentyfikował potrzeby i określił wymagania w zakresie osób niezbędnych dla 
wykonywania czynności nadzoru. 
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(dowód: akta kontroli str. 810-834) 

4.  W żadnym z trzech kontrolowanych zamówień publicznych (opisanych 
w punkcie 1.2. niniejszego wystąpienia pokontrolnego), w dokumencie 
powołującym komisję przetargową, Dyrektor UMS nie określił zakresu 
obowiązków poszczególnych jej członków, co stanowiło naruszenie 
art. 21 ust. 3 upzp. 

Dyrektor UMS wyjaśnił m.in.: W § 15 ust. 4 Regulaminu udzielania zamówień 
publicznych w Urzędzie Morskim w Szczecinie, zwanego dalej Regulaminem 
(zarządzenie wewnętrzne nr 4 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie 
z dnia 20 stycznia 2017 r. ze zm. obowiązujące w momencie przedmiotowych 
postępowań o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego) 
opisane są zadania – Komisji Przetargowej. Szczegółowy tryb pracy i zakres 
obowiązków członków Komisji ustala zgodnie z zapisami § 15 ust. 3 
Regulaminu – Przewodniczący Komisji Przetargowej. W postępowaniach 
Komisje Pracują na posiedzeniach z udziałem Przewodniczącego, który 
w formie ustnej na bieżąco ustala tryb pracy i zakres obowiązków 
poszczególnych członków Komisji, co ma odzwierciedlenie w protokole 
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego gdzie w pkt 4 litera B 
wymienione są imiona i nazwiska osób – członków Komisji Przetargowej, 
którym przypisano poszczególne zindywidualizowane zadania. 

(dowód: akta kontroli str. 73-148, 173-177, 417-423, 653-658, 3492-3504) 

NIK nie podziela przedstawionej przez Dyrektora UMS argumentacji. 
W Regulaminie38 rzeczywiście wskazane są zadania komisji przetargowej, 
jednak nie jej poszczególnych członków. W protokole z postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie ze wzorem protokołu wskazane 
są jedynie osoby wykonujące czynności związane z przygotowaniem 
postępowania, w tym przygotowujące opis warunków udziału w postępowaniu 
oraz kryteria oceny ofert – wymieniono tam wszystkich członków komisji. 
Ponadto, należy mieć na uwadze, że zgodnie z art. 21 ust. 3 upzp, to Kierownik 
zamawiającego ustala tryb pracy i zakres obowiązków członków komisji 
przetargowej, a nie jej przewodniczący.  

NIK wskazuje przy tym, że od 2020 r. Dyrektor UMS określając skład komisji 
przetargowych wskazuje zakresy obowiązków poszczególnych jej członków, 
wypełniając przy tym obowiązek indywidualizacji odpowiedzialności członków 
komisji, wynikający z art. 21 ust. 3 upzp. 

(dowód: akta kontroli str. 3505-3508) 

5.  We wszystkich trzech kontrolowanych zamówieniach publicznych (opisanych 
w punkcie 1.2. niniejszego wystąpienia pokontrolnego), ogłoszenia 
o zamówieniu zamieszczano w siedzibie UMS oraz na stronie internetowej tego 
Urzędu przed ich publikacją w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej albo 
przed upływem 48 godzin od potwierdzenia otrzymania ogłoszenia przez Urząd 
Publikacji Unii Europejskiej. Powyższe stanowiło naruszenie art. 11 ust. 7d 
upzp. 

Dyrektor UMS w swoich wyjaśnieniach jako przyczynę publikacji ogłoszenia 
w siedzibie i na stronie internetowej Zamawiającego przed jego publikacją 
w DUUE albo przed upływem 48 godzin od potwierdzenia otrzymania 
ogłoszenia przez UPUE, wskazywał rozbieżności spowodowane różnymi 

                                                      
38  W UMS obowiązywał „Regulamin udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Morskim w Szczecinie”, wprowadzony 

zarządzeniem wewnętrznym nr 4 z 20 stycznia 2017 r. Zarządzenie to określało m.in. organizację i zadania komisji 
przetargowych. Zmienione zarządzeniem wewnętrznym nr 15 z 13 lipca 2017 r. oraz zarządzeniem wewnętrznym nr 16 
z 25 września 2017 r. Regulamin zwany dalej: Regulaminem udzielania zamówień publicznych”. 
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sposobami wykładni art. 11 ust. 7d upzp, podając szczegółowo argumentację 
jaką kierował się UMS, m.in. powołując się na uchylony już art. 40 ust. 6 upzp 
i wykładnię tego przepisu oraz rozważania doktryny w kontekście stosowania 
art. 11 ust. 7d upzp. Dyrektor UMS wskazał przy tym: Niezależnie od 
powyższego należy wskazać, że szczegółowe dokumentacje postępowań 
zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu publikacji 
ogłoszenia o zamówieniu w DUUE, a zatem wszystkie szczegółowe 
wymagania co do opisu przedmiotu zamówienia oraz pozostałych warunków 
i wymogów mających wpływ na treść składanych ofert zostały upublicznione 
w tym samym terminie dla wykonawców krajowych i zagranicznych.  

(dowód: akta kontroli str. 178-208, 424-507, 659-470, 3492-3504) 

NIK nie podziela złożonych przez Dyrektora UMS wyjaśnień, ponieważ 
przywoływane regulacje zostały uchylone przed wszczęciem ww. postępowań 
przetargowych. W ocenie NIK przepis art. 11 ust. 7d upzp, nie budzi 
wątpliwości i powinien być stosowany literalnie, co Dyrektor UMS potwierdził 
w swoich dalszych wyjaśnieniach wskazując: Obecnie, (…) mając na uwadze 
różne sposoby wykładni art. 11 ust. 7d upzp, celem uniknięcia zarzutów 
naruszenia tego przepisu, Zamawiający stosuje wykładnię językową najbliższą 
brzmieniu tego przepisu i uwzględniającą cel jego wprowadzenia, tj. publikację 
ogłoszeń krajowych w terminie publikacji w Dzienniku Urzędowym lub po 
upływie 48 godzin od potwierdzenia ogłoszenia przez UPUE. 

(dowód: akta kontroli str. 3492-3504) 

6.  W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Działania informacyjno-promocyjne dla Inwestycji pod 
nazwą: Budowa dwóch wielozadaniowych jednostek pływających” (znak: PO-II-
370/ZZP-3/57/17), ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane do 
Urzędu Publikacji Unii Europejskiej z przekroczeniem 30-dniowego terminu 
wynikającego z art. 95 ust. 2 upzp. 

Zastępca Dyrektora UMS ds. Oznakowania Nawigacyjnego wyjaśnił m.in., 
że powyższe było wynikiem niedopatrzenia ze strony Zamawiającego 
niemającego wpływu na przebieg procedury dotyczącej przedmiotowego 
postępowania. Zastępca Dyrektora wyjaśnił przy tym, że wszystkie terminy 
w tym zakresie mają charakter instrukcyjny w tym znaczeniu, że ich 
niedotrzymanie nie ma wpływu na ważność zawartej umowy. Zastępca 
Dyrektora UMS wyjaśnił ponadto, że pouczył i przypomniał członkom 
i sekretarzowi komisji przetargowej o konieczności rzetelnego i terminowego 
dokumentowania każdego z etapów postępowania. 

NIK wskazuje, że termin wynikający z art. 95 ust. 2 upzp jest terminem 
obligatoryjnym, a jego niedotrzymanie powoduje naruszenie przepisów upzp. 

(dowód: akta kontroli str. 407-416, 597-637) 

Nieprawidłowości przy udzielaniu zamówień publicznych dotyczące 
m.in. niezabezpieczenia interesu Skarbu Państwa poprzez zwrot Wykonawcy 
gwarancji wadialnej na kwotę 1 000 000 zł, która nie podlegała zwrotowi oraz 
udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy, co do którego nie potwierdzono 
spełnienia wszystkich warunków udziału w postępowaniu, były zawinione przez 
UMS.  

Powierzenie zaś funkcji Inżyniera Budowy osobom bez wymaganego doświadczenia 
niosło za sobą ryzyko związane z niedostatecznym nadzorem nad wykonywanymi 
robotami związanymi z budową dwóch wielozadaniowych jednostek pływających, co 
może mieć swoje negatywne skutki w przyszłości. Na nierzetelność wykonywania 
zadań Inżyniera Budowy wskazuje również liczba i rodzaj usterek ujawnionych 
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w ramach prób morskich jednostki ZODIAK II przeznaczonej dla UMG, 
przeprowadzone w okresie od 29 czerwca do 11 lipca 2020 r. NIK dostrzega 
również realne zagrożenie niedotrzymania terminu zakończenia budowy jednostki 
618/2 PLANETA I przeznaczonej dla UMS.  

Według stanu na dzień zakończenia kontroli wydatki na realizację Projektu 
ponoszono do wysokości wynikającej z UoD i wykazywano je w wyodrębnionej 
ewidencji księgowej, zgodnie z warunkami tej Umowy. 

2. Modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin do 
głębokości 12,5 m 

2.1. Projekt Modernizacja toru wodnego objęty został dofinansowaniem ze środków 
UE w ramach działania 3.2. Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg 
wodnych i połączeń multimodalnych, oś priorytetowa III: Rozwój sieci TEN-T 
i transportu multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020. 

W dniu 21 grudnia 2017 r. Dyrektor UMS zawarł z CUPT UoD nr POIS.03.02.00-00-
0012/17-00 Projektu Modernizacja toru wodnego Nr POIS.03.02.00-00-0012/17. 
Jedynym określonym w UoD wskaźnikiem do monitorowania postępu rzeczowego 
Projektu był wskaźnik produktu zdefiniowany jako „Długość zmodernizowanych 
torów wodnych i podejściowych” z wartością docelową w liczbie 62 km – do 
osiągnięcia w 2022 r. 

W UoD, planowany całkowity koszt realizacji Projektu oraz maksymalną kwotę 
wydatków kwalifikowalnych określono na 1 384 980 000 zł, a wysokość 
dofinansowania nie mogła przekroczyć kwoty 1 177 233 000 zł, w tym 15% tytułem 
środków krajowych oraz 85% tytułem dofinansowania ze środków UE.  

Zgodnie z przyjętym Harmonogramem Realizacji Projektu, jego realizacja rzeczowa 
została zaplanowana na okres od 31 marca 2018 r. do 31 grudnia 2022 r., zaś okres 
kwalifikowalności wydatków od 24 czerwca 2016 r. do 31 grudnia 2022 r. Według 
stanu na dzień zakończenia kontroli terminy te nie uległy zmianie.  

W ramach Projektu Modernizacja toru wodnego, wyodrębniono 17 zadań, w tym 
związane m.in. z wykupem nieruchomości, wykonaniem wywiadu 
ferromagnetycznego, wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz 
robót budowlanych w ramach zadania modernizacji obiektów Bazy Oznakowania 
Nawigacyjnego UMS, projektowaniem i realizacją robót budowlanych w ramach 
zadania podstawowego, tj. pogłębienia toru wodnego do głębokości 12,5 m, 
zarządzaniem projektem, działaniami informacyjno-promocyjnymi oraz pełnieniem 
funkcji Inżyniera Kontraktu, czy też obsługą prawną.  

UoD aneksowano 27 września 2018 r. (Aneks nr POIS.03.02.00-00-0012/17-01) – 
na mocy tego aneksu m.in. zwiększono planowany całkowity koszt realizacji 
Projektu z 1 384 980 000 zł (maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych 
1 384 980 000 zł) na 1 442 880 000 zł (maksymalna kwota wydatków 
kwalifikowalnych 1 442 880 000 zł). W Załączniku nr 3 do aneksu „Harmonogram 
Realizacji Projektu” m.in. uwzględniono zwiększoną wartość zadania podstawowego 
Projektowanie i realizacja robót budowlanych dla zadania modernizacja toru 
wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m z 1 171 318 217 zł na 
1 336 108 656 zł. Zmieniono również daty graniczne realizacji poszczególnych 
zadań z Harmonogramu Realizacji Projektu. Zmiany wynikały z woli ich dokonania 
przez obie strony, a daty ustalone w wyniku tych zmian były zgodne z datami 
w umowach zawartych pomiędzy UMS, a Wykonawcami. Zmiany te nie miały 
wpływu na końcowy termin realizacji rzeczowej projektu określony 
w Harmonogramie.  
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W Załączniku nr 6 do UoD „Harmonogram uzyskiwania pozwoleń na budowę lub 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych”, wyodrębniono potrzebę 
uzyskania dwóch pozwoleń: jedno na potrzeby zadania podstawowego, 
tj. Modernizacji toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m oraz 
drugie na potrzeby modernizacji obiektów Bazy Oznakowania Nawigacyjnego UMS. 
Wykonawca zadania Pogłębienie toru wodnego do 12,5 m, na etapie projektowania 
podzielił zadanie na podzadania i na każde z nich występował o odrębne 
pozwolenie na budowę (łącznie 12 pozwoleń), co znalazło odzwierciedlenie 
w późniejszych zmianach Załącznika nr 5 Aneksu do UoD. 

(dowód: akta kontroli str. 1958-2088, 2797-2801, 3082-3089) 

Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 22 z 24 grudnia 2014 r. ówczesny Dyrektor UMS 
powołał Zespół Realizujący Projekt Modernizacja toru wodnego. Zadaniem zespołu 
było operacyjne zarządzanie i koordynacja wszystkich działań niezbędnych do 
realizacji inwestycji w zakresie prac przedinwestycyjnych (w tym procedury 
formalno-prawne i aplikacyjne) oraz projektowania, realizacji robót budowlanych 
i rozliczenia Projektu zgodnie z aktualnymi przepisami prawa i wytycznymi UE dla 
perspektywy POIiŚ 2014-2020. Zarządzenie to zmieniano sześciokrotnie, a zmiany 
dotyczyły składu osobowego Zespołu. 

(dowód: akta kontroli str. 1912-1957) 

2.2. Szczegółowym badaniem objęto39 łącznie trzy postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego (w ramach Projektu 
przeprowadzono 12 przetargów w tym trybie, z których 10 zakończyło się 
podpisaniem umów z Wykonawcami), tj.:  

1.  Zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych i pogłębiarskich w ramach 
modernizacji toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m (znak: 
PO-II-370/ZZP-3/59/17) – postępowanie zakończone podpisaniem 28 września 
2018 r. umowy z wykonawcą, 

2.  Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na potrzeby inwestycji pn. „Modernizacja 
toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m” wraz 
z wykonywaniem Nadzoru i Monitoringu Przyrodniczego (znak: PO-II-370/ZZP-
3/56/17) – postępowanie zakończone podpisaniem 13 lipca 2018 r. umowy 
z wykonawcą, 

3.  Wykonanie robót budowlanych „Modernizacja obiektów Bazy Oznakowania 
Nawigacyjnego Urzędu Morskiego w Szczecinie w ramach inwestycji pn.: 
Modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m” (PO-
II-370.1.19) – postępowanie zakończone podpisaniem 19 sierpnia 2019 r. 
umowy z wykonawcą o wartości 52 461 720,05 zł brutto. 

W toku kontroli stwierdzono nieprawidłowości przy udzielaniu ww. zamówień 
publicznych, które nie miały wpływu na wynik toczącego się postępowania 
(zagadnienie szerzej opisano w dalszej części wystąpienia pokontrolnego, w sekcji 
„Ustalone nieprawidłowości”). 

(dowód: akta kontroli str. 2089-2092, 2100-2431, 2438-2520, 2802-2823, 2833-
2859, 2917-2921, 3037-3081) 

Szczegółowym badaniem kontrolnym objęto realizację zadania Pogłębienie toru 
wodnego do 12,5 m40. Umowę w tej sprawie zawarto 28 września 2018 r. 
z konsorcjum firm 1) Dredging International NV z siedzibą w Zwijndrecht, Belgia 
oraz 2) Van Oord Dredging and Marine Contractors BV z siedzibą w Rotterdamie, 
Holandia. W umowie, czas na wykonanie jej przedmiotu określono na 42 miesiące 

                                                      
39 Do badania wytypowano dwa zadania o najwyższej wartości oraz jedno zadania w ramach doboru celowego według osądu 

kontrolera. 
40 Umowa nr 40/TI-PR/2018. 



 

22 

od daty podpisania umowy, tj. do 28 marca 2022 r. Treść umowy była zgodna ze 
złożoną przez Wykonawców ofertą. Zadanie realizowano w oparciu o wzorzec 
kontraktowy FIDIC41. 

Umowa swym zakresem przedmiotowym obejmowała m.in.: 

  wykonanie szczegółowej inwentaryzacji i waloryzacji zieleni, inwentaryzacji 
obiektów i zagospodarowania terenu, wykonanie stosownych do potrzeb 
opracowań z zakresu geologii: opracowanie projektu robót geologicznych, 
opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, opracowanie 
dokumentacji hydrogeologicznej, opracowanie geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych oraz innych niezbędnych dokumentacji, 
koniecznych do uzyskania wymaganych prawem orzeczeń lub rozstrzygnięć, 
w tym do uzyskania pozwoleń wodno-prawnych;  

  wykonanie Dokumentów Wykonawcy, niezbędnych do uzyskania stosownych 
rozstrzygnięć administracyjnych i wykonania robót budowlanych, zawierających 
w szczególności: Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Specyfikacje 
Wykonania i Odbioru Robót Budowanych, Plan Bezpieczeństwa Żeglugi, 
opracowania formalno-prawne i projekty podziału nieruchomości, materiały 
niezbędne do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę; 

  uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń na budowę/rozbiórkę, 
niezbędnych dla realizacji zamówienia; 

  wykonanie modernizacji toru wodnego – wytyczenie toru w oparciu o model 
matematyczny i Dokumenty Wykonawcy oraz pogłębienie do głębokości 12,5 m 
(wraz z przebudową kolidującej infrastruktury, umocnieniem dna, skarp 
i brzegów) oraz wykonanie docelowego, zmodernizowanego oznakowania 
nawigacyjnego;  

  wykonanie dwóch sztucznych wysp na Zalewie Szczecińskim, jako miejsc 
zagospodarowania refulatu z robót pogłębiarskich. 

Zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko42, na potrzeby 
przedmiotowego zadania, w dniu 14 czerwca 2017 r. (tj. przed podpisaniem umowy 
z Wykonawcą robót), UMS uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach 
wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska43.  

Zgodnie z ww. decyzją, RDOŚ nałożył na UMS obowiązek prowadzenia nadzoru 
przyrodniczego w fazie realizacji zadania oraz monitoringu przyrodniczego przed-, 
podczas i po jego realizacji. Obowiązek ten był realizowany przez Inżyniera 
Kontraktu, wybranego w drodze przetargu nieograniczonego (zagadnienie szerzej 
opisano w dalszej części wystąpienia pokontrolnego, w punkcie 2.3.).  

 (dowód: akta kontroli str. 2100, 2198-2282, 2602-2722) 

Według stanu na 30 czerwca 2020 r. do umowy zawarto trzy aneksy. Aneks nr 1 
z 27 lutego 2020 r., zawarty w związku z koniecznością wprowadzenia zmiany 
zakresu i rodzaju prac, polegających na zmianie sposobu posadowienia wysp W22 
i W28, obejmujących wykonanie warstwy stabilizującej pod obrzeżami wysp44, 
zmianie warunków projektowania na zachodniej i wschodniej stronie wyspy Ostrów 

                                                      
41 Warunki Kontraktowe dla urządzeń oraz projektowania i budowy, 4. wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 z erratą 

(tłumaczenie 1. wydania 1999), przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów 
(Fédération Internationale des Ingénieurs - Conseils – FIDIC, P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria). 

42 Dz. U. z 2020 r. poz. 283, ze zm. 
43 Zwany dalej: „RDOŚ”. 
44 Wyniki przeprowadzonych przez Wykonawcę badań geologicznych (stanowiących przedmiot umowy) wykazały, 

że konstrukcja i obrzeża sztucznych wysp, nie zapewnią stateczności wysp, ze względu na miąższość i charakterystykę 
warstw gruntów miękkich. 
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Grabowski ze względu na równoległe realizowanie inwestycyjne przez Zarząd 
Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. z siedzibą w Szczecinie45 oraz zmianie 
warunków projektowania w rejonie km 60+300 ze względu na stwierdzoną kolizję 
z wylotem kanalizacji nieujętym w dokumentach umownych (Programie 
Funkcjonalno-Użytkowym)46. Zagadnienie szerzej opisano w dalszej części 
wystąpienia pokontrolnego, w sekcji „Ustalone nieprawidłowości”. 

W wyniku tego aneksu Zatwierdzona Kwota Kontraktowa została zmniejszona 
z 1 336 108 656 zł do 1 335 768 703,04 zł brutto (zmniejszenie o 339 952,96 zł). 

(dowód: akta kontroli str. 2521-2551) 

Aneks nr 2 z 16 czerwca 2020 r., zawarty w związku z koniecznością wprowadzenia 
zmiany zakresu i rodzaju prac projektowych i robót w odniesieniu do:  

  prac projektowych oraz robót w zakresie zamiennego rozwiązania przebudowy 
kabli zasilających elektrycznych pomiędzy wschodnią i zachodnią stawą Bramy 
Torowej IV47, 

  prac dodatkowych, polegających na podjęciu z dna, transporcie oraz utylizacji 
obiektów o masie ponad 500 kg każdy (w szacunkowej liczbie 64)48. 

W wyniku aneksu Zatwierdzona Kwota Kontraktowa została zwiększona 
z 1 335 768 703,04 zł do 1 339 924 804,16 zł brutto (zwiększenie o 4 156 101,12 zł 
brutto). 

(dowód: akta kontroli str. 2552-2578) 

Aneks nr 3 z 30 czerwca 2020 r., zawarty w związku z koniecznością wprowadzenia 
zmiany zakresu i rodzaju prac projektowych i robót polegających na zmianie 
przebiegu kabla światłowodowego VTS w rejonie km 9 ze względu na brak 
możliwości ułożenia kabla zgodnie z wymaganiami Programu Funkcjonalno-
Użytkowego49. 

Aneksem tym zatwierdzona Kwota Kontraktowa została zwiększona 
z 1 339 924 804,16 zł brutto do 1 340 768 306,39 zł brutto (zwiększenie 
o 843 502,23 zł brutto). 

(dowód: akta kontroli str. 2579-2598) 

Według harmonogramu aktualnego na 22 maja 2020 r. (ostatni zatwierdzony) 
w ramach Umowy wyodrębniono sześć kamieni milowych: 

                                                      
45 Ze względu na bezpośredni wpływ inwestycji na realizowane przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. 

w Szczecinie (dalej: „ZMPSiŚ”) zadania pn. [1] Budowa wraz z przebudową pól odkładu urobku na Ostrowie Grabowskim 
zlokalizowanych na działce 4/12 (przed podziałem działek – na działce 4/5) obręb 1084 Szczecin – Śródmieście na terenie 
poru w Szczecinie; [2] Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego oraz Poprawa dostępu do 
portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego; konieczne było uwzględnienie w pracach projektowych Wykonawcy 
rozwiązań projektowych przyjętych przez ZMPSiŚ w ramach realizacji ww. zadań w zakresie niezbędnym do prawidłowego 
zaprojektowania odcinka na styku z ww. zadaniami realizowanymi przez ZMPSiŚ.  

46 Wykonawca poinformował Inżyniera Kontraktu (dalej: „IK”) o potencjalnej kolizji z istniejącą infrastrukturą w okolicy km 
60+300, w wyniku czego IK zażądał od Wykonawcy uwzględnienia w pracach projektowych zabezpieczenia istniejącej 
infrastruktury (pomosty oraz wylot wód deszczowych). Wykonawca zaproponował rozwiązanie polegające na wprowadzeniu 
ścianki szczelnej, które nie wiąże się z koniecznością ingerencji w istniejące obiekty oraz pozwoli na utrzymanie 
infrastruktury obcej w stanie istniejącym bez konieczności prowadzenia robót rozbiórkowych i wprowadzenia dodatkowych 
zabezpieczeń.  

47  Wykonawca wykazał, że zaproponowane rozwiązanie zamienne wiąże się z następującymi korzyściami dla 
Zamawiającego: [1] niższe koszty eksploatacji oraz utrzymania; [2] brak możliwości powstania dalszych kolizji z przyszłymi 
pracami modernizacyjnymi na torze wodnym – zabezpieczenie na przyszłość; [3] wspomagające oświetlenie dla mniejszych 
łodzi w warunkach gęstej mgły. Zmiana nie miała wpływu na Kamienie Milowe, Czas na Wykonanie oraz Zatwierdzoną 
Kwotę Kontraktową.  

48  Zakres prac dodatkowych obejmował podjęcie z dna, transport oraz utylizację obiektów wielkogabarytowych powyżej 
500 kg w szacunkowej liczbie 64 sztuk. Zgodnie z klauzulą 4.24 pkt 3) [Wykopaliska] Warunków Kontraktu, w przypadku 
obiektów o masie większej od 500 kg Zamawiający zwróci Wykonawcy uzasadniony Koszt zaangażowania dodatkowych 
zasobów do ich wydobycia i złożenia (lub zatopienia), ewentualnie zabezpieczenia we wskazanym miejscu, przy czym na 
podstawie klauzuli 1.1.4.3 Warunków Kontraktu, Koszt oznacza wszelkie uzasadnione i udokumentowane w sposób 
zatwierdzony przez Inżyniera wydatki poniesione przez Wykonawcę na Terenie Budowy lub poza nim, włącznie z narzutami 
i innymi obciążeniami lecz z wyłączeniem zysku. 

49 Z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy (brak zgody właścicieli działek na ułożenie kabla VTS) niemożliwe było 
ułożenie kabla VTS zgodnie z wymaganiami wskazanymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym w pkt. 2.2.5.4.3. 
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 Podpisanie Głównego Kontraktu – 28 września 2018 r., 

 Kamień milowy 1A – wniosek o pozwolenie na budowę – 20 grudnia 2019 r.50, 

 Kamień milowy 1B – wniosek o pozwolenie na budowę – 12 grudnia 2020 r.51, 

 Kamień milowy 2 – 25% Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania52 – 
20 października 2020 r., 

 Kamień milowy 3 – 50% Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania – 8 czerwca 
2021 r., 

 Kamień milowy 4 – 75% Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania – 28 grudnia 
2021 r. 

Według stanu na dzień zakończenia kontroli, osiągnięto Kamień milowy 1A. 
(dowód: akta kontroli str. 2106-2176, 2599-2601, 2723-2724, 2927) 

Według stanu na dzień zakończenia kontroli prace projektowe i przygotowawcze 
przedmiotowego zadania były prowadzone w oparciu o Harmonogram dla Prac 
Projektowych oraz Przygotowawczych z 22 maja 2020 r. Natomiast Harmonogram 
Prac (odnoszący się do etapu realizacji robót) znajdował się w fazie opiniowania 
przez IK. 

(dowód: akta kontroli str. 2599, 2601, 2723, 2432-2437, 3509-3527) 

Według stanu na 21 lipca 2020 r. podpisano dziewięć protokołów przekazania 
terenu budowy, m.in. następujących przedsięwzięć: 

  Budowa dwóch sztucznych wysp na obszarach morskich wód wewnętrznych 
Zalewu Szczecińskiego,  

  Przebudowa (regulacja nieumocnionych skarp brzegowych),  

  Budowa, przebudowa, rozbudowa, rozbiórka istniejących kolizji 
z projektowanym torem wodnym – Światłowód VTS km 40.500 (proj. 40+340) – 
poprzeczne przejście kabla pod dnem toru na obszarze morskich wód 
wewnętrznych, 

  Budowy, przebudowy, rozbudowy, rozbiórki istniejących kolizji z projektowanym 
torem wodnym kable elektryczne: Brama Torowa Nr 4 – rozbiórka kabli 
elektrycznych oraz remont i przebudowa zewnętrznych instalacji elektrycznych 
na obszarze morskich wód wewnętrznych. 

(dowód: akta kontroli str. 2600, 2924-3036) 

Zgodnie z zapisami Dziennika Budowy Nr 59/2020 r. (tom I) wydanego 7 kwietnia 
2020 r. przez wojewodę zachodniopomorskiego na „budowę dwóch sztucznych 
wysp na obszarze morskich wód wewn. Zalewu Szczecińskiego (zad. IV) w ramach 
przedsięwzięcia pn. „Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do 
głębokości 12,5 m”, w dniu 1 maja 2020 r. Wykonawca rozpoczął prace 
pogłębiarskie na torze wodnym oraz usypywanie wysp. Zapisy w ww. dzienniku 

                                                      
50  Dotyczy: [1] Przebudowa obrotnicy Orli Przemyk wraz z infrastrukturą hydrotechniczną; [2] Budowa umocnień dna przy 

nabrzeżu Huk, Żeglarskiej, BON w Szczecinie, na działce nr 930 obręb Nad Odrą 25, stanowiącej morskie wody 
wewnętrzne; [3] Przebudowa (regulacja) naturalnych umocnionych skarp brzegowych; [4] Budowa dwóch sztucznych wysp 
na obszarze morskich wód wewnętrznych Zalewu Szczecińskiego; [5] Budowa stałego oznakowania nawigacyjnego wzdłuż 
toru wodnego Świnoujście-Szczecin; [6] Modernizacji obiektów Bazy Oznakowania Nawigacyjnego UMS. 

51  Dotyczy: [1] Budowy, przebudowy, rozbudowy, rozbiórki istniejących kolizji z projektowanym torem wodnym, w tym [1.1.] 
kable elektryczne: Brama Torowa Nr 4 – rozbiórka kabli elektrycznych oraz remont i przebudowa zewnętrznych instalacji 
elektrycznych na obszarze morskich wód wewnętrznych na działce nr 1094/10 obręb Trzebież 1; [1.2] Światłowód VTS km 
9.050 (proj. KM 8+900) – poprzeczne przejście kabla VTS pod dnem toru na obszarze morskich wód wewnętrznych; [1.3] 
Światłowód VTS km 40.500 (proj. 40+340) – poprzeczne przejście kabla pod dnem toru na obszarze morskich wód 
wewnętrznych; [1.4] Światłowód VTS od km 56.000 do 61.000 (proj. Km 55+800 – 61+000) na obszarze morskich wód 
wewnętrznych; [2] Umocnienie skarp na zachodniej i wschodniej stronie Ostrowa Grabowskiego; [3] Umocnienie dna przy 
wylocie kolektora kanalizacji deszczowej na km 60+300. 

52  Zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę w postępowaniu przetargowym oraz klauzulą 1.1.4.1. Warunków Szczególnych 
Kontraktu, Wymagana Minimalna Ilość Wykonania stanowi procentowe wykonanie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej 
w określonym czasie.  
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budowy wykazały, że wpisów dokonywały osoby z personelu kluczowego 
Wykonawcy przedłożonego na etapie składania ofert w postępowaniu przetargowym 
i aktualizowanego w toku realizacji zadania. 

(dowód: akta kontroli str. 2922, 3090-3106) 

2.3. Funkcję IK, UMS powierzył zewnętrznemu podmiotowi wyłonionemu w trybie 
przetargu nieograniczonego. Przedmiotem zawartej 13 lipca 2018 r. umowy53 było: 

  wykonanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inżyniera w rozumieniu 
umowy oraz funkcji inspektora nadzoru, 

  zarządzanie procesem inwestycyjnym przez Inżyniera w celu terminowego 
i bezusterkowego zrealizowania przedmiotu Inwestycji, 

  prowadzenie w imieniu i na rzecz Zamawiającego czynności nadzoru 
i monitoringu przyrodniczego przedinwestycyjnego oraz w trakcie realizacji 
Inwestycji (do dnia przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę Robót 
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Inwestycji. 

Umowa została zawarta do dnia podpisania przez strony Protokołu Odbioru Raportu 
Końcowego, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2022 r. IK odpowiedzialny jest m.in. 
za prowadzenia nadzoru przyrodniczego w fazie realizacji zadania oraz monitoringu 
przyrodniczego przed-, podczas i po realizacji zadania polegającego na pogłębieniu 
toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m. Składał on 
comiesięczne raporty (Raport wstępny inżyniera z 11 września 2018 r. zawierał 
Program monitoringu przedinwestycyjnego i inwestycyjnego), w których 
szczegółowo przedstawiał wyniki badań monitoringu przyrodniczego oraz informacje 
o działaniach podjętych w ramach realizacji nadzoru przyrodniczego. W raportach 
tych Inżynier przedstawiał opis działań podejmowanych w ramach pełnionych 
funkcji. W dalszej części wystąpienia pokontrolnego, w sekcji „Ustalone 
nieprawidłowości” przedstawiono nieprawidłowości w zakresie danych 
wykazywanych przez IK w comiesięcznych raportach.  

IK, w ramach wykonywanych obowiązków, m.in. opiniował i zatwierdzał dokumenty 
przekazywane przez Wykonawcę umowy na Pogłębienie toru wodnego do 12,5 m 
zgodnie z warunkami zawartej Umowy, ponadto uczestniczył w spotkaniach 
i naradach z Zamawiającym i Wykonawcą umowy, opracowywał dokumenty 
w oparciu o wzorzec umowny FIDIC, wizytował miejsca wykonywanych przez 
Wykonawcę umowy prac przygotowawczych i pogłębiarskich.  

(dowód: akta kontroli str. 2602-2796) 

2.4. Wydatki na realizację Projektu Modernizacja toru wodnego były ujęte 
w wyodrębnionej ewidencji księgowej. Zasady związane z prowadzeniem ewidencji 
księgowej Projektu Modernizacja toru wodnego zostały uwzględnione w zasadach 
rachunkowości UMS, w tym zakładowym planie kont wprowadzonych zarządzeniem 
wewnętrznym Dyrektora UMS54. 

W ramach ww. Projektu UMS złożył 10 wniosków o płatność (według stanu na 
30 czerwca 2020 r.) na łączną kwotę 187 955 995,78 zł. W wyniku weryfikacji tych 
wniosków, kwota poświadczonych wydatków kwalifikowalnych wyniosła 
100 204 617,67 zł55. Wnioski o płatność składane były w sposób i w formie 
określonej w UoD, obowiązujących przepisach prawa i wytycznych. 

                                                      
53 Nr. 39/TI-N/2018 zawarta ze Sweco Consulting Sp. z o.o. w Poznaniu. Zatwierdzona Kwota Kontraktowa: 11 562 000 zł 

brutto. 
54  Patrz przypis 30. 
55 Według stanu na dzień 31 lipca 2020 r., wniosek o płatność złożony za okres od 1 marca do 31 maja 2020 r., który 

obejmował wydatki w kwocie 87 748 913,40 zł, był w trakcie weryfikacji przez CUPT. 



 

26 

Zgodnie z ewidencją księgową (według stanu na 30 czerwca 2020 r.) całkowita 
kwota poniesionych wydatków w ramach Projektu wyniosła 188 096 152,38 zł. 

W wyniku kontroli doraźnej ex-post56, CUPT nałożył na UMS korektę w wysokości 
5% wartości zamówienia pn. „Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu 
Morskiego w Szczecinie” – część II, tj. na kwotę 3 890,49 zł (tj. 0,0003% wartości 
Projektu Modernizacja toru wodnego). 

(dowód: akta kontroli str. 4-72, 2093-2099, 2600, 3118-3239) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1.  W PFU zadania Modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin do 
głębokości 12,5 m nie ujęto kolizji z istniejącą infrastrukturą dla kilometrażu 
60+300 w postaci pomostów oraz rury wylotowej wód deszczowych. Tym 
samym Zamawiający naruszył art. 29 ust. 1 upzp, zgodnie z którym na 
Zamawiającym spoczywa obowiązek dokonania opisu przedmiotu zamówienia 
w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dokładnych i zrozumiałych 
określeń, z uwzględnieniem wszystkich wymagań i okoliczności mogących 
mieć wpływ na sporządzenie oferty. Ponadto Zamawiający naruszył § 18 ust. 2 
rozporządzenia w sprawie wymogów dla dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych i PFU, który stanowi, że opis ogólny przedmiotu zamówienia 
w PFU obejmuje m.in. charakterystyczne parametry określające wielkość 
obiektu lub zakres robót budowlanych, aktualne uwarunkowania wykonania 
przedmiotu zamówienia, ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe. 

Zastępca Dyrektora UMS ds. Technicznych w zakresie nieujętej w PFU kolizji 
z infrastrukturą obcą w rejonie km 60+300 wyjaśnił m.in.: PFU jest dokumentem 
ogólnie określającym zakres podstawowych prac do wykonania w ramach 
planowanej inwestycji. Dokumentem uszczegóławiającym ten zakres jest 
opracowana na podstawie założeń PFU kompletna dokumentacja projektowo-
kosztorysowa, na którą składają się: projekt budowlany (…) oraz projekty 
wykonawcze doprecyzowujące sposób prowadzenia robót i szczegóły 
techniczne ich wykonania. Dokumentacja taka mogła powstać dopiero po 
wyłonieniu wykonawcy (…) (warunki kontraktowe – projektuj i buduj, tzw. „żółty 
FIDIC”). (…) W przypadku wylotu kanalizacji deszczowej na km 60+300, 
wystąpienie tej kolizji ujawniło się dopiero na etapie prac projektowych. Na 
etapie opracowywania PFU nie stwierdzono zaistnienia kolizji. Należy uznać, 
iż w ocenie autorów PFU rejon ok. km 60 (poza nabrzeżem Żeglarskim) 
w kierunku południowym), tj. m.in. wylot kanalizacyjny na km 60+300 oraz dalej 
zlokalizowane pomosty znajdują się w takiej odległości od krawędzi toru 
wodnego, że prace pogłębiarskie na torze nie zagrażają skarpie i obiektom 
znajdującym się w tym rejonie. Takie stwierdzenie autorzy opierali 
o inwentaryzację wykonaną we własnym zakresie (rok 2015). Dopiero 
szczegółowa ponowna analiza przez zespół projektantów Wykonawcy DIVO 
(rok 2019) warunków technicznych wykonania robót pogłębiarskich w tym 
rejonie, uwzględniająca upływ czasu, wykazała konieczność zabezpieczenia 
skarpy przy wylocie na km 60+300. Dlatego rozwiązanie tej kolizji zostało 

                                                      
56 Kontrola nr 5201-476. Ostateczna informacja pokontrolna z 15 czerwca 2018 r. CUPT zarzucił UMS, że w opisie przedmiotu 

zamówienia wskazano przedmiot zamówienia stanowiący m.in. programy takie jak Ms Projekt Professional czy Norma Pro, 
co w opinii CUPT wskazywało na produkty konkretnych producentów, podczas gdy zamawiający może opisać przedmiot 
zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 
charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę tylko i wyłącznie w przypadku, gdy 
zamawiający nie może w innych sposób opisać przedmiotu zamówienia. Nawet w tej sytuacji przedmiot zamówienia musi 
zostać opisany w sposób szczegółowy i konkretnych, a wskazaniu takiemu muszą towarzyszyć wyrazy „lub równoważny”. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 



 

27 

pokazane w dokumentacji projektowej w momencie jej ujawnienia i nie było 
ujęte w PFU. 

(dowód: akta kontroli str. 2521-2551, 2100, 2198-2282, 2860-2916) 

NIK nie podziela argumentacji przedstawionej w powyższych wyjaśnieniach. 
Jak wskazano powyżej, zgodnie z § 18 ust. 2 rozporządzenia w sprawie 
wymogów dla dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych i PFU, opis 
ogólny przedmiotu zamówienia w PFU obejmuje m.in. zakres robót 
budowlanych. Szczegółowe i precyzyjne określenie zakresu robót budowlanych 
w PFU jest niezbędne do należytego sporządzenia oferty przez Wykonawcę na 
etapie postępowania przetargowego. Ponadto, informacje zawarte w PFU mają 
służyć zaprojektowaniu robót budowlanych. Pominięcie w PFU przedmiotowej 
kolizji uniemożliwiało Wykonawcy zaprojektowanie i wykonanie robót 
budowlanych w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej wynikającej ze złożonej 
przez Wykonawcę oferty w oparciu właśnie o dane i informacje pochodzące 
z PFU. Tym samym, NIK nie podziela stanowiska, że PFU jest dokumentem 
ogólnie określającym zakres podstawowych prac do wykonania w ramach 
planowanego zadania oraz że dokumentem uszczegóławiającym ten zakres 
jest opracowana na podstawie założeń PFU kompletna dokumentacja 
projektowo-kosztorysowa, na którą składają się: projekt budowlany (…) oraz 
projekty wykonawcze doprecyzowujące sposób prowadzenia robót i szczegóły 
techniczne ich wykonania. W takim przypadku, Wykonawcy nie przysługiwałoby 
żadne roszczenie, w przypadku braku w PFU informacji niezbędnych do 
zaprojektowania robót budowlanych. 

Powyższe skutkowało zwiększeniem w powyższym zakresie Zatwierdzonej 
Kwoty Kontraktowej o 369 000 zł brutto (na mocy aneksu Nr 1 do Umowy 
z 27 lutego 2020 r.). 

2.  Zastępca Dyrektora UMS ds. Technicznych akceptował i odbierał miesięczne 
raporty IK (sprawozdania z wykonania usług w ramach umowy z Wykonawcą 
i umowy z IK), o których mowa w § 1 pkt 23 i § 8 Umowy z IK oraz 
w Załączniku nr 6 do tej Umowy, które w swej treści nie zawierały analizy 
(w tym: informacji procentowej) wykonania rzeczowego i poniesionych kosztów 
za okres raportowany, a także za okresy skumulowane do bieżącej daty, 
w oparciu o miesięczne Raporty Wykonawcy Robót. Tym samym, treść 
raportów była niezgodna z tym załącznikiem w punkcie 2 lit. d, w zakresie 
danych odnoszących się do wykonania umowy z Wykonawcą. 

Raporty te, w punkcie 4, odnoszącym się do ww. wymogu zawierały jedynie 
informacje o złożonym przez Wykonawcę Raporcie o Postępie oraz Wniosku 
o Przejściowe Świadectwo Płatności, ze wskazaniem kwoty netto, na jaką 
opiewał. 

Zastępca Dyrektora UMS ds. Technicznych na pytanie dotyczące przyczyn 
zatwierdzania raportów IK niezgodnych z umową, wyjaśnił m.in.: Prowadzony 
Kontrakt ma charakter ryczałtowy, pierwsza część Kontraktu (prace projektowe 
i przygotowawcze) obejmuje rozliczanie dokumentów i wydobycie obiektów 
ferromagnetycznych, więc ocena rzeczowa może odbywać się jedynie na 
podstawie wydanych Świadectw Płatności, potwierdzających odbiór 
dokumentu, czyli jego kompletności i zgodności z Kontraktem. W drugim 
etapie, czyli wykonywania Robót, Wykonawca, a zatem również Inżynier 
w ramach Raportu, będzie miał możliwość przedstawiania zaawansowania 
rzeczowego (a co za tym idzie i procentowego) poszczególnych etapów robót, 
np. wykonania prac czerpalnych, refulacyjnych. Obecnie trwa weryfikacja 
dokumentów Wykonawcy złożonych przy wniosku o PŚP (pierwszego dla 
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wykonywanych robót) dla ustalania wartości rzeczowego wykonania. 
Wykonawca przekazał do odbioru Inżyniera prace, które zostały skontrolowane 
przez specjalistę z zespołu kluczowego, zatem Inżynier będzie miał możliwość 
wykazania rzeczowego zaawansowania Robót dopiero za miesiąc czerwiec 
2020 r. Ponadto, w złożonych wyjaśnieniach, Zastępca Dyrektor UMS 
stwierdził: (…) odnośnie prac przygotowawczych do robót czerpalnych 
Zamawiający i Inżynier na bieżąco byli informowani o ich postępie 
w korespondencji Wykonawcy (mobilizacja pogłębiarki Amazone, spawanie 
i układanie rurociągów niezbędnych do transportu urobku), która została 
wymieniona w raportach Inżyniera. Ponadto, prace te nie były wycenione 
i przedstawiane do płatności, w związku z czym Inżynier nie odnosił się 
szczegółowo do ich postępu (informacje zawarte w korespondencji były 
wystarczające). 

(dowód: akta kontroli str. 2602-2796, 2824-2832, 2923) 

NIK nie podziela przedstawionej w wyjaśnieniach argumentacji. Stwierdzenie, 
że pierwsza część umowy obejmuje jedynie rozliczanie dokumentów 
i wydobycie obiektów ferromagnetycznych jest niezgodne ze stanem 
faktycznym. W ramach prac przygotowawczych, Wykonawca wykonywał 
czynności zmierzające bezpośrednio do osiągnięcia Kamieni Milowych 1A i 1B 
(dotyczących uzyskania pozwoleń na budowę). Ponadto, prowadzono prace 
związane z wycinką drzew, prace geologiczne, inwentaryzowano zieleń, 
prowadzono prace przygotowawcze do robót czerpalnych, usuwano kolizje 
kabli. Z zapisów w Dzienniku Budowy Nr 59/2020 r. (tom I)57, wynika, że prace 
czerpalne zostały rozpoczęte 1 maja 2020 r. 

Z uwagi na fakt, że Wykonawca umowy przedkładał Raporty o Postępie jedynie 
IK, to IK w swoich miesięcznych raportach przekazywanych UMS powinien 
szczegółowo przedstawiać postęp rzeczowy w zakresie prac projektowych 
i przygotowawczych. Z dotychczasowych raportów IK nie wynika jaki jest 
stopień zaawansowania tych prac, oraz które zadania z Harmonogramu dla 
Prac Projektowych i Przygotowawczych zostały wykonane. Tym samym nie 
stanowiły one dla Zamawiającego przydatnego źródła informacji służącego 
ocenie działań Wykonawcy umowy. NIK nie podziela również stanowiska 
Zastępcy Dyrektora UMS, w którym stwierdza, że ocena rzeczowa może 
odbywać się jedynie na podstawie wydanych Świadectw Płatności. Zgodnie 
bowiem z treścią Załącznika nr 6 do Umowy z IK, w punkcie 2 lit. d w zakresie 
danych w odniesieniu do umowy, analiza wykonania rzeczowego 
i poniesionych kosztów za okres raportowany, a także za okresy skumulowane 
do bieżącej daty, miała być dokonywana w oparciu o miesięczne Raporty 
Wykonawcy Robót, a nie o wydane Świadectwa Płatności. Analiza Raportów 
Wykonawcy Robót wykazała, że w Raportach tych znajdowały się informacje 
choćby o wspomnianych przez Zastępcę Dyrektora UMS rozliczanych 
dokumentach, co może stanowić informację o zaawansowaniu prac 
projektowych i przygotowawczych.  

(dowód: akta kontroli str. 2438-2520, 2599, 2601-2722, 3090-3106) 

3.  Analiza dziennika budowy Nr 59/2020 r. (tom I) wydanego 7 kwietnia 2020 r. 
przez wojewodę zachodniopomorskiego na „budowę dwóch sztucznych wysp 
na obszarze morskich wód wewn. Zalewu Szczecińskiego (zad. IV) w ramach 
przedsięwzięcia pn. „Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do 
głębokości 12,5 m” wykazała, że w dzienniku tym, w punkcie 5. Osoby pełniące 

                                                      
57  Wydany 7 kwietnia 2020 r. przez wojewodę zachodniopomorskiego na „budowę dwóch sztucznych wysp na obszarze 

morskich wód wewn. Zalewu Szczecińskiego (zad. IV) w ramach przedsięwzięcia pn. „Modernizacja toru wodnego 
Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m” 
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nadzór autorski, nie wskazano żadnej osoby mimo rozpoczęcia robót. 
Analogiczna sytuacja miała miejsce w przypadku Dziennika budowy 
nr 1/2020 r. (tom I) wydanego 22 kwietnia 2020 r. przez Dyrektora UMS na 
rozbiórkę kabli elektrycznych niskiego napięcia na obszarze morskich wód 
wewnętrznych, na dz. Nr 4/8 obręb 001 Zalew Szczeciński w ramach 
zamierzenia budowlanego pn. „Modernizacja toru wodnego Świnoujście-
Szczecin do gł. 12,5 m”. W przypadku dziennika budowy nr 1/2020, było to 
niezgodnie z postanowieniami umowy (Klauzula 5.1. Warunków Szczególnych), 
zgodnie z którym Wykonawca zobowiązany był zapewnić stały nadzór autorski 
zgodnie z wymogami prawa budowlanego. W zakresie dziennika budowy 
Nr 59/2020 było to niezgodne z postanowieniami umowy oraz z art. 45 ust. 2 
prawa budowlanego, zgodnie z którym: „Przed rozpoczęciem robót 
budowlanych należy dokonać w dzienniku budowy wpisu osób, którym zostało 
powierzone kierownictwo, nadzór i kontrola techniczna robót budowlanych. 
Osoby te są obowiązane potwierdzić podpisem przyjęcie powierzonych im 
funkcji.”  

Zastępca Dyrektora UMS ds. Technicznych w odpowiedzi na pytania 
o przyczyny zaistnienia nieprawidłowości oraz sposób sprawowania nadzoru 
autorskiego przez wykonawcę, wyjaśnił m.in.: (…) W decyzjach o zatwierdzeniu 
projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę (…) organ 
administracji architektoniczno-budowlanej, tj. Wojewoda Zachodniopomorski 
nie nałożył na inwestora obowiązku ustanowienia nadzoru autorskiego (art. 19 
ust. 1, art. 36 ust 1 prawa budowlanego). Nadzór autorski dla robót 
budowlanych, dla których zostały wydane pozwolenia na budowę pełni 
projektant wykonujący dokumentację projektową (projekt budowlany, projekty 
wykonawcze). Podwykonawca DIVO JV Konsorcjum Biur Projektowych, 
będących autorem dokumentacji technicznej, których Liderem jest Biuro 
Projektów „Projmors” Sp. z o.o. w Gdańsku, pisemnie potwierdziło, że 
projektanci, którzy są autorami projektów budowlanych będą pełnić funkcję 
Nadzoru Autorskiego dla tych zamierzeń budowlanych. Jest to zgodne z art. 20 
ust 1 pkt 4 prawa budowlanego. Brak fizycznego zapisu na str. 2 pkt 5. „Osoby 
pełniące nadzór autorski” w dzienniku budowy Nr 59/2020 wydanym 7 kwietnia 
2020 r. i Nr 1/2020 wydanym 22 kwietnia 2020 r. wynikało z wprowadzonych 
przez Rząd RP obostrzeń w związku z pandemią COVID-19. Wraz 
z obniżaniem stopnia obostrzeń, projektanci pełniący nadzór autorski dokonają 
stosownych wpisów do wszystkich dzienników budowy. Teren Budowy dla 
części odcinków został przekazany w dniu 23 kwietnia 2020 r. i od tego faktu 
nastąpiło rozpoczęcie czynności nadzoru autorskiego. 

(dowód: akta kontroli str. 2198-2282, 2438-2520, 3090-3117) 

NIK nie podziela złożonych wyjaśnień. Fakt, że Wojewoda Zachodniopomorski 
nie nałożył na inwestora obowiązku ustanowienia nadzoru autorskiego, nie 
zwalnia UMS z egzekwowania warunków umownych, które wskazują na 
obowiązek Wykonawcy zapewnienia stałego nadzoru autorskiego zgodnie 
z przepisami prawa budowlanego. W odniesieniu zaś do przepisów prawa 
budowlanego – art. 45 ust. 2 wyraźnie wskazuje, że wpisu należało dokonać 
przed rozpoczęciem robót budowlanych. W drugim zdaniu tego przepisu 
ustawodawca wskazał, że osoby, którym powierzono kierownictwo, nadzór 
i kontrolę techniczną robót budowlanych, obowiązane są potwierdzić podpisem 
przyjęcie powierzonych im funkcji. W obecnym stanie faktycznym, brak 
stosownego wpisu w dzienniku budowy uniemożliwia personalizację 
odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w sprawowaniu nadzoru 
autorskiego. 
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4.  W żadnym z trzech kontrolowanych zamówień publicznych (opisanych 
w punkcie 2.2. niniejszego wystąpienia pokontrolnego), w dokumencie 
powołującym komisję przetargową, Dyrektor UMS nie określił zakresu 
obowiązków poszczególnych jej członków, co stanowiło naruszenie 
art. 21 ust. 3 upzp.  

Wyjaśnienia i stanowisko NIK w przedmiotowym zakresie zostały przytoczone 
przy opisie nieprawidłowości nr 4 w Obszarze 1 niniejszego wystąpienia 
pokontrolnego. 

(dowód: akta kontroli str. 2101-2105, 2292-2295, 2320-2329, 3492-3508) 

5.  We wszystkich trzech kontrolowanych zamówieniach publicznych (opisanych 
w punkcie 2.2. niniejszego wystąpienia pokontrolnego), ogłoszenia 
o zamówieniu zamieszczano w siedzibie UMS oraz na stronie internetowej tego 
Urzędu przed ich publikacją w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej albo 
przed upływem 48 godzin od potwierdzenia otrzymania ogłoszenia przez Urząd 
Publikacji Unii Europejskiej. Powyższe stanowiło naruszenie art. 11 ust. 7d 
upzp. 

Wyjaśnienia i stanowisko NIK w przedmiotowym zakresie zostały przytoczone 
przy opisie nieprawidłowości nr 5 w Obszarze 1 niniejszego wystąpienia 
pokontrolnego. 
(dowód: akta kontroli str. 2100, 2177-2197, 2283-2291, 2296-2319, 2330-2356, 

3492-3504, 3528-3564) 

6.  W dwóch wnioskach o udzielenie zamówienia publicznego, Dyrektor UMS nie 
wskazał daty (dzień-miesiąc-rok) oszacowania wartości zamówienia (dotyczy 
postępowania przetargowego [1] znak: PO-II-370/ZZP-3/59/17 – na 
Zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych i pogłębiarskich w ramach 
modernizacji toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m oraz 
[2] znak: PO-II-370.1.19 na Wykonanie robót budowlanych „Modernizacja 
obiektów Bazy Oznakowania Nawigacyjnego Urzędu Morskiego w Szczecinie 
w ramach inwestycji pn.: Modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin 
do głębokości 12,5 m”). Powyższe było niezgodne ze wzorem wniosku 
o udzielenie zamówienia publicznego stanowiącym załącznik nr 3 do 
Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w UMS. 

Dyrektor UMS wyjaśnił m.in., że w obu wnioskach nie wskazano dokładnej daty 
szacowania, ponieważ dokumenty odpowiednio: [1] Oszacowanie wartości 
zamówienia; oraz [2] Zbiorcze zestawienie kosztów, dla obu ww. zadań, 
zawierały miesiąc i rok ich opracowania i te dane zostały przeniesione do 
wniosku. Dyrektor UMS wyjaśnił przy tym, że dokładne daty zostały 
umieszczone w protokołach odbiorów powyższych opracowań. 
(dowód: akta kontroli str. 2101-2105, 2232-2291, 2320-2329, 2347-2356, 3037-

3081, 3492-3494) 

NIK nie podziela złożonych wyjaśnień. Zgodnie z Załącznikiem nr 3 do 
Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w UMS, data 
oszacowania wartości zamówienia powinna być określona we wniosku 
o udzielenie zamówienia publicznego precyzyjnie, tj. ze wskazaniem dnia, 
miesiąca i roku oszacowania. 

Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości związane z brakami w PFU zadania 
Pogłębienie toru wodnego do 12,5 m były zawinione przez UMS i skutkowały 
zwiększeniem Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej o 369 000 zł brutto. Ponadto, 
w ww. zadaniu Dyrektor UMS nie egzekwował od IK i Wykonawcy robót 
przestrzegania warunków zawartych umów. Skutkowało to akceptacją i odbiorem 
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miesięcznych raportów IK niezawierających danych wymaganych umową, zaś 
w prowadzonych przez Wykonawcę dziennikach budowy Nr 1/2020 oraz 59/2020 
nie wpisano osób sprawujących nadzór autorski, wbrew wymaganiom stawianym 
przez warunki umowy zawartej między UMS a Wykonawcą oraz w przypadku 
dziennika budowy nr 59/2020 przez prawo budowlane. Tym samym Wykonawca nie 
zapewnił, a UMS nie wyegzekwował zapewnienia stałego nadzoru autorskiego, co 
wskazuje na niewystarczający nadzór inwestorki nad realizacją tego zadania.  

Według stanu na dzień zakończenia kontroli wydatki na realizację Projektu 
Modernizacja toru wodnego ponoszono do wysokości wynikającej z UoD 
i wykazywano je w wyodrębnionej ewidencji księgowej, zgodnie z warunkami tej 
Umowy. 

3.  Monitoring i sprawozdawczość z realizacji zadań 
inwestycyjnych  

W okresie objętym kontrolą, oba Projekty nie były przedmiotem audytów 
wewnętrznych UMS.  

Okresowe informacje na temat stanu realizacji Projektów były opracowywane przed 
każdą Radą Koordynacyjną Dyrektorów Urzędów Morskich (2-3 Rady w ciągu roku). 
Ponadto, do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przekazywano 
informacje opisowe w zakresie zadań inwestycyjnych (za rok 2018) i zadań 
realizowanych z wydatków bieżących i inwestycyjnych (za rok 2019 oraz za 
I półrocze 2020 r.). 

Ponadto, Dyrektor UMS podał: W Urzędzie nie przyjęto trybu cyklicznego, 
mailowego powiadamiania Dyrektora Urzędu o przebiegu realizacji projektów. 
Wystarczające w tym zakresie były cotygodniowe spotkania Dyrektora Urzędu 
z Dyrektorami Pionowymi, na których omawiany jest stan realizacji wszystkich 
projektów oraz poruszane są ewentualne kwestie problematyczne. Ponadto, 
w zależności od potrzeb, odbywają się spotkania z kierownikami zespołów 
projektowych. W przypadku projektu związanego z pogłębieniem toru wodnego do 
12,5 m, Dyrektor Urzędu uczestniczy w cyklicznych – comiesięcznych spotkaniach 
z Wykonawcą Robót lub Inżynierem Kontraktu. 

Analiza Wniosków o płatność obu objętych kontrolą Projektów wykazała, że dane 
dotyczące rzeczowego ich zaawansowania były zgodne z informacjami 
wynikającymi z miesięcznych raportów Wykonawców o postępie prac. 
We wnioskach tych przedstawiano stan realizacji poszczególnych zadań ujętych 
w UoD. 

(dowód: akta kontroli str. 838-839, 1744, 2600-2601, 3240-3491) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

Dane i informacje wykazywane w dokumentach UMS sporządzanych na potrzeby 
sprawozdawczości i rozliczenia Projektów były rzetelne i znajdowały 
odzwierciedlenie w dokumentach Wykonawców robót i IK oraz ewidencji księgowej 
UMS.  
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III. Wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące wnioski: 

1.  Podjęcie skutecznych działań zmierzających do wyeliminowania 
nieprawidłowości przy udzielaniu zamówień publicznych, w tym: 

  zabezpieczanie interesu Skarbu Państwa poprzez zatrzymanie wadium 
w przypadkach zaistnienia przesłanek obligujących Zamawiającego do jego 
zatrzymania, 

  formułowanie SIWZ w taki sposób, by zawarto w nim wymóg przedłożenia 
dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnienie wszystkich 
warunków udziału w postępowaniu, 

  rzetelne określanie warunków udziału w postępowaniach przetargowych  
i badanie ich spełniania przez wykonawców, 

  określanie w PFU wszystkich okoliczności mających znaczenie przy 
sporządzaniu oferty przez Wykonawców w postępowaniach przetargowych, 

  publikowanie ogłoszeń o zamówieniu i informacji o udzieleniu zamówienia 
w wymaganych terminach. 

2.  Powierzanie funkcji IK osobom o takim doświadczeniu i kwalifikacjach jakie 
UMS wymaga od profesjonalnych podmiotów zewnętrznych. 

3.  Wzmocnienie sprawowanego nadzoru inwestorskiego nad IK i Wykonawcą 
w ramach Projektu Modernizacja toru wodnego, w tym w zakresie 
przestrzegania warunków umownych, odnoszących się do: 

  treści miesięcznych raportów IK, 

  sprawowanego nadzoru autorskiego przez Wykonawcę. 
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IV. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Departamentu Infrastruktury Najwyższej Izby Kontroli. Prawo 
zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do 
wystąpienia pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie 
zastrzeżeń. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Warszawa, 21 sierpnia 2020 r. 

 

 

 

 

Kontroler 

Maciej Brzosko 

gł. specjalista kp. 
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