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I. Dane identyfikacyjne kontroli

P/17/033 -Infrastruktura dostępowa do portów morskich

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku

1. Maria Mieszaiska, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli
nr LGD/99/2017 z 31 sierpnia 2017 r.

2. Dariusz Jurczuk, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli
nr LGD/113/2017 z 14 września 2017 r.

(dowód: akta kontroli str. 1-4)

Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia (dalej: "Urząd")

kpt. Ż. w. Wiesław Piotrzkowski, Dyrektor Urzędu od 20 lipca 2016 r. (dalej: "Dyrektor
Urzędu"). Od 17 kwietnia do 19 lipca 2016 r. obowiązki Dyrektora Urzędu pełnił
kpt. Ż. w. Bogdan Rojek Zastępca Dyrektora Urzędu ds. Inspekcji Morskiej.
Od 12 lutego do 18 kwietnia 2016 r. Dyrektorem Urzędu był kpt. Ż. w. Tadeusz
Hatalski, a uprzednio kpt. Ż. w. Andrzej Królikowski (dalej: "były Dyrektor Urzędu").

(dowód: akta kontroli str. 5-13)

II. Ocena kontrolowanej działalności
Najwyższa Izba Kontroli ocenia1, że w latach 2014-2017 (do 30 września) Urząd
z różną skutecznością podejmował działania na rzecz poprawy dostępu od strony
morza do portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, tj. do portów
Gdańsk i Gdynia. Działania te były skuteczne w przypadku trzech2 zrealizowanych
inwestycji obejmujących roboty budowlane i jednej inwestycji3 obejmującej takie
roboty, którą zrealizowano w ok. 92%. Natomiast z dziewięciu inwestycji
wynikających4 z Dokumentu Implementacyjnego5 zrealizowano tzw. prace
przygotowawcze dla pięciu inwestycji, ale nie rozpoczęto zasadniczych robót
budowlanych w przypadku czterech z nich6 oraz nie zrealizowano dostawy taboru
pływającego w przypadku jednej inwestycji?, a w przypadku pozostałych inwestycji8
nie zrealizowano żadnego z etapów wskazanych w tym dokumencie.

1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości,
negatywna, Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena
nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę
opisową, bądż uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie,

2 ,Modemizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II - przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle
i Motławie', ,Krajowy System bezpieczeństwa Morskiego (KSBM), etap l' i ,Krajowy System bezpieczeństwa Morskiego
(KSBM), etap IIA',

3 ,Tor wodny na Wiśle Śmiałej".
4 Osiem inwestycji wskazano wprost z nazwy, natomiast projekt ,Wymiana taboru pływającego Urzędu Morskiego w Gdyni' nie

został wskazany z nazwy, ale wpisywał się w zapisy tego dokumentu i został wybrany w trybie pozakonkursowym,
5 Dokument Implementacyjny do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r,) przyjęty uchwałą

Nr 20112014Rady Ministrów z dnia 13 pażdziernika 2014 r,
6 ,Modemizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap III', ,Modernizacja układu falochronów osłonowych Portu

Północnego', ,Modemizacja toru wodnego do Portu Północnego', ,Zintegrowany system oznakowania nawigacyjnego
z elementami e-Navigation',

7 ,Wymiana taboru pływającego Urzędu Morskiego w Gdyni'.
B Etap II projektu ,Pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia Etapy I-III', ,Budowa systemu

GMSS administracji morskiej", ,Gdańsk Port Północny - budowa portu schronienia dla statków znajdujących się
w niebezpieczeństwie i zagrażających katastrofą ekologiczną wraz z infrastrukturą falochronu osłonowego oraz zaporą
przeciwrozlewową'. ,Przebudowa wejścia południowego do portu w Gdyni'.
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Opis stanu
faktycznego

Na realizowane w okresie objętym kontrolą zadania inwestycyjne do 30 września
2017 r. wydano łącznie 387,8 mln zł. W ramach czterech skontrolowanych zadań
wykonawcy zrealizowali 14 umów w terminach w nich ustalonych, a trzy -
z nieznacznym ich przekroczeniem (o jeden, 10 i 11 dni).

Dyrektor Urzędu realizował obowiązek przekazywania w wersji papierowej
do ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej informacji dotyczących
realizowanych zadań inwestycyjnych.

W okresie objętym kontrolą nie wprowadzono ograniczeń w ruchu statków na torach
do portu Gdańsk i Gdynia, pomimo że nie na całej szerokości tych torów były
zachowane głębokości wskazane w rozporządzeniu w sprawie infrastruktury
zapewniającej dostęp do portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki
narodowej9.

Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości polegały przede wszystkim na:
- naruszeniu przepisów prawa i wewnętrznych regulacji w zakresie:

o szacowania wartości zamówienia, na skutek czego udzielono dwóch
odrębnych zamówień o wartości do 30 000 euro bez stosowania ustawy
Prawo zamówień publicznych10, zamiast jednego zamówienia - w trybie tej
ustawy,

o skierowania zaproszenia do złożenia oferty tylko do jednego wykonawcy,
- niezachowaniu należytej staranności przy zapewnieniu wykonawcy11 wszystkich

dokumentów niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy w pierwotnie
wyznaczonym terminie,

- niezapewnieniu wystarczającego nadzoru nad realizacją poszczególnych części
pięciu umów zgodnie z ich harmonogramami,

- dokonaniu zmiany terminów realizacji czterech umów bez odpowiednich zmian
w ich harmonogramach,

- nieprawidłowej klasyfikacji i nieprawidłowego ujęcia w księgach rachunkowych
wydatków w łącznej kwocie 66,7 tys. zł.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego
1. Przygotowanie inwestycji do realizacji wybór

wykonawców
1.1. W Dokumencie Implementacyjnym przypisano do realizacji Urzędowi siedem
projektów dotyczących infrastruktury dostępowej do portów morskich
o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej12, tj. do portu Gdańsk
i Gdynia13 i jeden z trzech etapów jednego projektu dotyczącego tej infrastruktury,
tj. :
- "Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap III",
- "Modernizacja układu falochronów osłonowych Portu Północnego",

9 RozporządzenieMinistraInfrastrukturyi Rozwojuz dnia7 maja2015r.w sprawieokreśleniaobiektów,urządzeńi instalacji
wchodzącychw składinfrastrukturyzapewniającejdostępdo portuo podstawowymznaczeniudlagospodarkinarodowej
(Dz.U. poz.733) - obowiązujeod 11 czerwca2015L, do 10 czerwca2015 L obowiązywałorozporządzenieMinistra
Infrastrukturyz dnia 9 grudnia2002r. w sprawieokreśleniaobiektów,urządzeńi instalacjiwchodzącychw skład
infrastrukturyzapewniającejdostępdo portu o podstawowymznaczeniudla gospodarkinarodowej(Dz. U. z 2014L

poz.1017).
10 Ustawazdnia29stycznia2004r. - Prawozamówieńpublicznych(Dz.U.2017L poz.1579,zezm.).
11 UmowanrTI-1-IG174/567/13za maja2013L

12 Zagadnieniadotycząceinfrastrukturydostępowejdoportówmorskicho podstawowymznaczeniudlagospodarkinarodowej
zostałyokreślonewustawiez dnia21marca1991L o obszarachmorskichRzeczypospolitejPolskieji administracjimorskiej
(Dz.U.z 2016r.poz.2145,zezm.).

13 Zgodniez art.2 pkt3 ustawyz dnia20grudnia1996L o portachi przystaniachmorskich(Dz.U.z 2017L, poz.1933)przez
portyO podstawowymznaczeniudla gospodarkinarodowejrozumiesię portymorskiew Gdańsku,Gdyni,Szczecinie
i Świnoujściu.
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- "Modemizacja toru wodnego do Portu Północnego",
- Etap II projektu ,,Pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu

Gdynia Etapy I-III",
- "Zintegrowany system oznakowania nawigacyjnego z elementami e-Navigation",
- "Budowa systemu GMSS administracji morskiej",
- "Gdańsk Port Północny - budowa portu schronienia dla statków znajdujących się

w niebezpieczeństwie i zagrażających katastrofą ekologiczną wraz
z infrastrukturą falochronu osłonowego oraz zaporą przeciwrozlewową"
(dalej: "Gdańsk Port Północny - budowa portu schronienia dla statków"),

- "Przebudowa wejścia południowego do portu w Gdyni".

W dokumencie tym ustalono z dokładnością, co do kwartału terminy realizacji
czterech zasadniczych14 etapów każdego z tych projektów, tj.:
- datę opracowania/uaktualnienia studium wykonalności lub planowaną datę

opracowania/uaktualnienia studium wykonalności. Z wyjaśnień Zastępcy
Dyrektora Urzędu ds. Technicznych wynika, że w Dokumencie
Implementacyjnym Urząd podał jedynie daty opracowania studium wykonalności,

- datę uzyskania decyzji środowiskowej/planowaną datę uzyskania decyzji
środowiskowej,

- planowaną datę ogłoszenia pierwszego przetargu na roboty budowlane,
- planowaną datę zakończenia robót budowlanych.

(dowód: akta kontroli str. 15, 17-23,31-32,142-154,183-197,676-680)

W przypadku żadnego z powyższych projektów termin zakończenia robót
budowlanych określony w Dokumencie Implementacyjnym nie upłynął, jednak
realizacja projektów była opóźniona15, w stosunku do terminów określonych w tym
dokumencie.

Dla trzech z powyższych projektów, tj. "Budowa systemu GMSS administracji
morskiej", "Gdańsk Port Północny - budowa portu schronienia dla statków"
i ,,Przebudowa wejścia południowego do portu w Gdyni" Urząd nie zrealizował
żadnego z etapów, których określone w tym dokumencie terminy upłynęły.

Dla projektu "Pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu
Gdynia Etapy I-III", w ramach którego Urząd zobowiązany był realizować jedynie
etap II, Urząd posiadał tylko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach
przedsięwzięcia.

Dla projektu "Zintegrowany system oznakowania nawigacyjnego z elementami
e-Navigation", Urząd zrealizował (z opóźnieniem) jeden z dwóch etapów16, których
terminy wskazane w Dokumencie Implementacyjnym upłynęły.

Dla pozostałych trzech projektów, tj. "Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego
(w Gdańsku). Etap III", "Modernizacja układu falochronów osłonowych Portu
Północnego", "Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego", Urząd zrealizował
wszystkie z etapów, których terminy wskazane w Dokumencie Implementacyjnym
upłynęły (choć nie wszystkie we wskazanych terminach17).

(dowód: akta kontroli str. 24-30)

14 Uznanych za zasadnicze w tym dokumencie.
15 Szczegółowy opis etapów zrealizowanych z opóźnieniem w ramach poszczególnych projektów zamieszczono w dalszej

części wystąpienia.
16 Zgodnie z wyjaśnieniami Zastępcy Dyrektora Urzędu ds. Technicznych dla projektu nie było wymagane uzyskanie decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia.
17 Szczegółowy opis realizacji projektów zamieszczono w dalszej części wystąpienia.
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Do 30 września 2017 r. dla projektu:
- "Budowa systemu GMSS administracji morskiej" nie opracowano studium

wykonalności, nie uzyskano decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
przedsięwzięcia, ani nie ogłoszono pierwszego przetargu na roboty budowlane,
pomimo iż ustalony dla tej decyzji i studium termin określony w Dokumencie
Implementacyjnym upłynął w II kwartale 2015 L, a dla robót - w III kwartale
2015 L, tj. ponad dwa lata temu,

- "Gdańsk Port Północny - budowa portu schronienia dla statków" nie opracowano
studium wykonalności i nie uzyskano decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach przedsięwzięcia, pomimo że ustalony w tym dokumencie
termin na IV kwartał 2015 L upłynął prawie dwa lata temu. Dla projektu nie
ogłoszono również pierwszego przetargu na roboty budowlane, choć
zaplanowano to na II kwartał 2016 r., tj. ponad rok temu,

- "Przebudowa wejścia południowego do portu w Gdyni" nie uzyskano studium
wykonalności, którego opracowanie zaplanowano na III kwartał 2017 r.

Z wyjaśnień Zastępcy Dyrektora Urzędu ds. Technicznych wynika, że wskazanych
etapów powyższych projektów nie realizowano, gdyż nie znalazły się w Wykazie
Projektów Zidentyfikowanych POliS18 2014-2020 (dalej: "WPZ"). Z pisma Ministra
Infrastruktury i Rozwoju19 wynika, że projekt "Przebudowa wejścia południowego do
portu w Gdyni" nie znalazł się w WPZ "... ze względu na odległą pozycję na liście
projektów morskich w 0120 (poz. 42) oraz ograniczoną alokację środków". Zastępca
Dyrektora Urzędu ds. Technicznych wyjaśniła, że w Urzędzie nie są znane
przyczyny nieumieszczenia pozostałych dwóch projektów w WPZ.

Zastępca Dyrektora Urzędu ds. Oznakowania Nawigacyjnego wyjaśnił,
że w przypadku projektu "Budowa systemu GMSS administracji morskiej", pomimo
iż projekt nie znalazł się w WPZ, to wystąpiono z inicjatywą budowy tego systemu
podczas rad dyrektorów urzędów morskich i SAR21, przedstawiając wstępną
koncepcję tego systemu, która została zaakceptowana przez Ministra Gospodarki
Morskiej i Żeglugi Sród Iądowej , i który wyznaczył Dyrektora Urzędu Morskiego
w Gdyni jako lidera do realizacji tego projektu. Zastępca Dyrektora Urzędu
ds. Oznakowania Nawigacyjnego wyjaśnił, że kontynuowano prace przygotowawcze
i ponownie opracowano fiszkę zgłoszeniową w celu ujęcia projektu w WPZ, niemniej
jednak - jak wskazano w piśmie Ministra Rozwoju22 - "projekt spełnia warunki
umożliwiające wsparcie w ramach POliS", "jednakże dostępna alokacja na projekty
morskie w ramach działania 3.2. POliS została w całości rozdysponowana,
w związku, z czym wprowadzenie projektu do WPZ w chwili obecnej nie jest
możliwe".

W zakresie pozostałych dwóch projektów Zastępca Dyrektora Urzędu
ds. Technicznych wyjaśniła, że ponieważ projekty nie znalazły się w WPZ,
nie podejmowano żadnych innych działań w celu ich zrealizowania, ani pozyskania
środków finansowych z innych źródeł, gdyż Urząd przygotowywał kilka projektów
związanych z portem w Gdańsku, a "decyzja podjęta przez rząd, że ten projekt nie
jest dla Polski tak istotny, aby asygnować środki na jego realizację została przez
nas przyjęta do wiadomości".

(dowód: akta kontroli str. 16,30-241,1229-1231,1238-1242)

Dla etapu II projektu "Pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych
Portu Gdynia Etapy I-III", Urząd posiadał jedynie decyzję o środowiskowych

18 ProgramOperacyjnyInfrastrukturaiŚrodowisko.
19 NrDPI.v.8611.3.2015.JM.18z16listopada2015r.
20 DokumentImplementacyjny.
21 MorskaSłużbaPoszukiwaniaiRatownictwa.
22 NrDPI-XVIII.7611.3.5.2017.KKz4 września2017r.
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uwarunkowaniach przedsięwzięcia i to uzyskaną przez Zarząd Morskiego Portu
Gdynia S.A., który był zobowiązany do jej uzyskania na podstawie porozumienia
zawartego pomiędzy stronami w zakresie realizacji tego projektu.

Zastępca Dyrektora Urzędu ds. Technicznych wyjaśniła, że realizacja zadań
zaplanowanych w ramach tego projektu przez Urząd była zawieszona do czasu
ustalenia ostatecznej koncepcji toru wodnego do Portu Gdynia, zatwierdzonej przez
Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA, z uwagi na komplementarność planowanej
inwestycji z etapami realizowanymi przez ten Zarząd. Realizacja etapu II była
uzasadniona pod warunkiem realizacji kompleksowej przebudowy wewnątrz portu,
co leżało w gestii Zarządu, a przedstawiciele Urzędu brali udział w spotkaniach
zespołu ds. tego projektu, aby na odpowiednim etapie rozpocząć działania związane
z Etapem II.

(dowód: akta kontroli str. 30, 242-247,1229-1242)

Dla projektu "Zintegrowany system oznakowania nawigacyjnego z elementami
e-Navigation" studium wykonalności opracowano 11 grudnia 2015 L, tj. ponad pięć
miesięcy póżniej, niż określono to w Dokumencie lmplementacyjnym (II kwartał
2015 L), a do 30 września 2017 L nie ogłoszono pierwszego przetargu na roboty
budowlane, pomimo upływu 15 miesięcy od wskazanego w tym dokumencie terminu
na jego ogłoszenie (przypadającego na 1\ kwartał 2016 L).

Z wyjaśnień Zastępcy Dyrektora Urzędu ds. Oznakowania Nawigacyjnego wynika,
że zgodnie z harmonogramem realizacji projektu, stanowiącym załącznik do
wniosku o dofinansowanie23, zakończenie robót budowlanych dla ostatniego
z zadań objętych tą umową zaplanowano na IV kwartał 2019 r. (termin ten nie był
zagrożony), tj. dwa lata po określonym w Dokumencie lmplementacyjnym terminie
zakończenia robót budowlanych dla tego projektu (IV kwartał 2017 r.).

Zastępca Dyrektora ds. Oznakowania Nawigacyjnego wyjaśnił, że opóźnienie
w uzyskaniu studium wykonalności spowodowane było m.in.:
- trwającymi ponad pół roku (od przełomu 2014 r. i 2015 r.) problemami

organizacyjnymi i kadrowymi związanymi z nieobecnością (z powodu zwolnień
lekarskich, a następnie złożenia z dniem 30 czerwca 2015 L wypowiedzenia
o pracę) Kierownika Oddziału Inwestycji i Rozwoju Systemów Bezpieczeństwa
Morskiego, w którym prowadzono ten projekt,

- równoległą realizacją przez ten Oddział dwóch innych dużych projektów24

o łącznej wartości ok, 200 mln zł i przypadającą na 1\ półrocze 2015 r. ich "fazą
końcową".

Nieogłoszenie (do 30 września 2017 r,) pierwszego przetargu na roboty budowlane
spowodowane było - jak wyjaśnił Zastępca Dyrektora Urzędu ds. Oznakowania
Nawigacyjnego - m.in. pozyskaniem w 2016 r. wiedzy o planowanej nowelizacji
ustawy - Prawo zamówień publicznych i podjęciem decyzji o udzieleniu pierwszego
zamówienia publicznego w ramach projektu obejmującego roboty budowlane25

(na opracowanie dokumentacji projektowej) po wejściu w życie tej nowelizacji
(co nastąpiło 22 lipca 2016 L) i przeszkoleniu pracownika Urzędu w tym zakresie.
W powyższym okresie opracowano opis przedmiotu zamówienia stanowiący
element dokumentacji przetargowej, a ponadto realizowano inne zamówienia
dotyczące bieżącej działalności Urzędu.

(dowód: akta kontroli str. 30, 183-197, 248-269, 676-684)

23 Do 14 listopada 2017 r. nie podpisano umowy o dofinansowanie,
24 _Krajowy System bezpieczeństwa Morskiego (KSBM), etap I- i _Krajowy System bezpieczeństwa Morskiego (KSBM), etap

IIA-,
25 _Zintegrowany system oznakowania nawigacyjnego z elementami e-Navigation-,
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Dla projektu "Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap
IIIA"26:
- studium wykonalności opracowano 30 czerwca 2015 L, tj. w terminie określonym

w Dokumencie Implementacyjnym (II kwartał 2015 r.),
- decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach RDOŚ27 wydał 10 maja 2011 r. i 28

listopada 2014 L, tj. przed terminem określonym w tym dokumencie (IV kwartał
2015 L),

- pierwszy przetarg na roboty budowlane ogłoszono 13 marca 2017 r., tj. prawie
dziewięć miesięcy póżniej, niż zostało to określone w Dokumencie
Implementacyjnym - II kwartał 2016 r.

Zastępca Dyrektora Urzędu ds. Technicznych wyjaśniła, że na opóżnienie
w ogłoszeniu pierwszego przetargu na roboty budowlane decydujący wpływ miały
braki kadrowe w Wydziale, który przygotowywał to postępowanie. Z ww. wyjaśnień
wynika ponadto, że:
- w celu zmniejszenia i/lub likwidacji braków kadrowych w ww. Wydziale ogłaszano

nabory na wakujące stanowiska;
- na termin ogłoszenia tego przetargu wpływ miała nowelizacja ustawy - Prawo

zamówień publicznych, co spowodowało konieczności zapoznania się
pracowników Urzędu z nowymi przepisami i przeszkolenia ich w tym zakresie.

Pomimo ogłoszenia 13 marca 2017 r. pierwszego przetargu na roboty budowlane,
do 17 listopada 2017 L nie podpisano umów z wykonawcami28.

Zastępca Dyrektora Urzędu ds. Technicznych wyjaśniła, że powyższe wynikało m.in.
z konieczności: udzielenia odpowiedzi na ponad 300 pytań, zbadania 28 ofert,
wezwania wykonawców do złożenia wyjaśnień, w tym w zakresie rażąco niskiej
ceny, poprawy licznych oczywistych omyłek w kosztorysach ofertowych
i wystąpienia o wydłużenie terminu związania ofertą. A ponadto na wydłużenie
postępowania wpływ miało wniesienie odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej
(zostało umorzone) i konieczność oczekiwania przed zawarciem umowy na wynik
kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, o której mowa wart. 170 ust. 1
ustawy - Prawo zamówień publicznych (do zakończenia kontroli NIK Urząd nie
otrzymał informacji o jej zakończeniu).

Zastępca Dyrektora Urzędu ds. Technicznych wyjaśniła, że podpisanie umów
nastąpi prawdopodobnie w grudniu 2017 L lub styczniu 2018 r., a prawdopodobne
zakończenie robót nastąpi w lipcu/sierpniu 2019 r., natomiast zakończenie
ostatniego kontraktu na roboty budowlane objęte tym projektem zaplanowano na III
kwartał 2020 L, tj. trzy kwartały póżniej, niż określono w Dokumencie
Implementacyjnym - IV kwartał 2019 L

W toku kontroli ustalono, że na termin realizacji projektu wpływ miało m.in. to, iż
z trzech części29 ogłoszonego pierwszego przetargu na roboty budowlane dla części
dotyczącej:

26 Określony w Dokumencie Implementacyjnym projekt pn. ,Modemizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap
III' podzielono (na etapie składania do Instytucji Zarządzającej POliS 2014-2020dokumentów dotyczących zgłoszenia
projektu do dofinansowania) na dwa etapy (lilA i 1118). Przy czym zakres projektu określony w Dokumencie
Implementacyjnym został zawarty w etapie lilA uzupełnionym jeszcze o dwa dodatkowe zadania (w porównaniu do
pierwotnie planowanych pięciu). W uzasadnieniu powyższych kwestii skierowanym do Dyrektora Departamentu Programów
Infrastnukturalnych Ministerstwa Infrastnuktury i Rozwoju Zastępca Dyrektora Urzędu ds. Technicznych wyjaśniła, że decyzję
o realizacji projektu w dwóch etapach podjęto m.in. ze względu na szeroki zakres robót, zróżnicowanie technologiczne
i logistyczne wykonania robót.

27 Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdańsku.
26 W przetargu zamawiający dopuszczał składanie ofert częściowych. Przetarg podzielono na trzy części.
29 ,Przebudowa Nabrzeża Flisaków', ,Przebudowa i modemizacja Nabrzeża XVIII" i ,Przebudowa i modernizacja Nabrzeża

Retmanów'.
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- "Przebudowy i modernizacji Nabrzeża Retmanów" wszystkie niezbędne
uzgodnienia3o do otrzymania pozwolenia na budowę uzyskano rok i prawie
10 miesięcy później, niż pierwotnie planowano. Wynikało to z braku możliwości
uzgodnienia przez wykonawcę z Zespołem Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej w Gdańsku opracowanej dokumentacji dotyczącej obszaru
nieobjętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ponieważ
zamawiający nie posiadał decyzji o warunkach zabudowy dla tego obszaru, ani
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia w celu jej
uzyskania, o czym Urząd został poinformowany pismem wykonawcy
z 15 listopada 2013 L,

- "Przebudowy i modernizacji Nabrzeża XVIII" dokumentację projektową uzyskano
ponad siedem miesięcy później, niż pierwotnie zaplanowan031, co wynikało
głównie z konieczności opracowania przez projektanta (na polecenie
zamawiającego w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta Gdańska) dodatkowych
wariantów prac projektowych oraz przedłużającymi się procedurami uzyskania
niezbędnych uzgodnień dokumentacji projektowej z organami administracji
publicznej i instytucjami.

W zakresie realizacji robót budowlanych dotyczących tej części, decyzję
o pozwoleniu na budowę Wojewoda Pomorski wydał 21 stycznia 2016 r.
Z wnioskiem o wydanie pozwolenia na wznoszenie i wykorzystanie sztucznych
wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich wystąpiono
15 stycznia 2015 L, tj. po upływie prawie pół roku od jego odebrania od
wykonawcy32. Wniosek ten wykonawca przekazał zamawiającemu 23 czerwca
2014 r., tj. prawie trzy miesiące później, niż pierwotnie zaplanowano (6 kwiecień
2014 r.).

Zastępca Dyrektora ds. Technicznych wyjaśniła, że z ww. wnioskiem nie
wystąpiono wcześniej, gdyż znany był termin ogłoszenia pierwszego przetargu
na roboty budowlane dla tego zadania (II kwartał 2016 r.) i mając doświadczenie
w uzyskiwaniu decyzji o pozwoleniu na budowę, nie istniało ryzyko nieuzyskania
tej decyzji przed ogłoszeniem tego przetargu. Ponadto Zastępca Dyrektora
ds. Technicznych wyjaśniła, że pozwolenie na budowę zachowuje ważność trzy
lata, więc zbyt wczesne jej uzyskanie "też może być niewłaściwe".

Wykonawca nie poinformował na piśmie Urzędu o niebezpieczeństwie
wystąpienia opóźnienia w przekazaniu ww. wniosku, pomimo takiego obowiązku
wynikającego z § 6 ust. 1 umowy33.

Zastępca Dyrektora ds. Technicznych wyjaśniła, że w toku realizacji umowy
organizowano narady i zamawiający posiadał na bieżąco wiedzę o stanie
zaawansowania prac, a opóżnienie wynikało z konieczności zmiany rozwiązań
projektowych na wniosek opiniującej zastosowane rozwiązania instytucji
zewnętrznej.

Nieprzekazywanie na piśmie informacji o niebezpieczeństwie wstąpienia
opóżnienia w wykonaniu jakiegokolwiek świadczenia w terminach innych, niż
określone w umowie, opisano w dalszej części wystąpienia.
(dowód: akta kontroli stL 30, 183-193, 270-290, 349-392, 395-416,449-475, 550-

561, 676-684, 1229-1242)

30 o którychmowawumowienrTI-1-IGf74/567/13.
31 Z umowynrTI-1-AS-3800-69-568/13wynikało,iż przedmiotumowyzostanieprzekazanyzamawiającemudo6 lipca2014r.,

aostatnimaneksem,tj.nr3z12grudnia2014L, tenmintenwyznaczonona27lutego2015r.
32 Zgodniezprotokołemodbioruz1lipca2014r.napodstawieumowynrTl-1-AS-3800-69-568/13.
33 NrTI-1-AS-3800-69-568/13.
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Dla projektu "Modernizacja układu falochronów osłonowych Portu Północnego":
- studium wykonalności opracowano 21 sierpnia 2015 r., tj. prawie dwa miesiące

później, niż określono to Dokumencie Implementacyjnym (II kwartał 2015 L),
decyzje środowiskowe RDOŚ wydał 28 stycznia 2016 L i 5 września 2016 L,
tj. po upływie (odpowiednio) niecałego miesiąca i ponad dziewięciu miesięcy od
terminu na ich uzyskanie, określonego w Dokumencie Implementacyjnym - IV
kwartał 2015 L,
pierwszy przetarg na roboty budowlane ogłoszono 29 września 2017 L, tj. prawie
15 miesięcy później, niż zostało to określone w Dokumencie Implementacyjnym
- II kwartał 2016 r.

Z wyjaśnień Zastępcy Dyrektora Urzędu ds. Technicznych wynika, że:
- zakończenie ostatniego kontraktu na roboty budowlane zaplanowano na I kwartał

2021 L, tj. kwartał później, niż określono to w Dokumencie Implementacyjnym (IV
kwartał 2020 r.);

- na opóźnienie w opracowaniu studium wykonalności wpływ miało przesunięcie
terminu na opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do jego
opracowania34, wynikające z problemów w działaniach związanych z pracami
inwentaryzacyjnymi spowodowanymi trudnymi warunkami atmosferycznymi;

- na termin uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
przedsięwzięcia pn. "Przebudowa Falochronu Północnego Wyspowego w Porcie
Północnym w Gdańsku" z 28 stycznia 2016 r. wpływ miało m.in.:
• rozpoczęcie przygotowywania dokumentacji przetargowej na opracowanie

dokumentacji projektowej, w ramach której wykonawca miał sporządzić
wniosek o jej wydanie i wszczęcie tego postępowania (17 października
2014 r.) po przejęciu tego falochronu od Zarządu Morskiego Portu w Gdańsku
(30 maja 2014 r.),

• procedury wydania tej decyzji trwającej ponad siedem miesięcy35, w tym
konieczności doprecyzowania i uzupełniania wniosku, co trwało 54 dni36.

W toku kontroli ustalono, że na termin uzyskania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Przebudowa Falochronu Północnego
Wyspowego w Porcie Północnym w Gdańsku" z 28 stycznia 2016 r. wpływ miało
również m.in. opóźnienie w przekazaniu przez wykonawcę Urzędowi wniosku o jej
wydanie 013 dnj37.

Wykonawca nie przekazał zamawiającemu na plsmle informacji
o niebezpieczeństwie wystąpienia opóźnienia w przekazaniu wniosku o wydanie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, pomimo takiego
obowiązku wynikającego z § 7 ust. 1 umowy38.

Zastępca Dyrektora ds. Technicznych wyjaśniła, że w toku realizacji umowy
organizowano narady i zamawiający posiadał na bieżąco wiedzę o stanie
zaawansowania prac, jednak wykonawcy nieznane były przyczyny tego
opóźnienia39. Zastępca Dyrektora ds. Technicznych wyjaśniła również, że
konieczność doprecyzowania i uzupełniania wniosku wynikała głównie z decyzji

34 Terminrealizacjiumowynr T1.1.BO-3800f78/145/43/14 aneksemnr 1 z 14maja2015r. zawartymna osiemdni przed
podpisaniemumowynaopracowaniestudiumwykonalności(22maja2015r.)przesuniętoz 28maja2015L na28czerwca
2015r.,tj.omiesiąc.

35 Wnioseknadano19maja2015L, decyzjęwydano28stycznia2016r.
36 Odmomentuwydaniawezwania:2czerwiec2015L, 24czerwiec2015L, 29lipiec2015r.,18listopad2015r.,dozłożenia

wyjaśnieńi uzupełnieńodpowiednio:12czerwca2015r.,3 lipca2015L, 27sierpnia2015L, 25listopada2015L
37 Wniosekprzekazano11maja2015r.,azgodniez umowąnrT1.1.BO-3800f78/145/43/14 przekazaniewnioskuzaplanowano

na28kwietnia2015L Terminowośćrealizacjiumówopisanowdalszejczęściwystąpienia.
38 NrTI.1.BO-3800f78/145/43/14.
39 Nieprzekazywanieinformacjio niebezpieczeństwiewstąpieniaopóżnieniaw wykonaniujakiegokolwiekświadczenia

wterminachinnychniżokreślonewumowieopisanowdalszejczęściwystąpienia.
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Urzędu o włączeniu do zakresu wniosku konstrukcji, która zmniejszy odbicie fali
wewnętrznej, występującej na akwenie portowym.

Na termin uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
z 5 września 2016 r. wpływ miało m.in.:
- opóźnienie w przekazaniu przez wykonawcę40 wniosku o jej wydanie o ponad

trzy miesiące41,
- długie, tj. trwające prawie dwa lata42, postępowanie administracyjne dotyczące

wydania tej decyzji, co wynikało m.in. z konieczności: opracowania raportu
oddziaływania na środowisko (prawie 11 miesięcy43) oraz doprecyzowania
i uzupełniania tego wniosku, co trwało w sumie prawie pięć miesięcy44.

Zastępca Dyrektora ds. Technicznych wyjaśniła, źe w toku realizacji umowy
organizowano narady i zamawiający posiadał na bieżąco wiedzę o stanie
zaawansowania prac. Zastępca Dyrektora ds. Technicznych wyjaśniła również,
że pomimo, iż wykonawca nie przekazał zamawiającemu na piśmie informacji
o niebezpieczeństwie wystąpienia opóźnienia w przekazaniu tego wniosku45,
to zamawiający znał przyczyny tego opóźnienia, którymi były prace nad
rozwiązaniami konstrukcyjnymi "platformy ptasiej" w związku ze spotkaniami
dotyczącymi pogodzenia działalności portu z ochroną ptaków w obszarze Natura
2000 pokrywającymi się w części z portem w Gdańsku.

W toku kontroli ustalono, źe raport oceny o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko weryfikowali pracownicy Urzędu m.in. z Inspektoratu Ochrony
Środowiska Morskiego, Inspektoratu Ochrony Wybrzeźa, Inspektoratu Zabudowy
i Zagospodarowania Przestrzennego, Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego.

Zastępca Dyrektora ds. Technicznych wyjaśniła, że zamawiający nie stwierdził wad
w ww. raporcie, a konieczność wyjaśnień/uzupełnień/poprawek wynikała m.in.
z tego, iż był to obszerny dokument i jego właściwa analiza była trudna.

Zastępca Dyrektora Urzędu ds. Technicznych wyjaśniła również, że na opóźnienie
w ogłoszeniu pierwszego przetargu na roboty budowlane decydujący wpływ miały
braki kadrowe w Wydziale, który przygotowywał to postępowanie.

(dowód: akta kontroli stL 30,183-193,291-332,476-561,676-684,1229-1242)

Dla projektu "Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego":
- studium wykonalności opracowano 19 marca 2015 L, tj. przed upływem terminu

określonego w Dokumencie Implementacyjnym (II kwartał 2015 r.),
- decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach RDOŚ wydał 14 czerwca 2016 L,

tj. ponad rok po upływie terminu określonego w tym dokumencie (II kwartał
2015 L),

- pierwszy przetarg na roboty budowlane wszczęto 3 kwietnia 2017 r., tj. ponad 15
miesięcy po upływie terminu określonego w tym dokumencie (IV kwartał 2015 r.).

Pierwszy przetarg na roboty budowlane w ramach tego projektu ogłoszono
3 kwietnia 2017 r., jednak 17 lipca 2017 r. na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy-
Prawo zamówień publicznych unieważniono postępowanie na część 1 zamówienia.

40 Umowy nrTl.1-BO-3BOOflBI92/1/14.
41 Wniosek odebrano 24września 2014L, a termin wynikający z umowy nr TI.1-BO-3BOOflBI92/1/14 na przekazanie tego

wniosku upływał 15czerwca 2014r. Terminowość realizacji umów opisano w dalszej części wystąpienia.
42 Wniosek nadano 25września 2014r., decyzję wydano 5września 2016L
43 27listopada 2014r. RDOS stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił zakres

raportu o oddziaływaniu na środowisku, 27października 2015L podjął zawieszone na czas opracowania tego raportu
postępowanie.

44 Od daty wydania pierwszego wezwania do złoźenia wyjaśnień i uzupełnień - 11grudnia 2015r. do daty doręczenia
ostatniego uzupełnienia - 29kwietnia 2016L

45 Nieprzekazywanie infonmacji o niebezpieczeństwie wstąpienia opóźnienia w wykonaniu jakiegokolwiek świadczenia
w tenminach innych, niź określone w umowie lub ich przekazywanie z opóźnieniem opisano w dalszej części wystąpienia.
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Zastępca Dyrektora Urzędu ds. Technicznych wyjaśniła, że w związku z powyższym
uzyskano dodatkowe środki finansowe poprzez przeniesienie ich z innych projektów,
wyodrębniono z unieważnionej części niektóre zadania i planowane jest ponowne
ogłoszenie przetargu, który podzielono na dwie części w celu zwiększenia
konkurencyjności.

Zastępca Dyrektora Urzędu ds. Technicznych wyjaśniła również, że:
- zrealizowanie ostatniego kontraktu na roboty budowlane zaplanowano na 1/11

kwartał 2020 L, tj. przed terminem określonym Dokumencie Implementacyjnym
(IV kwartał 2020 L);

- na termin uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
przedsięwzięcia wpływ miała dłuższa o prawie rok, niż planowano, procedura
uzyskania tej decyzji (zaplanowano 2,5 roku od złożenia 10 stycznia 2013 r.
wniosku o jej wydanie, a trwała prawie 3,5 roku). Uzyskanie powyższej decyzji
poprzedzono ustalonym przez RDOŚ obowiązkiem przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia poprzedzonej opracowaniem
raportu o oddziaływaniu na środowisko, którego zakres ustalony przez RDOŚ był
bardzo obszerny, a całe postępowanie na opracowanie tej oceny nietypowe,
w tym wymagało konsultacji ze specjalistami zewnętrznymi. Powyższe wydłużyło
postępowanie w sumie o około 2 lata i 3 miesiące46, w tym składanie wyjaśnień
i uzupełnień na wezwanie RDOŚ trwało w sumie ok. 7 miesięcy47;

- zamawiający nie stwierdził wad w ww. raporcie, a konieczność
wyjaśnień/uzupełnień/poprawek wynikała m.in. z tego, iż był to obszerny
dokument zawierający opinie eksperckie i jego właściwa analiza była trudna;

- na termin wszczęcia pierwszego postępowania na roboty budowlane wpływ miały
m.in. ograniczenia kadrowe, ponieważ w tym czasie przygotowywano również
inne postępowania, w tym dla "dużych" projektów, m.in. dwóch opisanych wyżej.

(dowód: akta kontroli str. 30, 183-193, 333-351, 550-569, 676-684)
Poza powyższymi projektami Urząd realizował jeden projekt pozakonkursowy pn.
"Wymiana taboru pływającego Urzędu Morskiego w Gdyni", który wpisywał się
w zapisy Dokumentu Implementacyjnego, a dla którego nie określono w tym
dokumencie terminów realizacji.

(dowód: akta kontroli str. 182,693,709-710,713-714)

1.2. W latach 2014-2017 (do 30 września) w Urzędzie realizowano 15 zadań
inwestycyjnych48 zapewniających dostęp do portów morskich o podstawowym
znaczeniu dla gospodarki narodowej, na które wydano (do 30 września 2017 L)
387.826,4 tys. z149. Z ww. zadań dziewięć zakończono, a sześć było w trakcie
realizacji.

W zakresie pięciu projektów wynikających50 z Dokumentu Implementacyjnego:
- "Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap III",
- "Modernizacja układu falochronów osłonowych Portu Północnego",
- "Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego",
- "Zintegrowany system oznakowania nawigacyjnego z elementami e-Navigation",
- "Wymiana taboru pływającego Urzędu Morskiego w Gdyni",

46 Od daty wydania przez RDOS postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - 12
marca 2013 r do wydania przez RDOS postępowania o podjęciu postępowania-17 lipca 2015 r.

47 Od daty wydania pierwszego wezwania do złożenia wyjaśnień i uzupełnień - pismo nr RDOS-Gd-W00.4211.2.2013.ER12
otrzymane 2 września 2015 r. do doręczenia ostatniego uzupełnienia - pismo nr T1.1-DM-78A1174/2015z 26 kwietnia
2016 r.

48 Nazwy zadań według podziału dokonanego przez Urząd, a wnikającego głównie z umów o dofinansowanie i w jednym
przypadku - z programu inwestycji.

49 Od początku realizacji.
50 Projekt ,Wymiana taboru pływającego Urzędu Morskiego w Gdyni' nie zoslał wskazany z nazwy w Dokumencie

Implemenlacyjnym.
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Urząd zrealizował w ramach POliŚ 2007-2013 pięć zadań dotyczących tzw. prac
przygotowawczych51 o wartości odpowiednio: 672,4 tys. zł, 1.926,3 tys. zł,
1.936,7 tys. zł, 375,0 tys. zł, 146,0 tys. zł. Zadania polegały m.in. na opracowaniu
raportów odziaływania na środowisko52, studiów wykonalności53, dokumentacji
projektowej54 i koncepcji technicznej55. W związku z realizacją zadania
"Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego" - poza ww. projektem - Urząd
wykonał aktualizację projektu toru podejściowego do ww. portu56 o wartości
55,4 tys. zł.

W trakcie realizacji było pięć zadań inwestycyjnych57 (dotyczących powyższych
projektów), w tym cztery obejmujące realizację robót budowlanych i jeden
obejmujący dostawę taboru pływającego - dofinansowane z POliŚ 2014-2020.

Stan zaawansowania tych zadań (do 30 września 2017 r.) przedstawiał się
następująco:
- "Modemizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap lilA":

104,7 tys. zł (0,1% z planowanych 155.000,0 tys. zł),
- "Modernizacja układu falochronów osłonowych Portu Północnego": 650,7 tys. zł

(0,1% z planowanych 817.161,9 tys. zł),
- "Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego": 2.825,7 tys. zł (1,7%

z planowanych 169.820,0 tys. zł),
- "Zintegrowany system oznakowania nawigacyjnego z elementami e-Navigation":

355,7 tys. zł (0,9% z planowanych 39.452,7 tys. zł),
- "Wymiana taboru pływającego Urzędu Morskiego w Gdyni": 2,2 tys. zł (0,003%

z planowanych 82.945,5 tys. zł).

Dla projektu "Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap lilA",
"Modernizacja układu falochronów osłonowych Portu Północnego" i "Modernizacja
toru wodnego do Portu Północnego" m.in. podpisano umowy na pełnienie funkcji
Inżyniera Kontraktu, a dla jednego projektu58 rozpoczęto pełnienie tej funkcji
i ogłoszono pierwsze przetargi na roboty budowlane.

Dla projektu "Zintegrowany system oznakowania nawigacyjnego z elementami
e-Navigation" rozpoczęto realizację trzech umów:
- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Modernizacja

infrastruktury technicznej do obsługi elementów oznakowania nawigacyjnego
w Bazie Oznakowania Nawigacyjnego w Gdańsku, wraz z pełnieniem nadzoru
autorskiego,

- zaprojektowanie, budowa i instalacja systemu monitoringu wizyjnego obszarów
Portu Gdynia dla potrzeb Kapitanatu Portu Gdynia,

- rozbudowa i modernizacja sieci światłowodowej.

Dla projektu "Wymiana taboru pływającego Urzędu Morskiego w Gdyni" rozpoczęto
pełnienie funkcji inżyniera budowy specjalistycznej jednostki hydrograficznej oraz

51 Projektpn.,Modernizacjawejściado PortuWewnętrznego(wGdańsku).EtapIII - praceprzygotowawcze'.,Modernizacja
układufalochronówosłonowychw PorciePółnocnym- praceprzygotowawcze',,Modernizacjatoruwodnegodo Portu
Północnego- praceprzygotowawcze'i ,Zintegrowanysystemoznakowanianawigacyjnegoz elementamie-Navigation-
praceprzygotowawcze',,Wymianataborupływającegoi lotniczegoUrzęduMorskiegow Gdyni- praceprzygotowawcze'.

52 W dwóchz pięciuprojektów.tj. ,ModernizacjaukładufalochronówosłonowychPortuPółnocnego',,Modernizacjatoru
wodnegodoPortuPółnocnego'.

53 Dlawszystkichprojektów.
54 Dlatrzechz pięciuprojektów,tj. ,Modernizacjawejściadoportuwewnętrznego(wGdańsku).EtapIII', ,Modernizacjaukładu

falochronówosłonowychPortuPółnocnego',,ModernizacjatoruwodnegodoPortuPółnocnego'.
55 ,Wymianataborupływającegoi lotniczegoUrzęduMorskiegow Gdyni- praceprzygotowawcze'.
56 UmowanrTI1-BO-381f7BA/154/31/15.
57 Projektpn. ,Modernizacjawejściado portuwewnętrznego(w Gdańsku).Etap lilA', ,Modernizacjaukładufalochronów

osłonowychw Porcie Północnymw Gdańsku', ,Modernizacjatoru wodnegodo Portu Północnegow Gdańsku',
,Zintegrowanysystemoznakowanianawigacyjnegoz elementamie-Navigation',,Wymianataborupływającegoi lotniczego
UrzęduMorskiegow Gdyni'.

58 ,Modernizacjawejściadoportuwewnętrznego(wGdańsku).EtaplilA'.
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podpisano umowę na zaprojektowanie, budowę i dostawę specjalistycznej jednostki
hydrograficznej wraz z wyposażeniem w postaci nowego systemu gromadzenia
i obróbki danych hydrograficznych oraz na dostawę jednostki inspekcyjnej do
obsługi Kapitanatu Portu Gdynia.

Poza ww. zadaniami zrealizowano projekty pn.:
- "Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II -

przebudowa szlaku wodnego na Martwe Wiśle i Motławie" - 159.328,5 tys. zł,
- "Krajowy System bezpieczeństwa Morskiego (KSBM), etap I" - 112.487,4 tys. zł,
- "Krajowy System bezpieczeństwa Morskiego (KSBM), etap IIA"

80.209,7 tys. zł.

W trakcie realizacji była inwestycja pn. ..Tor wodny na Wiśle Śmiałej", na realizację
której do 30 września 2017 r. wydano 26.750,0 tys. zł. Stan zaawansowania
finansowego (do 30 września 2017 r.) tej inwestycji, w porównaniu do określonego
w programie inwestycji, wynosił 91,5%59, Do końca 2017 r. zaplanowano wykonanie
oznakowania nawigacyjnego i zakończenie całego zadania.

(dowód: akta kontroli str. 693-780)

Badaniem w zakresie wyboru wykonawców i realizacji inwestycji objęto cztery
zrealizowane zadania, tj.:
- "Modernizacja wejścia do Portu Wewnętrznego (w Gdańsku). Etap III - prace

przygotowawcze" ,
- "Modernizacja układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym - prace

przygotowawcze" ,
- "Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego - prace przygotowawcze",
- "Wykonanie aktualizacji projektu toru podejściowego do Portu Północnego

w Gdańsku wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego",

Z objętych badaniem 1260 postępowań o udzielenie zamOWlen, cztery
przeprowadzono w trybach określonych w przepisach ustawy - Prawo zamówień
publicznych. Postępowania te przeprowadzono zgodnie z przepisami ww. ustawy,
w tym specyfikacje istotnych warunków zamówienia opracowane zostały rzetelnie bez
konieczności dokonywania w nich istotnych zmian skutkujących znacznym
wydłużeniem postępowań61, wykonawcy dopuszczeni do udziału w postępowaniu
przedstawili zamawiającemu niezbędne oświadczenia i dokumenty potwierdzające,
że nie podlegają wykluczeniu, a ogłoszenia o zamówieniach zawierały wszystkie
wymagane informacje.

W zakresie przeprowadzonych postępowań dotyczących ww. zadań, których
wartość szacunkowa nie przekraczała wyrażonej w złotych równowartości kwoty
30.000 euro, stwierdzono że w pięciu przypadkach badane postępowania
przeprowadzono zgodnie z postanowieniami obowiązujących w Urzędzie
wewnętrznych procedur, natomiast w przypadku trzech zamówień62 - naruszono te
postanowienia.

(dowód: akta kontroli str. 628-674, 685-692, 1134-1202)

59 24.444,7 tys. zł z zaplanowanej w programie inwestycji kwoty 26.707,7 tys. zł. W programie inwestycji ujęto tylko wydatki
majątkowe, a w ramach jej realizacji poniesiono również wydatki zaklasyfikowane jako bieżące.

6() Spośród postępowań wszczętych nie wcześniej niż 1 stycznia 2014 r.
61 W jednym postępowaniu na ,Wykonanie prac projektowych dotyczących oznakowania nawigacyjnego toru podejściowego

w Porcie Północnym w Gdańsku oraz pełnienie nadzoru autorskiego' dokonano wydłużenia terminu składania ofert
o dziewięć dni.

62 ,Wykonanie aktualizacji projektu toru podejściowego do Portu Północnego w Gdańsku wraz z pełnieniem nadzoru
autorskiego', ,Wykonanie badań geotechnicznych w rejonie falochronu wyspowego wschodniego w Porcie Północnym
w Gdańsku w związku z koniecznością zaprojektowania narzutu rozpraszania falowania (umowa
nrTl.1.BO.381f78/129/36/14) - dalej: ,Badania geotechniczne', ,Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej
ochronnego narzutu rozpraszającego falę przed istniejącym falochronem wyspowym pionowościennym - na długości - 400
m (umowa nr TI.1.BO.381f78/130/37/14) - dalej ,Dokumentacja projektowa'.
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Zawarte umowy były zgodne ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
(dalej: "siwz") i/lub złożonymi ofertami. W 12 kontrolowanych umowach
z wykonawcami dokumentacji zabezpieczono interesy Urzędu poprzez m.in.
ustalenie trybu odbioru dokumentacji, w tym zastrzeżenie dla zamawiającego prawa
do zgłoszenia uwag do przedłożonej dokumentacji i zobowiązanie wykonawcy do
ich usunięcia oraz określenie sankcji w przypadkach niedotrzymania terminów
wykonania umów.

W pięciu umowach na opracowanie dokumentacji projektowej zawarto zapis,
iż zamawiający nie naliczy kar umownych za opóźnienie w wykonaniu
poszczególnych części Projektu, a naliczone kary anuluje, jeśli wykonawca
dotrzyma końcowego terminu wykonania Projektu.

Zastępca Dyrektora ds. Technicznych wyjaśniła, że dla zamawiającego zasadnicze
znaczenie miał termin końcowy realizacji zamówienia.

(dowód: akta kontroli str. 628-635,641-643,674)

1.3. Zaplanowano, że roboty budowlane dotyczące objętych badaniem zadań
(obejmujących m.in. opracowanie lub zaktualizowanie dokumentacji projektowej)
finansowane będą z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (w ramach POliS
2014-2020).

(dowód: akta kontroli str. 703, 709)

Z objętych badaniem 17 umów, 14 zrealizowano (ostatecznie) w terminach
określonych w tych umowach, a trzy z przekroczeniem tych terminów.
Wykonawcom, którzy przedmiot dwóch umów zrealizowali z opóźnieniem, naliczono
kary w łącznej kwocie 3,5 tys. zł63 - kary wyegzekwowano. Jednemu wykonawcy za
opóźnienie, wynoszące jeden dzień roboczy, nie naliczono kary.

Jak wyjaśniła Zastępca Dyrektora ds. Technicznych, zamawiający wyraził zgodę na
dostarczenie przedmiotu umowy kolejnego dnia roboczego na prośbę wykonawcy,
skierowaną w rozmowie telefonicznej, a wynikającą z konieczności sporządzenia
wymaganej liczby kopii i oprawienia opracowanej dokumentacji stanowiącej
przedmiot umowy.

(dowód: akta kontroli str. 381-448, 517-548, 570-627)

W przypadku pięciu· umów64, w których określono harmonogramy realizacji
przedmiotu tych umów, wystąpiły opóźnienia w przekazywaniu zamawiającemu
niektórych części dokumentacji. Wykonawcy nie informowali na piśmie
zamawiającego o niebezpieczeństwie wystąpienia opóźnienia w realizacji niektórych
części umów lub informowali o tym po upływie terminu na przekazanie niektórych
ich części, co było niezgodne z postanowieniami zawartych umów.

(dowód: akta kontroli str. 352-361, 394-443, 465-470, 476-496, 517-541,548, 562-
569,571-592,675,1218-122)

W czterech umowach dokonano wydłużenia (w drodze aneksów) ostatecznych
terminów realizacji przedmiotów tych umów. Jednak w harmonogramach realizacji
przedmiotów tych umów (stanowiących do nich załączniki) nie dokonano wydłużenia
terminów na przedłożenie zamawiającemu pozostających (po zawarciu aneksów)
części przedmiotów tych umów.

(dowód: akta kontroli str. 352-361, 394-443, 465-496, 517-541, 548,1218-1228)

Zastępca Dyrektora ds. Technicznych wyjaśniła, że Urząd posiada kompletną
dokumentację pod zakładany zakres prac w ramach projektów "Modernizacja

63 Za 10 i 11 dni opóźnienia.
64 Nr TI.1-BO-3800f78/92/1/14. nr TI.1.BO-3800f78/145/43/14, nr TI-1-AS-3800-Q9-568/13, nr TI1.IG-3800-1/9f74/600/14,

nr TI.1·BO-3800f78/110/14/14.
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Ustalone
nieprawidłowości

wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap lilA", "Modernizacja układu
falochronów osłonowych Portu Północnego w Gdańsku" i "Modernizacja toru
wodnego do Portu Północnego w Gdańsku".

W raporcie otwarcia sporządzonym przez Inżyniera Kontraktu dla inwestycji
"Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku)". Etap lilA." Inżynier
Kontraktu wskazał, iż dokonał przeglądu dokumentacji projektowej dotyczącej
pierwszego ogłoszonego przetargu na roboty budowlane i pomimo, iż sformułował
uwagi65 w tym zakresie, to wskazał, że nie ograniczało to "możliwości przekazania
dokumentacji technicznej w zakresie robót [... ] do realizacji".

Zastępca Dyrektora Urzędu ds. Technicznych wyjaśniła, że uwagi zostały
wyjaśnione z Inżynierem Kontraktu i nie było konieczności dokonania zmian
dokumentacji.

Zastępca Dyrektora Urzędu ds. Technicznych ponadto wyjaśniła, że w zakresie
projektu "Modernizacja układu falochronów osłonowych Portu Północnego
w Gdańsku" Inżynier Kontraktu nie sporządził raportu otwarcia, a dla projektu
"Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku" sporządził ten raport
(do 15 listopada 2017 r. nie został on zaakceptowany w Urzędzie) i nie wskazał
w nim na wady/braki, ani konieczność uzupełnień w dokumentacji projektowej.

(dowód: akta kontroli str. 352-361,451-464,476-506,562-569)
Przygotowanie inwestycji do realizacji, zamówienia publiczne z nimi związane
i zawarte umowy nie były przedmiotem audytu wewnętrznego ani kontroli
wewnętrznej.

(dowód: akta kontroli str. 781-802)
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie
stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Urząd nie zapewnił wykonawcy66, który zobowiązany był uzyskać niezbędne
uzgodnienia dla "Przebudowy i modernizacji Nabrzeża Retmanów", decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzji o warunkach zabudowy dla
obszaru nieobjętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
w terminie umożliwiającym wykonawcy uzyskanie wszystkich wymaganych
uzgodnień w pierwotnie wyznaczonym w umowie terminie67.

Zastępca Dyrektora Urzędu ds, Technicznych wyjaśniła, że w Urzędzie nie
posiadano wiedzy o konieczności uzyskania decyzji o warunkach zabudowy,
a jedynie spodziewano się, że będzie niezbędne uzyskanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach, o wydanie której wniosek można było
przygotować na podstawie informacji przekazanych przez wykonawcę w trakcie
opracowywania aktualizacji tej dokumentacji i w takiej sytuacji realne było
zachowanie przez wykonawcę terminu uzyskania uzgodnień.

NIK wskazuje, że pomimo iż w Urzędzie przewidywano, że niezbędne będzie
uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, to wniosek o jej
wydanie sporządzono dopiero 17 stycznia 2014 r. (wpływ do RDOS 21 stycznia
2014 r.), tj. po przekazaniu przez wykonawcę (pismem z 15 listopada 2013 r.)

65 Uwagi Inżyniera Kontraktu dotyczyły utraty ważności niektórych uzgodnień, przy wskazaniu, iż pomimo to uzgodnienia
obowiązują przez okres ważności pozwolenia na budowę, wskazania, że w zakresie projektu przebudowy Nabrzeża XVIII
rzeki Motławy - należy podać rozwiązania techniczne przejścia ścianki szczelnej przez nieeksploatowany ruruciąg gazowy,
a dla projektu przebudowy Nabrzeża Flisaków - należy wskazać możliwość skomunikowania lądowego placu budowy
z ul. Sienna Grobla.

66 W przypadku umowy nr T1-1-IGf74/567/13.
67 Termin na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami w umowie nrTI-1-IGf74/567/13 wyznaczono na 21

listopada 2013 r., a następnie aneksem nr 1 z 21 listopada 2013 r. dokonano zmiany terminu na uzyskanie uzgodnień - na
osiem tygodni od daty wydania przez uprawniony organ decyzji o warunkach zabudowy dla obszaru Nabrzeża Retmanów
nieobjętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
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informacji o konieczności uzyskania decyzji o warunkach zabudowy dla obszaru
objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
i poprzedzającej jej uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
przedsięwzięcia oraz po upływie terminu na zrealizowanie przedmiotu umowy
(29 listopada 2013 r.).

W ocenie NIK brak wiedzy, że teren, na którym realizowana będzie inwestycja,
nie był objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (a tym
samym o konieczności posiadania decyzji o warunkach zabudowy) był wynikiem
niezachowania należytej staranności w przygotowaniu inwestycji i ustaleniu
terminów realizacji umowy, gdyż zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym68 w przypadku braku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania
i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu.

W konsekwencji powyższego uzgodnienia uzyskano rok i 10 miesięcy póżniej
niż pierwotnie to zaplanowano69.

(dowód: akta kontroli str. 352-363, 376-381, 383-392,471-472)

2. Wartość szacunkową przedmiotu zamówienia na "Wykonanie badań
geotechnicznych w rejonie falochronu wyspowego wschodniego w Porcie
Północnym w Gdańsku w związku z koniecznością zaprojektowania narzutu
rozpraszania falowania" ustalono na kwotę 64.584 zł netto (15.277,99 euro70)
z naruszeniem § 5 ust. 4 pkt 4 Procedury71, stanowiącej załącznik do
Zarządzenia wewnętrznego nr 2672, ponieważ wartość ta była nieaktualna, gdyż
ustalono ją w oparciu o umowę z 15 stycznia 2014 r.73 (uwzględniając 20%
dodatku ze względu na małą ilość prób na otwartym akwenie) oraz oszacowana
niezgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych,
tj. z nienależytą starannością, gdyż ustalając ją w dniu 18 września 2014 r.
w ww. sposób, nie wzięto pod uwagę ewentualnych zmian wartości,
spowodowanych upływem czasu pomiędzy dniem zawarcia ww. umowy a dniem
ustalenia szacunkowej wartości zamówienia

(dowód: akta kontroli str.1161-1176, 1181-1184)

Zastępca Naczelnika Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego wyjaśniła m.in., że
szacunkowa wartość zamówienia na wykonanie badań geotechnicznych została
ustalona 18 września 2014 r. Wniosek o dokonanie zamówienia został
zatwierdzony 24 września 2014 r" zatem wartość zamówienia została ustalona
nie wcześniej niż 3 miesiące przed wszczęciem postępowania. Ustalenie
szacunkowej wartości zamówienia dokonywane jest w momencie, kiedy
zamawiający jest w stanie oszacować wartość przedmiotu zamówienia
z należytą starannością na podstawie określonego już opisu przedmiotu
zamówienia, Badania geotechniczne na akwenie morskim (Port Północny) na
znacznych głębokościach są badaniami wykonywanymi bardzo rzadko.
Podmioty działające na rynku nie udostępniają cenników, jak również nie są

68 Ustawazdnia27marca2003r.o planowaniui zagospodarowaniuprzestrzennym(Dz.U.z2017r.poz.1073,zezm.).
69 Terminna opracowaniedokumentacjiprojektowejwraz z uzgodnieniamiw umowienr T1-1-IG/74/567/13pierwotnie

wyznaczonona21listopada2013r.Wszystkieuzgodnieniaodebrano21września2015r,
70 Liczącpoobowiązującymwtymokresieśrednimkursiezłotegowstosunkudoeuro:4,2249.
71 ProcedurazawieraniaumówdlazadańobjętychprojektamirealizowanymiprzezUrządMorskiw Gdyniw ramachProgramu

OperacyjnegoInfrastrukturai Środowisko2007-2013
72 Zarządzeniewewnętrznenr26DyrektoraUrzęduMorskiegow Gdyniz dnia20sierpnia2009r.w sprawiewprowadzenia

proceduryzawieraniaumówdla zadańobjętychprojektamirealizowanymiprzezUrządMorskiwGdyni,zmienione
Zarządzeniemwewnętrznymnr 14 DyrektoraUrzęduMorskiegow Gdyniz dnia 24 kwietnia2014 r, zmieniającym
zarządzeniewewnętrznew sprawiewprowadzeniaproceduryzawieraniaumów dla zadań objętychprojektami
realizowanymiprzezUrządMorskiwGdyni.

73 UmowaNrTI.1-BO-3800/78/92/1/14,
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dostępne na stronach internetowych cenniki takich usług. Wartość zamówienia
została ustalona na podstawie umowy z 15 stycznia 2014 r., najaktualniejszej
dla zakresu i miejsca zamówienia. przy ustalaniu wartości zamówienia w dniu 18
września 2014 r. ustalono cenę wykonania jednej próby oraz przeanalizowano
zakres (wielkość) zamówienia. Doliczono do wartości zamówienia 20% ze
względu na małą ilość prób (mobilizacja sprzętu na mały zakres usługi) i upływ
czasu od udzielenia poprzedniego zamówienia. przy ustalaniu szacunkowej
wartości zamówienia zachowano należytą staranność - dokładnie, rzetelnie
zbadano ceny podobnych zamówień.

(dowód: akta kontroli str.1203-1209)

NIK nie podziela tego stanowiska. W dokumencie "Szacunkowa wartość
zamówienia" podpisanym przez Zastępcę Naczelnika Wydziału Techniczno-
Inwestycyjnego 18 września 2014 r. stwierdzono, że wartość tą ustalono na
podstawie umowy z 15 stycznia 2014 r., która została zawarta ponad osiem
miesięcy wcześniej od daty szacowania, a 20% dodatek do wartości
szacunkowej związany był wyłącznie z małą ilością prób na otwartym akwenie,
a nie - jak podano w wyjaśnieniu - również w związku z upływem czasu
od udzielenia poprzedniego zamówienia. Świadczy to o nieaktualności
szacowania. Natomiast ustalenie szacunkowej wartości zamówienia na
podstawie umowy z 15 stycznia 2014 L, bez wzięcia pod uwagę zmian wartości
spowodowanych upływem czasu pomiędzy dniem zawarcia ww. umowy a dniem
ustalenia szacunkowej wartości zamówienia, potwierdza że ustalenia wartości
dokonano bez zachowania należytej staranności, wymaganej art. 32
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

(dowód: akta kontroli str.1181, 1183-1184)

3. W wyniku niezgodnego z § 5 ust. 4 pkt 4 Procedury, stanowiącej załącznik
do Zarządzenia wewnętrznego nr 26, oszacowania wartości zamówienia
na wykonanie badań geotechnicznych, a także w wyniku błędnego uznania
usług dotyczących wykonania: badań geotechnicznych i dokumentacji
projektowej, jako dwóch odrębnych zamówień w ramach projektu "Modernizacja
układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym - prace przygotowawcze",
w Urzędzie, zamiast na podstawie jednego zamówienia, zlecono wykonanie tych
usług na podstawie dwóch umów z pażdziernika 2014 r., zawartych w wyniku
dwóch odrębnych zamówień o wartości szacunkowej netto poniżej 30.000 euro
(15.277,99 euro74 i 14.547,90 euro75 - łącznie 29.825,89 euro). Stanowiło to
naruszenie art. 32 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych76, zgodnie
z którym zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy
dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości. W przypadku
powyższych zamówień wystąpiły zarówno podobieństwo funkcjonalne
(zamówienia miały to samo przeznaczenie i tworzyły funkcjonalną całość) jak
i tożsamość czasowa oraz podmiotowa (zamówienia były udzielenie w tym
samym czasie i istniała możliwość ich wykonania przez jednego wykonawcę).
Gdy zamówienia mają to samo przeznaczenie i istnieje możliwość ich uzyskania
u jednego wykonawcy mamy do czynienia z jednym zamówieniem.

(dowód: akta kontroli stL 1177-1193)

74 Wykonanie badań geotechnicznych w rejonie falochronu wyspowego wschodniego w Porcie Północnym w Gdańsku
w związku z koniecznością zaprojektowania narzutu rozpraszania falowania (umowa nr TI.1.BO.381178/129/36/14 z dnia
17 paździemika 2014 r. na kwotę 97.170 zł) - dalej: ,Badania geotechniczne'.

75 Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej ochronnego narzutu rozpraszającego falę przed istniejącym falochronem
wyspowym pionowościennym - na długości - 400 m (umowa nr T1.1.BO.381178/130/37/14 z dnia 21 paździemika 2014 r. na
kwotę 81.795 zł) - dalej ,Dokumentacja projektowa'.

76 W brzmieniu obowiązującym do dnia 27 lipca 2016 r.
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Zastępca Dyrektora Urzędu ds. Technicznych77 wyjaśniła m.in., że badania
geotechniczne mogą być wykonywane przez wykonawcę posiadającego
niezbędne uprawnienia zgodne z wymaganiami ustawy Prawo geologiczne
i górnicze oraz posiadającego odpowiedni sprzęt. Wspólny Słownik Zamówień
(CPV) określający powyższe badania to 71332000-4 -Geotechniczne usługi
inżynieryjne. Dokumentacja projektowa dotycząca ochronnego narzutu
rozpraszającego falę przed istniejącym falochronem wyspowym obejmowała
wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego, które mogą być
wykonywane przez wykonawcę posiadającego niezbędne uprawnienia zgodne z
wymaganiami Prawa budowlanego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
7423200-4 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania. W przypadku
zamówienia badań geotechnicznych oraz dokumentacji projektowej nie
występuje podobieństwo przedmiotowe i funkcjonalne (nie są to usługi tego
samego rodzaju i o tym samym przeznaczeniu) oraz tożsamość podmiotowa
(nie ma możliwości wykonania przez jeden podmiot). Przeprowadzona analiza
przed złożeniem wniosków o dokonanie zamówienia, biorąc pod uwagę również
względy organizacyjne i ekonomiczne wykazała, że są dwa odrębne
zamówienia, gdyż przedmiot zamówienia ma inne przeznaczenie i nie jest
możliwe nabycie jego w tego samego wykonawcy.

(dowód: akta kontroli str. 1210-1215)

NIK nie podziela powyższych wyjaśnień. Takie samo przeznaczenie
powyższych zamówień wynikało z faktu, iż konieczność ich zlecenia była
wynikiem wcześniejszego opracowania pt.: "Falochrony osłonowe w Porcie
Północnym w Gdańsku - dodatkowa analiza falowania"78, sporządzonego
w sierpniu 2014 L, a także z faktu, iż dokumentacja projektowa nie mogła być
wykonana zgodnie z zasadami prawa budowlanego oraz obowiązującymi
normami i przepisami bez wykonania badań geotechnicznych. Przedmiot
powyższych dwóch zamówień możliwy był do nabycia u jednego wykonawcy,
o czym świadczył m.in. fakt, iż w skład dokumentacji wykonywanej w ramach
umowy nr TI.1-80-3800/78/92/1/14 zawartej w 15 stycznia 2014 r.79 wchodziło
zarówno wykonywanie dokumentacji projektowej, jak i wykonanie badań
geotechnicznych. Zatem okoliczności istniejące w chwili wszczęcia powyższych
postępowań świadczą o tym, iż miano do czynienia z jednym zamówieniem,
a zamawiający przystępując do szacowania jego wartości powinien ustalić
z należytą starannością planowany zakres usług, które zamierza nabyć
i oszacować ich łączną wartość, niezależnie od tego, czy zamierza je nabyć
jednorazowo w ramach jednego postępowania, czy też sukcesywnie w ramach
odrębnych postępowań. Dodać należy, że oszacowanie wartości wykonania
badań geotechnicznych w kwocie już tylko o 1,2% wyższej od ustalonej
spowodowałoby, iż łączna wartość ww. dwóch zamówień przekraczałaby
równowartość kwoty 30.000 euro.

(dowód: akta kontroli stL1194-1202, 1216)

4. W dokumentacji z powyższych dwóch postępowań8o brakowało pisemnych
oświadczeń o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w § 5 ust. 9
Procedury, stanowiącej załącznik do Zarządzenia wewnętrznego nr 26, co
stanowiło naruszenie § 5 ust. 8 tej Procedury.

77 Osoba podpisująca umowy nr: TI.1.BO.381f78/129/36/14 z dnia 17 października 2014 r. i T1.1.BO.381f78/130137/14 z dnia
21 października 2014 r.

78 Wykonanego na podstawie umowy nr JJI AD-381/221-78/113/21/14.
79 Która stanowiła podstawę szacowania wartości badań geotechnicznych.
BO Spośród pięciu badanych o wartości poniźej 30 000 euro.
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Zastępca Dyrektora Urzędu ds. Technicznych wyjaśniła m.in., że pisemne
oświadczenia pracownika merytorycznego nie zostały złożone przez
przeoczenie. Okoliczności, o których mowa w § 5 ust. 8 Procedury, stanowiącej
załącznik do Zarządzenia wewnętrznego nr 26 nie istniały zarówno na dzień
zaproszenia do składania ofert, jak i na dzień składania wyjaśnień.

(dowód: akta kontroli str. 1210-1215)

5. We wniosku81 w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 30.000 euro na
aktualizację projektu toru podejściowego do Portu Północnego w Gdańsku wraz
z pełnieniem nadzoru autorskiego nie wskazano uzasadnienia dokonania
zakupu, w tym przyczyny nieuwzględnienia zamówienia w planie zamówień
publicznych, co było niezgodne z wzorem wniosku, stanowiącym załącznik nr 4
do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 1982.

Pracownik Urzędu, który sporządził ww. wniosek wyjaśnił, że powyższe
wynikało z niedopatrzenia.

(dowód: akta kontroli str. 643-666,670-673,1229-1231,1234-1237)

6. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na aktualizację projektu toru
podejściowego do Portu Północnego w Gdańsku wraz z pełnieniem nadzoru
autorskiego83 zaproszenie do złożenia oferty skierowano tylko do jednego
wykonawcy - z naruszeniem przesłanek do takiego działania, określonych
w pkt 111.2.5lit. c Zarządzenia Wewnętrznego Nr 19.

Pracownik Urzędu, który prowadził powyższe postępowanie, wyjaśnił że
obiektywną przyczyną zrealizowania zamówienia przez jednego wykonawcę było
to, iż "wykonawca wykonywał w poprzednich latach projekt budowlany toru
podejściowego w Porcie Północnym oraz projekt falochronów osłonowych
w Porcie Północnym w Gdańsku, w związku z tym jest biurem najlepiej znającym
problem". Ponadto z wyjaśnień tego pracownika wynika, że udzielenie
zamówienia temu wykonawcy stanowiło realizację zasady efektywności,
gospodarności, rzetelności i przejrzystości w wydatkowaniu środków
publicznych, gdyż zlecenie zamówienia innemu wykonawcy "spowodowałoby
konieczność wydłużenia czasu wykonania aktualizacji" i "kalkulacja innego
wykonawcy [... j byłaby z pewnością na wyższym poziomie [... j z uwagi na
konieczność długotrwałego wdrażania się do projektu przez innego wykonawcę
i koszty tego wdrożenia".

NIK nie podziela powyższego stanowiska, gdyż to, że wykonawca najlepiej znał
"problem", nie przesądzało o tym, iż był jedynym wykonawcą, który mógł
zrealizować to zamówienie. Zatem nie została spełniona przesłanka zaproszenia
do złożenia oferty tylko jednego wykonawcy, określona w pkt 111.2.5lit c tiret
pierwsze Zarządzenia Wewnętrznego Nr 19. W przypadku ww. zamówienia nie
zaszły również przesłanki udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki, o których
mowa w pkt 111.2.5lit. c tiret drugie tego Zarządzenia.

W ocenie NIK powyższe działanie nie dowiodło realizacji zasady efektywności,
gospodarności, rzetelności i przejrzystości w wydatkowaniu środków
publicznych, w tym realizacji zamówienia w najkrótszym czasie i o najniższej
cenie, gdyż realizacją tych zasad jest ustalenie kryteriów wyboru wykonawców
w takim sposób, aby te zasady zachować, a takich kryteriów nie ustalono.

81 NrTI1-S0-381/24129178N150/15 z 25 sierpnia 2015 r.
82 Zarządzenie Wewnętrzne Nr 19 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z 26 maja 2014 r. w sprawie udzielania zamówień

publicznych o wartości do 30 000 euro.
B3 Prowadzonym na podstawie wniosku nr TI1-S0-381/24/29178N150/15 z 25 sierpnia 2015 r. Szacunkowa wartość

zamówienia 56,4 tys. zł netto, wartość udzielonego zamówienia 72,6 tys. zł brutto.
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Zastępca Dyrektora Urzędu ds. Technicznych wyjaśniła, że w jej OpinII
zamówienie mogło być zrealizowane tylko przez jednego wykonawcę - autora
projektu m.in. z uwagi na konieczność rozważenia właściwego projektanta do
sprawowania nadzoru autorskiego w sytuacji wprowadzenia zmian w pierwotnie
opracowanej dokumentacji i w sytuacji trudności w realizacji projektu. Ponadto
wyjaśniła, że aktualizacja projektu była czymś analogicznym jak rozbudowa,
a zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym nr 19 "zamówienie może być
zrealizowane tylko przez jednego wykonawcę, np. w przypadku rozbudowy czy
doposażenia urządzeń już posiadanych przez komórkę organizacyjną, jeżeli
urządzenia oferowane przez innych wykonawców nie będą kompatybilne ze
sprzętem już posiadanym".

W ocenie NIK powyższe wyjaśnienie nie uzasadnia skierowania zaproszenia do
złożenia oferty tylko do jednego wykonawcy, gdyż utrudnienia w realizacji
zamówienia z powodu ochrony praw autorskich nie uniemożliwiały jego
wykonania przez innego wykonawcę. Nie można zgodzić się również - w ocenie
NIK - z poglądem o analogii aktualizacji dokumentacji projektowej do rozbudowy
i konieczności kompatybilności tych dokumentacji, gdyż nie można utożsamiać
dokumentacji projektowej z urządzaniami, które w celu ich prawidłowego
funkcjonowania muszą być do siebie dostosowane, a osoby projektanta
z wykonawcą to gwarantującym. Zmiana projektanta nie pociąga za sobą braku
możliwości korzystania przez zamawiającego z opracowanych dokumentacji,
a to, iż opracował pierwotną dokumentację nie przesądza, iż był jedynym
wykonawcą uprawnionym do jej aktualizacji.

(dowód: akta kontroli str. 643-673,1229-1231,1234-1237)

7. W przypadku pięciu umów - w ocenie NIK - nie zapewniono w sposób
wystarczający nadzoru nad realizacją poszczególnych ich części, choć terminy
na ich przekazanie przez wykonawcę zamawiającemu zostały określone
w harmonogramach (stanowiących załączniki do umów). Pomimo, iż zgodnie
z zapisami umów84 wykonawcy byli zobowiązani do informowania
zamawiającego na piśmie o niebezpieczeństwie wystąpienia opóżnienia, jego
czasie i przyczynach, to w zakresie realizacji:
- dwóch umów wykonawcy w zakresie niektórych części nie przedłożyli takiej

informacji (a dokumentację przedłożyli po upływie od 12 dni do ponad
miesiąca od terminów określonych w harmonogramach) lub przedłożyli ją po
upływie terminu na jej przekazanie (od pięciu dni do prawie miesiąca85),

- dwóch umów' wykonawcy nie przedłożyli takiej informacji w zakresie
niektórych części, a dokumentację przedłożyli po upływie od około miesiąca
do ponad trzech miesięcy od terminów określonych w harmonogramach86,

- jednej umowy wykonawca przekazał informację po upływie od trzech dni do
ponad dwóch miesięcy po upływie terminów na przedłożenie
zamawiającemu niektórych części przedmiotu tej umowy87.

54 § 6 ust. 1 umowy: nr TI.1-BO-3800f78/92/1/14, nr TI-1-AS-3800-69-568/13, nrTI1.1G-3800-119f74/600/14, nr T1.1-BO-
3800f78/110/14/14 i § 7 ust. 1 umowy nrTl.1.BO-3800f78/145/43/14.

85 W zakresie umowy nr TI.1-BO-3800f78192/1/14 nie przekazano informacji dotyczącej dokumentacji określonej w pkt 5 i 6
harmonogramu, dokumentacje tą przekazano 28 lipca 2014 r., lj. ponad miesiąc po upływie określonego terminu (15
czerwiec 2014 L), zawiadomienie złożono 12 grudnia 2014 L, tj. po upływie prawie czterech miesięcy na przekazanie
dokumentacji wskazanej w pkt 7 harmonogramu (15 sierpień 2014 L). W zakresie umowy nr TI.1.BO-3800f78/145/43/14 nie
przekazano informacji dotyczącej dokumentacji określonej w pkt 1 i 3 harmonogramu (odpowiednio mapa do celów
projektowych i wniosek o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia), dokumentację przekazano
odpowiednio 2 kwietnia 2015 r. i 11 maja 2015 r., tj. ponad miesiąc i 12 dni po upływie określonego terminu (28 luty 2015 L

i 28 kwiecień 2015 L), zawiadomienie złożono pismem z 4 maja 2015 L, tj. po upływie pięciu dni na przedłożenie części
określonych w pkt 2, 4-14 harmonogramu (28 kwiecień 2015 r.).

asW zakresie umowy: nr TI1.IG-3800-1/9f74/600/14 dokumentację określoną w pkt 1 i 2 harmonogramu przekazano 5 grudnia
2014 L, lj. prawie ponad trzy miesiące po upływie okreśionego terminu (23 sierpień 2014 r.), nrTI.1-BO-3800f78/110/14/14
dokumentację określoną w pkt 5 i 6 harmonogramu przekazano 5 listopada 2014 L, a w pkt 8 12 stycznia 2015 L, lj. po
upływie ok. miesiąca od określonego terminu (10 paździemik 2014 L i 10 grudnia 2014 r.).
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Z wyjaśnień Zastępcy Dyrektora Urzędu ds. Technicznych wynika, że w ramach
sprawowanego nadzoru na realizacją przez wykonawców ww. obowiązku
i terminową realizacją poszczególnych części dokumentacji organizowano
narady, a zamawiający posiadał "na bieżąco wiedzę o stanie zaawansowania
prac" i najistotniejsze było dla Niego dochowanie terminu końcowego.

W ocenie NIK organizowanie narad nie zwalniało zamawiającego z nadzoru nad
realizacją przez wykonawców powyższego obowiązku, a w przypadku trzech
umów nie zapewniło również pozyskania przez zamawiającego wiedzy
o przyczynach opóźnień, gdyż jak wynika z wyjaśnień Zastępcy Dyrektora
Urzędu ds. Technicznych, nieznane były przyczyny opóźnienia w przekazaniu
wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
przedsięwzięcia88, mapy do celów projektowych, inwentaryzacji nawodnej
i podwodnej89, dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, projektu rozbiórki starych
konstrukcji wież, aktualizacji projektów pławy PM 2007 i znaku "spar buoy",
w tym projektów branży elektrycznej, analizy określającej dynamikę znaku "spar
buoy", projektów budowlanych i wykonawczych fundamentów dla konstrukcji
wież wraz z informacją Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ)90.

(dowód: akta kontroli str. 352-361, 394-443, 465-470, 476-496, 517-541, 548,
562-569,571-592,675,1218-122)

8. W harmonogramach realizacji czterech umów (ujętych w załącznikach nr 2 do
tych umów) nie dokonano przesunięcia terminów na przekazanie
zamawiającemu nieprzekazanych (do czasu podpisania aneksów) niektórych
części dokumentacji91, których opracowanie stanowiło elementy przedmiotu tych
umów - mimo, że w podpisanych aneksach przesunięto ostateczne terminy
realizacji całego przedmiotu tych umów (całej dokumentacji).

Z wyjaśnień Zastępcy Dyrektora Urzędu ds. Technicznych wynika, że
wykonawcy wnosili jedynie o zmianę terminu końcowego, a nie terminów
częściowych, a dla zamawiającego kluczowy był termin końcowy realizacji
umowy z uwagi na zawartą w niej klauzulę o odstąpieniu od naliczania kar
i anulowaniu kar naliczonych w przypadku dochowania terminu końcowego.

W ocenie NIK, dokonanie zmiany jedynie ostatecznych terminów realizacji
przedmiotów umów było działaniem nierzetelnym. Pomimo zawartych aneksów,
nadal obowiązywały zapisy umów92, zgodnie z którymi terminy częściowe
określały załączniki nr 2 do tych umów, nieuwzględniające wydłużenia
ostatecznych terminów ich realizacji (przy czym dla niektórych części terminy te
upłynęły93).

87 W zakresieumowynrTl-1-AS-3800-B9-568/13pismoinformująceo opóżnieniachzłożono10czerwca2014r., tj. poupływie
ponaddwóchmiesięcynaprzedłożeniedokumentacjiokreślonejw pkt3 harmonogramu(6 kwiecień2014L) i trzydni po
upływieterminunaprzedłożeniedokumentacjiwskazanejw pkt4-8tegoharmonogramu(6czerwiec2014L).

88 DokumentacjadotyczyumowynrTI.1.BO-3800178/145/43/14.
89 DokumentacjadotyczyumowynrTI1.IG-3800-1/9174/600/14.
90 DokumentacjadotyczyumowynrTI.1-BO-3800178/110/14/14.
91 W zakresieumowy:nr T1.1-S0-3800178/92/1/14, aneksunr 1 z 7 stycznia2015r. dokumentacjiwskazanejw pkt 9-14

harmonogramu;nr TI.1.S0-3800178/145143114 aneksunr 1 z 14maja2015r. dokumentacjiwskazanejw pkt2,4-14; nrTI-
1-AS-3800-69-568113i aneksunr 1 z 1 lipca2014L - pkt4-9,a aneksunr 2 z 3 pażdziernika2014r. i aneksunr 3 z 12
grudnia2014r. - pkt 4,6-9; nr TI1.1G-3800-1/9174/600114 aneksunr 1 z 4 listopada2014r. - pkt 1-9 i aneksunr 2 z 19
marca2015r.- pkt7-9.

92 § 3 ust.3 i § 7 ust. 1 umowynr T1.1-BO-380017819211/14, nr TI-1-AS-3800-B9-568/13,nr TI1.IG-3800-1/91741600/14 i § 3
ust.2 i§ 8 ust.1umowynrTl.1.S0-3800178/145/43/14.

93 W zakresieumowy:nr TI.1-S0-3800178/9211/14 i aneksunr 1 z 7 stycznia2015r. terminna opracowaniedokumentacji
wskazanejw pkt9-10harmonogramuupłynął15grudnia2014L; nr T1.1.BO-3800178/145143114 i aneksunr 1 z 14 maja
2015L terminna opracowaniedokumentacjiwskazanejw pkt 2, 4-14 upłynął28 kwietnia2014r.; nr TI-1-AS-3800-69-
568113ianeksunr 1 z 1 lipca2014L terminnaopracowaniedokumentacjiwskazanejw pkt4-8upłynął6 czerwca2014L,
aneksunr2 z 3 pażdziemika2014r. i aneksunr3 z 12grudnia2014r. terminnaopracowaniedokumentacjiwskazanejpkt
4-8 upłynął6 czerwca2014L, a pkt9 - 6 lipca2014L; nrTI1.IG-3800-1/9174/600114 i aneksunr 1 z 4 listopada2014r.
terminna opracowaniedokumentacjiwskazanejw pkt 1-2 upłynął23 sierpnia2014L, pkt 3 - 23 pażdziemika2014r.,
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Opis stanu
faktycznego

Wprawdzie zamawiający zobowiązany był do nienaliczenia kar umownych za
opóźnienie w wykonaniu poszczególnych części Projektu94 oraz do anulowania
kar naliczonych, jeśli wykonawca dotrzyma końcowego terminu wykonania
Projektu, to jednak zgodnie z postanowieniami ww. umów95, w razie
niedotrzymania terminu końcowego, kary umowne za opóźnienie w wykonaniu
poszczególnych części będą sumowane z karą umowną za opóźnienie oddania
gotowego projektu. Chociażby z tego względu - w ocenie NIK - istotne było
ustalenie częściowych terminów na przekazanie zamawiającemu pozostałych
części dokumentacji.
(dowód: akta kontroli str. 352-361, 394-443, 465-496, 517-541, 548,1218-1228)

Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że w Urzędzie z różną skutecznością podejmowano
działania na rzecz poprawy dostępu od strony morza do portów Gdańsk i Gdynia.
Zakończono trzy zadania obejmujące roboty budowlane, a jedno zadanie prawie
ukończono, natomiast realizacja niektórych etapów projektów wynikających
z Dokumentu Implementacyjnego była opóźniona, w porównaniu do terminów
określonych w tym dokumencie. Stwierdzone nieprawidłowości polegały głównie na
naruszeniu przepisów i wewnętrznych regulacji przy udzielaniu zamówień oraz
niezachowaniu należytej staranności przy nadzorze nad realizacją umów i zmianami
ich postanowień.

2. Realizacja inwestycji
Objęte badaniem zadania inwestycyjne dotyczyły prac przygotowawczych, w tym
opracowania dokumentacji projektowej do planowanych robót budowlanych, na
realizację których ogłoszono pierwsze przetargi.

Zastępca Dyrektora Urzędu ds. Technicznych wyjaśniła, że podejmowała decyzje
o osobach weryfikujących dokumentację projektową, w Urzędzie nie obowiązywała
procedura weryfikacji takiej dokumentacji i jej odbioru, a w odbiorze dokumentacji
brali udział pracownicy Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego, w miarę potrzeby
opiniowały ją osoby z innych Wydziałów Urzędu, a w przypadku jednego zadania96
również zewnętrzny weryfikator ("Wykonawca z długoletnim stażem i praktyką
w budownictwie morskim").

(dowód: akta kontroli str. 352-361, 476-596,562-569)

Do 8 listopada 2017 r. Urząd nie ustalił zasad i warunków pełnienia nadzoru
autorskiego nad dokumentacją projektową opracowaną na podstawie jednej
umowy97 - zawarto jedynie umowę na opracowanie tej dokumentacji.

Zastępca Dyrektora Urzędu ds. Technicznych wyjaśniła, że w okresie zawierania
umowy nie stosowano zasady zawierania umów na opracowanie dokumentacji
projektowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego, a nadzór ten zostanie
zapewniony poprzez jego zlecenie na podstawie odrębnej umowy.

Do czasu zakończenia kontroli NIK98 trwały prace zmierzające do wyboru
wykonawcy robót i ich rozpoczęcia. W celu zapewnienia stwierdzania w toku
wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem i uzgadniania

a aneksu nr 2z 19marca 2015L - termin na opracowanie dokumentacji wskazanej w pkt 7-8upłynął 23listopada 2014L,
a pkt 9- 23grudnia 2014L

94 Zgodnie z § 6 ust. 5 umowy nr TI.1-BG-3800f78192/1/14, nr TI-1-AS-3800-69-568/13,nr TI1.1G-3800-1/9f74/600/14 i § 7
ust. 5 umowy nrTI.1.BO-3800f78/145/43/14.

95 Jw.
96 .Modemizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap III- prace przygotowawcze.' W zakresie umowy nr T1.1-

BO-3800f78192/1/14 i nr 1.1.B0.381f78/130/37/14
97 NrTI-1-IGf74/567/13.
98 27października 2017L dokonano wyboru wykonawcy robót budowlanych objętych dokumentacją projektową, a do dnia 17

listopada 2017r. Urząd nie otrzymał wyniku kontroli uprzedniej prowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
na podstawie art. 70ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
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Ustalone
nieprawidłowości

możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru
inwestorskiego, co należy do obowiązków projektanta m.in. na żądanie inwestora,
mając na względzie zapisy art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy - Prawo budowlane99,
niezbędne jest ustalenie zasad i warunków sprawowania tego nadzoru.

(dowód: akta kontroli str. 376-392)

W sześciu umowach, obejmujących sprawowanie nadzoru autorskiego nad
opracowaną dokumentacją projektową okres sprawowania tego nadzoru
wyznaczono na określoną liczbę miesięcy od odebrania dokumentacji projektowej,
w tym, w przypadku jednej umowy, w drodze aneksu wskazano konkretną datę.

(dowód: akta kontroli str. 352-361, 394-448, 476-496, 517-541, 548, 562-569, 571-
592,610-627,1218-1228)

Przebieg realizacji zadań nie był przedmiotem audytu wewnętrznego ani kontroli
wewnętrznej, ze względu na - jak wyjaśnił Dyrektor Urzędu - m.in. niewielkie
zasoby kadrowe komórki audytu i objęcie tych zadań obowiązkową kompleksową
kontrolą Instytucji Zarządzającej z uwagi na ich realizację w ramach POIiŚ 2007-
2013.

(dowód: akta kontroli str. 781-802)

W zakresie badanych zadań inwestycyjnych100 Dyrektor Urzędu realizował
obowiązek przekazywania w wersji papierowej do ministra właściwego do spraw
gospodarki morskiej101 Informacji z wykonania wydatków budżetu państwa
przeznaczonych na finansowanie inwestycji za okresy dwumiesięczne wraz
z częścią opisową102 oraz obowiązek przekazywania Informacji z wykonania planu
inwestycji realizowanych z udziałem środków budżetu państwa za poszczególne
kwartały danego roku wraz z omówieniem103.

Badanie terminowości przekazywania tych Informacji wykazało, że Informacje za
okresy dwumiesięczne sporządzono i przekazano w terminach określonych przez
ministra, natomiast z ośmiu informacji kwartalnych, dwie przekazano z opóźnieniem.

Dane wykazane w Informacjach w zakresie objętych badaniem zadań były zgodne
z ujętymi w ewidencji księgowej Urzędu. Jednak na skutek niewłaściwej klasyfikacji
wydatków, w łącznej kwocie 67,7 tys. zł (w paragrafie dotyczącym wydatków
bieżących, zamiast majątkowych), poniesionych na wykonanie aktualizacji projektu
toru podejściowego do Portu Północnego w Gdańsku (55,4 tys. zł) oraz konsultację
i doradztwo w kwestiach środowiskowych dotyczących projektu "Modernizacja toru
wodnego do Portu Północnego" (12,3 tys. zł) - nie wykazano tych wydatków
w Informacjach dotyczących 2015 r.

(dowód: akta kontroli str. 803-820, 868-901, 919-944)

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

1. Dwie104 z ośmiu poddanych badaniu kwartalnych Informacji z wykonania planu
inwestycji realizowanych z udziałem środków budżetu państwa, przekazano
w formie papierowej do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (dalej: "MliR")
z opóżnieniem wynoszącym: w jednym przypadku - cztery105, a w drugim -

99 Ustawazdnia7 lipca1994r.- Prawobudowlane(Dz.U.2017r.poz.1332,zezm.).
100 ZadaniaobjętebadaniemzostałyujętewInformacjachza2014r.i2015r.
101 Dokońca2015r.doMinistraInfrastrukturyi Rozwoju,od2016r.doMinistraGospodarkiMorskiejiŻeglugiŚródlądowej.
102 PismoMinistraTransportu,BudownictwaiGospodarkiMorskiejNrGT-8rm-078-57/13 z25marca2013r.
103 PismoMinistraInfrastrukturyi RozwojuNrDBI-S-078-21/14NK:84519/14 z27marca2014r.
104 ZaIV kwartał2014r.i I kwartał2015r.
105 Przekazano24lutego2015r.
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dziewięć dnj106 w stosunku do terminów określonych w wytycznych MliR107
(tj. odpowiednio do 20 lutego 2015 r. i do 15 dnia po zakończeniu kwartału).

Zastępca Dyrektora Urzędu ds. Technicznych wyjaśniła, że w pierwszym
przypadku przyczyną była konieczność oczekiwania na uzyskanie pod
Informacją niezbędnych podpisów, a w drugim - ustalenie w rozmowie
telefonicznej z pracownikiem MIiR póżniejszego terminu przekazania, a ww.
Informacje przekazano MliR w wersji elektronicznej w terminie.

W ocenie NIK powyższe wyjaśnienia nie usprawiedliwiają przekazania informacji
w formie papierowej do MIiR w terminach niezgodnych z wytycznymi MIiR.
Uzasadnienia takiego nie stanowi również przekazywanie informacji w wersji
elektronicznej, gdyż stanowiło to drugą wymaganą formę (poza papierową),
w jakiej Urząd zobowiązany był je przekazywać.

(dowód: akta kontroli str. 810-812, 814, 817-867)
2. W 2015 r. wydatki, w łącznej kwocie 66,7 tys. zł, poniesione na wykonanie

aktualizacji projektu toru podejściowego do Portu Północnego w Gdańsku
(55,4 tys. zł) oraz konsultacje i doradztwo w kwestiach środowiskowych
dotyczące projektu "Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego"
(12,3 tys. zł) zaklasyfikowano w §4270 - Zakup usług remontowych, zamiast
w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, co było niezgodne
z przepisami załącznika nr 4 rozporządzenia w sprawie klasyfikacji108.

Główny Księgowy Urzędu wyjaśnił, że:
- z "instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych" wynika, że kwalifikacja

poniesionych kosztów do określonego paragrafu wydatków należała do
obowiązków wydziału odpowiedzialnego za realizację zadania;

- do zadań Wydziału Finansowo-Księgowego należała kontrola formalna
i rachunkowa, jednak pracownicy tego Wydziału nie mieli odpowiedniej
wiedzy, by kwestionować treść opisu merytorycznego dokonanego przez
pracowników wydziału realizującego zadanie i zatwierdzonego przez jego
naczelnika;

- w przypadku podtrzymania przez NIK stanowiska w tym zakresie, dokonane
zostaną stosowne korekty zapisów księgowych.

W ocenie NIK koszty opracowania dokumentacji projektowej oraz konsultacji
i doradztwa powiększały wartość początkową środka trwałego (w budowie),
ponieważ były bezpośrednio związane z jego wytworzeniem, zatem zwiększały
wartość inwestycji, a zgodnie z załącznikiem nr 4 rozporządzenia w sprawie
klasyfikacji, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych podlegały klasyfikacji
w § 605 (z odpowiednią czwartą cyfrą).

Ponadto, ze wskazanej przez Głównego Księgowego instrukcji - w ocenie NIK-
nie wynikał obowiązek Jwalifikacji poniesionych kosztów do określonego
paragrafu wydatków" przez wydział odpowiedzialny za realizację zadania.
Natomiast obowiązek taki przypisano w § 66 ust. 1 pkt 6 Regulaminu
organizacyjnego Urzędu109 Wydziałowi Finansowo-Księgowemu. Wprawdzie
pracownik dokonujący merytorycznej kontroli dokumentu faktycznie wskazał
paragraf klasyfikacji budżetowej dla ww. wydatków, jednak w ocenie NIK nie
zwalniało to Głównego Księgowego Urzędu z odpowiedzialności za

106 Przekazano 24kwietnia 2015r.
107 Pisma Ministra Infrastruktury iRozwoju Nr 081-8-078-21/14 NK: 84519/14 z 27marca 2014r.
108 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków,

przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze żródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014r. poz. 1053,ze zm.).
109 Zarządzenie wewnętrzne Nr 17Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 8 lipca 2011r. w sprawie wprowadzenia

w życie ,Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Morskiego w Gdyni' ze zm.
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Uwaga dotycząca
badanej działalności

prawidłowość wskazanej klasyfikacji. Zgodnie bowiem z art. 54 ust. 3 pkt 1
ustawy o finansach publicznych110 złożenie podpisu przez głównego księgowego
na dokumencie, obok podpisu pracownika właściwego rzeczowo, oznacza, że
nie zgłasza zastrzeżeń do przedstawionej przez właściwych rzeczowo
pracowników oceny prawidłowości tej operacji i jej zgodności z prawem. Ponadto
NIK wskazuje, że w myśl art. 54 ust. 7 pkt 1 tej ustawy, w celu realizacji swoich
zadań główny księgowy ma prawo żądać od kierowników innych komórek
organizacyjnych jednostki udzielania w formie ustnej lub pisemnej niezbędnych
informacji i wyjaśnień, jak również udostępnienia do wglądu dokumentów
i wyliczeń będących żródłem tych informacji i wyjaśnień.

Z powyższych wydatków, wydatek w kwocie:
- 55,4 tys. zł do wypłaty zatwierdził Zastępca Dyrektora Urzędu ds. Inspekcji

Morskiej (z wyjaśnień ww. wynika, że zatwierdzenia dokonał, ponieważ
wydatek został sprawdzony pod względem merytorycznym i formalno-
rachunkowym),

- 12,3 tys. zł do wypłaty zatwierdził były Dyrektor Urzędu (z wyjaśnień ww.
wynika, że zatwierdzenia dokonał w przekonaniu o skuteczności
wprowadzonych w Urzędzie wewnętrznych regulacji dotyczących m.in.
przeprowadzania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych,
kontroli merytorycznej i formalno-rachunkowej oraz dekretacji dokumentów
księgowych, a których celem było zapewnienie prawidłowej klasyfikacji
wydatków budżetowych).

W ocenie NIK, choć wprowadzono w Urzędzie procedury kontroli zarządczej
w przedmiotowym zakresie, to jednak Główny Księgowy Urzędu nie zapewnił
nadzoru nad prawidłową klasyfikacji budżetowej powyższych wydatków.

W konsekwencji niewłaściwej klasyfikacji ww. wydatków:
- w sprawozdaniu Rb-28 z wykonania planu wydatków budżetu państwa za

2015 r. wydatki w rozdziale 60043: zawyżono o kwotę 67,7 tys. zł w § 4270
i zaniżono o tą kwotę w § 6050,

- nie wykazano w Informacji z wykonania wydatków budżetu państwa
przeznaczonych na finansowanie inwestycji za styczeń-pażdziernik 2015 r.
wydatków w kwocie 12,3 tys. zł oraz w Informacji tej za styczeń-grudzień
2015 r. i w Informacji z wykonania planu inwestycji realizowanych z udziałem
środków budżetu państwa za IV kwartał 2015 r. wszystkich ww. wydatków-
w łącznej kwocie 67,7 tys. zł,

- nie zaliczono ww. wydatków do nakładów inwestycyjnych (konto 080 - środki
trwałe w budowie), niezgodnie z art. 28 ust. 8 ustawy o rachunkowości111.

(dowód: akta kontroli str. 14,875-877,885-1028)

W sześciu umowachl12, obejmujących sprawowanie nadzoru autorskiego nad
opracowaną dokumentacją projektową, okres sprawowania tego nadzoru
wyznaczono na określoną liczbę miesięcy od odebrania dokumentacji projektowej,
w tym, w przypadku jednej umowy113, w drodze aneksu wskazano konkretną datę.
Choć w przypadku dwóch umów dokonano zmiany zapisów w tym zakresie, tj. do
zapisu, iż sprawowanie nadzoru autorskiego odbywać się będzie w przypadku
jednej umowy przez określoną ilość miesięcyl14, a w przypadku drugiej do

110 Ustawa z dnia 27sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077).
111 Ustawa z dnia 29września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016r. poz. 1047,ze zm.).
112 Nr T1-1-AS-3800-69-568/13,nr TI1.1G-3800-119174/600/14, nr TI.1-80-3800178/110/14/14, nr TI1-S0-381178A1154131/15,

nr T1.1-S0-3800178/92/1/14, nr T1.1.S0-3800178/145/43/14.
113 Nr T1-1-AS-3800-69-568/13.
114 Nr T1.1-S0-3800178/92/1/14.
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faktycznego

wskazanego dnia115, po odbiorze Projektu dodano zapis: "bądź do zakończenia
robót, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej"116.

Ponieważ - jak wyjaśnił Zastępca Dyrektora Urzędu ds. Technicznych - "kluczowym
terminem dla sprawowania nadzoru autorskiego jest termin rozpoczęcia robót
budowlanych", to - w ocenie NIK - powyższe nie stanowiło wystarczającego
zabezpieczenia dla zapewnienia w ramach zawartych umów pełnienia nadzoru
autorskiego w całym okresie realizacji robót budowlanych.

Zastępca Dyrektora Urzędu ds. Technicznych wyjaśniła, że umowy zawarto na 48
miesięcy i nie można było, zgodnie z przepisami ustawy - Prawo zamówień
publicznych, zawrzeć ich na dłuższy okres.

NIK nie podziela powyższego stanowiska, gdyż zgodnie z art. 142 ust. 1 ustawy-
Prawo zamówień publicznych umowy zawiera się na czas oznaczony,
a ograniczenie zawierania umów na okres dłuższy niż 4 lata dotyczy świadczeń
okresowych i ciągłych, o czym mowa wart. 142 ust. 2 tej ustawy.

W konsekwencji powyższego, termin sprawowania nadzoru autorskiego na
podstawie tych umów nad dokumentacją projektową opracowaną na podstawie
jednej umowy117 upłynął 6 listopada 2017 L, a nad dokumentacją opracowaną na
podstawie dwóch umów upłynie za około pół roku118, tj. 14 maja 2018 L119, pomimo
że nie rozpoczęto realizacji robót budowlanych120 na podstawie tych dokumentacji.
(dowód: akta kontroli str. 352-361, 394-448, 476-496, 517-541, 548, 562-569, 571-
592,610-627,1218-1228)
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie podejmowane w Urzędzie działania
w zakresie realizacji inwestycji na rzecz poprawy infrastruktury dostępowej do
portów, gdyż stwierdzone nieprawidłowości nie miały bezpośredniego wpływu na
realizację inwestycji.

3. Utrzymanie torów wodnych do portów
Z wyjaśnień Kapitana Portu Gdańsk i Kapitana Portu Gdynia wynika, że w latach
2014-2017 (do 25 września) nie na całej szerokości torów wodnych do portów
Gdańsk i Gdynia były zachowane głębokości wskazane w rozporządzeniu w sprawie
infrastruktury zapewniającej dostęp do portu o podstawowym znaczeniu dla
gospodarki narodowej, tj. dla:
- Portu Gdańsk, założone dla:

• toru podejściowego do Gdańska Nowego Portu i Portu Północnego (w tym
obrotnicy) głębokości techniczne, odpowiednio 12,0 m i 17,5 m, nie były
zachowane przy krawędzi na niektórych121 odcinkach tych torów i obrotnicy,

• toru podejściowego przez Wisłę Śmiałą i od 11 czerwca 2015 r. również toru
wodnego przez Martwą Wisłę do Mostu Wantowego głębokości techniczna -
7,0 m była zachowana, z wyjątkiem punktowych spłyceń do 6,8 m i 6,9 m,
które stanowiły pojedyncze odbicia sondy lub występowały na niewielkim
obszarze i nie kwalifikowały się do wykonywania prac podczyszczeniowych

115 NrTI-1-AS-3800-69-568/13.
116 Aneksnr 1z 7stycznia2015r. i aneksnr2 z 6 lutego2015r.doumowynrTl.1-BO-3800178/92/1/14 z 15stycznia2014r.

orazaneksnr2 z3 października2014r.doumowynrTI-1-AS-3800-69-568/13z6 listopada2013r.
117 NrTI-1-AS-3800-69-568/13.
116 Liczącoddnia17listopada2017r.
119 NrT11.1G-3800-1/9174/600/14 i nrT1.1-IG-381174/13/620/14.
120 Dotyczącychdokumentacjiprojektowejopracowanejna podstawieumówdotyczącychodpowiednio,Wykonaniaprac

projektowychdotyczącychnabrzeźaNr XVIII rzeki Motławyoraz pełnienianadzoruautorskiego',,Wykonaniaprac
projektowychdotyczącychnabrzeźaSzyprówna odcinku-382 metrówrzekiMartwejWisływ Gdańskuorazpełnienia
nadzoruautorskiego'i ,Wykonaniadokumentacjiprojektowejdotyczącejopracowaniadodatkowychrozwiązańprojektowych
do projektupod nazwą'WykonaniepracprojektowychdotyczącychnabrzeźaSzyprówna odcinku-382 metrówrzeki
MartwejWisływGdańskuorazpełnienienadzoruautorskiego'.

121 Szczegoowyopisspłyceńzawartowdalszejczęściwystąpieniapokontrolnego.
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z uwagi na ich rozproszenie i konieczność wykonania w takiej sytuacji prac
na całym obszarze Martwej Wisły i Wisły Śmiałej, podczas gdy spłycenia te
nie zagrażały bezpieczeństwu żeglugi. Natomiast określona
w rozporządzeniu głębokość techniczna 5,0 m nie była zachowana na
niektórych odcinkach toru wodnego na Martwej Wiśle od Mostu Wantowego
do Mostu Sienickiego i głębokości na torze wodnym były od 2,3 m do 6,2 m,

- Portu Gdynia:
• założona dla toru podejściowego głębokość techniczna 14,5 m nie była

zachowana na niektórych odcinkach toru zarówno przy jego krawędziach, jak
i w jego osi. W pomiarach z 2014 r. i 2017 r. spłycenia na tym torze wynosiły
do 14,1 m, a w 2016 r. również do 13,8 m,

• z uwagi na brak jednoznacznego określenia oraz definicji granic podejścia do
wejścia południowego nie można stwierdzić, czy założona dla tego podejścia
głębokość techniczna 9,1 m została zachowana, jednak minimalna
głębokość w akwenie podejściowym do wejścia południowego do portu
Gdynia w latach 2014-2017 wynosiła 8,3 m.

(dowód: akta kontroli str. 1029-1100, 1124-1131)

Dyrektor Urzędu wyjaśnił, że ww. spłycenia nie spowodowały wprowadzenia
w latach 2014-2017 (do 25 września) ograniczeń w ruchu statków na powyższych
torach.

Kapitan Portu Gdańsk wyjaśnił, że: do Portu Północnego wchodziły statki
o maksymalnym zanurzeniu 15,0 m, do portu Gdańsk Nowy Port - 10,2 m, a na
akwenie Wisły Śmiałej i Martwej Wisły - 3,0 m, co wynikało m.in. ze spłyceń przy
nabrzeżach, za które odpowiedzialność ponosił ich właściciel (głębokości na tych
akwenach były wystarczające dla nieregularnie użytkujących je jednostek o małym
zanurzeniu - pontonów, małych holowników i pchaczy, jednostek pasażerskich
i rekreacyjnych).

Dyrektor Urzędu wyjaśnił, że:
- na torze podejściowym do portu Gdynia maksymalne zanurzenie statku wynosiło

13,0 m (przy średnim stanie wody), tj. tyle, ile wynosiło maksymalne
dopuszczalne zanurzenie na stanowiskach cumowania statków w tym porcie;

- od "co najmniej 2007 roku" w akwenie podejściowym do wejścia południowego
do Portu Gdynia maksymalne dopuszczalne zanurzenie statku wynosiło 7,5 m
(przy średnim stanie wody), tj. mniej o 0,7 m, niż mogłoby wynosić (8,2 m) przy
zachowaniu głębokości technicznej 9,1 m - powyższe ograniczenie nie wpływało
bezpośrednio na dostępność portu Gdynia, gdyż statki o większym zanurzeniu
mogły korzystać z wejścia głównego do portu.

(dowód: akta kontroli str. 1029-1039, 1050-1077)

W latach 2014-2017 (do 25 września) Dyrektor Urzędu nie składał ministrowi
właściwemu do spraw gospodarki morskiej informacji dotyczących stanu torów
wodnych zapewniających dostęp do portów o podstawowym znaczeniu dla
gospodarki narodowej, ani nie zgłaszał ministrowi potrzeb w zakresie utrzymania
parametrów tych torów.

W okresie objętym kontrolą w Urzędzie nie realizowano prac związanych
z utrzymaniem zadeklarowanych parametrów powyższych torów wodnych. Jednak
w 2016 r. wykonano prace pogłębiarskie, które ograniczyły (zgodnie z założeniami)
spłycenia w torze podejściowym do portu Gdynia, tj. usunęły większość spłyceń
z przedziału 13,9 m - 14,2 m. Prace wykonano w ramach zadania
pn. "interwencyjne prace naprawcze w rejonie cypla Helu w kilometrze 36,0-36,2".
Zadanie polegało na wykonaniu prac refulacyjnych w rejonie cypla Helu.

(dowód: akta kontroli str. 1029-1039, 1101-1110)
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Uwaga dotycząca
badanej działalności

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

NIK zauważa, że w latach 2014-2017 (do 25 września) w Urzędzie nie realizowano
prac pogłębiarskich mających na celu utrzymanie głębokości określonych
w rozporządzeniu w sprawie infrastruktury zapewniającej dostęp do portu
o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, pomimo że:
- na torze podejściowym do Portu Gdańsk Nowy Port oraz do Portu Północnego

(w tym jego obrotnicy) występowały spłycenia przy krawędziach tych torów
i obrotnicy. W 2014 r. i 2017 r. największe i najbardziej wchodzące w tor
spłycenia wyniosły odpowiednio do 10,8 m i 10,5 m, tj. do 1,2 m i 1,5 m poniżej
założonej głębokości - 12,0 m122 i do 16,7 m i 16,8 m, tj. o 0,8 m i 0,9 m poniżej
założonej głębokości technicznej - 17,5 m123. Największe spłycenia w obrotnicy
wyniosły do 16,4 m i 16,6m, tj. 1,1 m iO,9m mniej, niż założona głębokość
techniczna 17,5 m124, a ponadto spłycenia obszaru obrotnicy od strony basenów
paliwowych, obejmujące odległość 500 m, w 2014 r. wyniosły 16,9 m, a w 2017 r.
- 17,1 m i wchodziły odpowiednio 90 m i 160 m w tą obrotnicę,

- głębokości na odcinku toru wodnego na Martwej Wiśle od Mostu Wantowego do
Mostu Sienickiego wynosiły od 2,3 m do 6,2 m125, podczas gdy założona
głębokość techniczna wynosiła 5,0 m,

- wykonane w 2016 r. prace pogłębiarskie w torze podejściowym do portu Gdynia
nie spowodowały usunięcia wszystkich spłyceń w tym torze i w 2017 r.126 nadal
występowały spłycenia poniżej zadeklarowanych 14,5 m,

- maksymalne dopuszczalne zanurzenie statku w akwenie podejściowym do
wejścia południowego do portu Gdynia było mniejsze o 0,7 m (przy średnim
stanie wody), niż mogłoby być przy zachowaniu głębokości określonej w ww.
rozporządzeniu.

(dowód: akta kontroli str. 1029-1096, 1124-1131)

Zastępca Dyrektora Urzędu ds. Technicznych wyjaśniła, że nie realizowano prac
dotyczących pogłębienia:
- toru podejściowego do Gdańska Nowego Portu, gdyż spłycenia nie stanowiły

przeszkody w żegludze, kwoty przeznaczone z budżetu państwa na utrzymanie
infrastruktury dostępowej do portów na akwenach będących w administracji
Urzędu zostały przeznaczone na wykonanie pilniejszych prac,
toru podejściowego do Portu Północnego, gdyż dopiero 30 maja 2014 r. Urząd
przejął protokolarnie od Portu Gdańsk ten tor i obrotnicę przy Basenach
Paliwowych oraz planowano realizację robót budowlanych w tym porcie
w ramach dofinansowanego z POIiŚ 2014-2020 projektu "Modernizacja toru
wodnego do Portu Północnego w Gdańsku". Na 2018 r. zaplanowano roboty
podczyszczeniowe części obrotnicy w tym porcie - nie objęte ww. projektem,
toru podejściowego do Gdyni, gdyż spłycenia miały "incydentalny charakter" i nie
miały wpływu na bezpieczeństwo żeglugi, a prace musiałyby być prowadzone na
dużym obszarze, co spowodowałoby nieproporcjonalnie wysokie koszty robót
w porównaniu do niewielkiej kubatury niezbędnego do wydobycia urobku,
podejścia południowego do Portu Gdynia, gdyż nie utrudniały żeglugi,
odcinku toru wodnego na Martwej Wiśle od Mostu Wantowego do Mostu
Sienickiego, ponieważ pomiędzy tymi mostami znajdował się most kolejowy,

122 Dla toru podejściowego do Gdańska Nowego Portu wskazane spłycenia wystąpiły na długości 380 m iwchodziły w ten tor
o szerokości w dnie 150 m odpowiednio 12 m i 16 m.

123 Dla toru podejściowego do Portu Północnego wskazane spłycenia wystąpiły na długości odpowiednio 200 m i 380 m
i wchodziły w tor o szerokości w dnie 350 m odpowiednio 20 m i 15 m.

124 Obejmowały długość 100 m krawędzi i wchodziły odpowiednio 50 m i 45 m na obrotnicę o średnicy 670,0 m.
125 Zgodnie z planem batymetrycznym nr PM 60/2015
126 Plan batymetryczny PM 6/2017 głównie część 2 i 3 z 9 stycznia 2017 r. i 2-6 lutego 2017 r.
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Wnioski pokontrolne

Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

którego konstrukcja i usytuowanie nie pozwalały na pogłębienie tego toru. Most
został przebudowany "przez PKP prawdopodobnie pod koniec 2016 r."127
W Urzędzie 8 listopada 2017 r. ogłoszono przetarg na usunięcie przeszkód
podwodnych, a roboty czerpalne będą realizowane w ramach projektu
"Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego w Gdańsku. Etap lilA".

(dowód: akta kontroli str. 1111-1123, 1132-1133)

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działania podejmowane w Urzędzie
w zakresie utrzymania torów wodnych do portów. Wprawdzie na niektórych
odcinkach torów wodnych do portów Gdańsk i-Gdynia wystąpiły spłycenia, jednak
nie spowodowały one konieczności wprowadzenia ograniczeń w ruchu statków na
tych torach.

IV. Wnioski
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r.
o Najwyższej Izbie Kontroli128,wnosi o:

1) zapewnienie wykonawcom wszystkich dokumentów niezbędnych do
terminowego .realizowania umów,

2) prawidłowe szacowanie wartości zamówień publicznych,
3) zapewnienie kompletności dokumentacji wszystkich postępowań do 30.000 euro

w zakresie oświadczeń o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w § 5
ust. 9 Zarządzenia wewnętrznego nr 26,

4) zapewnienie kompletności sporządzanych wniosków w sprawie udzielenia
zamówienia publicznego do 30.000 euro,

5) spełnianie wszystkich przesłanek w zakresie kierowania zaproszenia do złożenia
oferty tylko do jednego wykonawcy,

6) zapewnienie nadzoru nad realizacją poszczególnych części umów zgodnie z ich
harmonogramami,

7) dostosowanie terminów realizacji umów określonych w harmonogramach do
terminów określonych w podpisanych aneksach do tych umów,

8) wyeliminowanie przypadków przekazywania z opóźnieniem w wersji papierowej do
ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej kwartalnych Informacji
z wykonania planu inwestycji realizowanych z udziałem środków budżetu
państwa,

9) zapewnienie właściwego nadzoru nad prawidłowością klasyfikacji wydatków
budżetowych.

V. 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 Delegatury NIK w Gdańsku.

127 Urząd posiał jedynie atest czystości dna z 6 listopada 2016 r.
128 Dz. U. z 2017r., poz. 524.
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Obowiązek
poinformowania
NIK o sposobie

wykorzystania uwag
i wykonania wniosków

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby 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.

Gdańsk, dnia )S- grudnia 2017 r.

Kontroler
Mańa Mieszaiska

specjalista kontroli państwowej

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku

Dyrektor

~" 0.11
.................W0:l!y..~ .

.·:EDYREKTOR DELEGATURY
NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI

E~Podpis
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