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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/17/104 - Realizacja Projektów Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczach Odry 
i Wisły w 2016 r. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Katowicach 

Kontrolerzy 1. Izabela Pilarek, główny specjalista kp., upoważnienia do kontroli: nr LKA/71/2017 
z dnia 13 marca 2017 r. oraz nr LKA/149/2017 z dnia 23 maja 2017 r. 

2. Jerzy Horodecki, główny specjalista kp., upoważnienia do kontroli: nr LKA/72/2017 
z dnia 13 marca 2017 r. oraz LKA/150/2017 z dnia 23 maja 2017 r. 

3. Tomasz Raszka, główny specjalista kp., upoważnienie do kontroli nr LKA/120/2017 
z dnia 21 kwietnia 2017 r. 

(dowód:  akta kontroli str. 1-3)  

Jednostka 
kontrolowana 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach1, ul. Sienkiewicza 2, 44-100 
Gliwice 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Tomasz Cywiński, p.o. Dyrektora2 

(dowód:  akta kontroli str. 4-5) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie3 działalność RZGW GL w zakresie 
realizacji w 2016 r. Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki  
Odry4 przy wykorzystaniu pożyczki Banku Światowego na zadanie pn. „Budowa  
suchego zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz”5 NIK zauważa równocześnie,  
że z przyczyn przedstawionych w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym, 
przewidywany termin zakończenia realizacji inwestycji uległ kolejnemu przesunięciu 
na 15 listopada 2019 r.  

W Regionalnym Zarządzie w 2016 r. podejmowano prawidłowe działania w celu 
zabezpieczenia środków na finansowanie zadań Projektu. Poniesione przez RZGW 
GL w 2016 r. wydatki były  zgodnie z celami Projektu. Objęte badaniem wydatki 
w kwocie 106.743,4 tys. zł, były właściwie ujmowane w ewidencji księgowej. 
Zapisów w księgach rachunkowych dokonywano w oparciu o prawidłowo 
sprawdzone i zatwierdzone dowody. Regionalny Zarząd zapewnił rzetelność 
danych przedstawionych w sprawozdaniu rocznym z realizacji Projektu. 

W objętych badaniem czterech postępowaniach o udzielenie zamówień 
 publicznych (40%), przeprowadzonych w trybie Direct Contracting6, na kwotę  

                                                      
1 Zwany dalej „RZGW GL” lub „Regionalnym Zarządem”. 
2 Zwany dalej „Dyrektorem”. 
3 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna.  
4 Zwanego dalej „Projektem Ochrony Przeciwpowodziowej”. 
5 Zwane dalej  „Projektem”. 
6 Zwanym dalej „DC”. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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netto 79.168,2 tys. zł stosowano procedury Międzynarodowego Banku Odbudowy  
i Rozwoju7. 

Rezultatem przeprowadzonych badań kontrolnych NIK są także uwagi, dotyczące: 
− opóźnień w przedkładaniu do Biura Koordynacji Projektu we Wrocławiu8 

czterech raportów z realizacji Projektu; 
− potrzeby zapewnienia finansowania w 2017 r. i latach kolejnych, w związku  

z rozwiązaniem umowy z dotychczasowym wykonawcą kontraktu A1-1, 
zwiększonych nakładów w kwocie ok. 471,47 mln zł na dalszą realizację 
budowy Zbiornika Racibórz.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Działania podejmowane przez RZGW GL w zakresie 
realizacji zadań Projektu  

1.1. Zadania RZGW GL związane z realizacją Projektu wykonywane były przez 
Biuro Wdrażania Projektu9 „Zbiornik Racibórz Dolny” w Raciborzu”·. Regionalny 
Zarząd wydatkował na realizację Projektu środki w ramach następujących 
podkomponentów, wchodzących w skład komponentu A – Polder Racibórz: 
• A1 – Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny, 
• A2 – Pozyskanie prawa dysponowania gruntami pod planowaną inwestycję, 
• A3 – Projekt i nadzór budowlany 
oraz w ramach podkomponentu D2 – Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna 
i szkolenia. 

(dowód:  akta kontroli str. 641-644, 654-655) 

W 2016 r. na realizację Projektu, RZGW GL wydatkowało łącznie 119.729,3 tys. zł, 
(wydatki pomniejszone o kwotę 76.392,4 tys. zł niewykorzystanej części zaliczki 
udzielonej Wykonawcy w 2013 r., która została zwrócona w 2016 r., co zostało 
szczegółowo opisane poniżej). Wydatki te stanowiły 68,8% kwoty ujętej w Planie 
finansowym realizacji Projektu na 2016 r., z tego: 
• 96.927,4 tys. zł na prace budowlane realizowane przez wykonawcę10 na 

podstawie Kontraktu zawartego z RZGW GL (66,5% wydatków ujętych w planie 
finansowym Projektu dla podkomponentu A1). Niskie wykonanie planu wynikało 
z odstąpienia przez RZGW GL z dniem 28 października 2016 r. od Kontraktu, 
co opisano w dalszej części niniejszego wystąpienia, 

• 14.281,6 tys. zł na pozyskanie prawa dysponowania gruntami (80,4% 
wydatków ujętych w planie finansowym Projektu dla podkomponentu A2), 

• 8.517,8 tys. zł na prace projektowe, nadzór budowlany oraz koszty 
eksploatacyjne (82,1% wydatków ujętych w planie finansowym Projektu dla 
podkomponentu A3), 

• 2,5 tys. zł na szkolenia pracowników BWP (0,1% % wydatków zaplanowanych 
w ramach podkomponentu D2). 

 (dowód:  akta kontroli str. 327-348, 659, 724-725, 731, 2239-2243) 

 

                                                      
7 Zwany dalej „MBOIR” lub BŚ.. 
8 Zwanego dalej „BKP”. 
9 Zwane dalej „BWP”. 
10 Zwaną dalej „Wykonawcą Kontraktu”. 

Opis stanu 
faktycznego 
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W związku z odstąpieniem od Kontraktu, RZGW GL w dniu 27 października 2016 r. 
uruchomił na podstawie warunków określonych w Kontrakcie: 
− bankową gwarancję właściwego wykonania umowy w kwocie  93.667,5 tys. zł, 
− gwarancję nierozliczonej zaliczki w kwocie 76.392,4 tys. zł, z tego  

15.278,5 tys. zł stanowiły środki z pożyczki Banku Światowego,  
a 61.113,9 tys. zł - środki z kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy11. 

Uzyskane przez RZGW GL środki w łącznej kwocie 170.059,9 tys. zł zostały 
przekazane 7 listopada 2016 r. na rachunek dochodów budżetu państwa zgodnie 
z rozwiązaniem zaproponowanym przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie 
Środowiska w piśmie z dnia 4 listopada 2016 r., zaakceptowanym przez 
Ministerstwo Finansów  w dniu 1 grudnia 2016 r.12 

(dowód:  akta kontroli str. 313-326, 1134-1138, 1525-1540) 

1.2. Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. zaawansowanie finansowe zadań 
Projektu realizowanych przez RZGW GL wynosiło 731.675,0 tys. zł, tj. 57,3% 
całkowitej wartości wydatków planowanych na ten cel w kwocie 1.275.930,0 tys. zł13. 

(dowód:  akta kontroli str. 298, 724-725, 328) 

1.3. Wydatki poniesione w ramach podkomponentu A1 od początku realizacji 
Projektu wyniosły 491.223,7 tys. zł14, stanowiąc 49,7% wartości umowy zawartej 
przez RZGW GL z Wykonawcą15 oraz 52,3% środków przewidzianych na ten cel 
w planie dla podkomponentu A1 (938.530,0 tys. zł16). W 2016 r. kwota wydatków 
została pomniejszona o wartość nierozliczonej zaliczki w kwocie 76.392,4 tys. zł 
uzyskanej przez RZGW GL w związku z odstąpieniem od Kontraktu i wyniosła 
20.535,0 tys. zł. 

(dowód:  akta kontroli str. (724-725, 327-328) 

Kontrakt na wykonanie zbiornika przeciwpowodziowego (podkomponent A1) 
zawarto 18 czerwca 2013 r.17. Wartość Kontraktu  ustalono na kwotę 936,7 mln zł, 
a termin zakończenia robót budowlanych na 9 stycznia 2017 r. W 2015 r. RZGW GL 
podpisał m.in. Aneks nr 418 do Kontraktu, w którym wprowadzono zmiany 
rozwiązania przyjętego w projekcie budowlanym. Ustalono, że roboty będące 
przedmiotem tego aneksu spowodują zwiększenie wartości kontraktu19 o 51,2 mln zł 
(łączna wartość umowy wyniosła 987.881,1 tys. zł) oraz, że pierwotny termin 
realizacji20 inwestycji jest nieaktualny. Przyjęto, że do dnia 15 grudnia 2015 r. strony 
podpiszą kolejny aneks do Kontraktu, w którym ustalą nowy termin wykonania robót 
(przyjęto wstępnie, że będzie to: „nie później niż do 28 listopada 2018 r.”) oraz jego 
wpływ na ostateczną wartość kontraktu. Do zawarcia ww. kolejnego aneksu nie 
doszło. 
W związku z odstąpieniem z dniem 28 października 2016 r. od Kontraktu przez 
Zamawiającego, tj. RZGW GL, termin realizacji robót określony został w „Planie 
działań po odstąpieniu”21 na 1 września 2019 r. (następnie na 15 listopada 2019 r.). 
                                                      
11 Zwany dalej „BRRE”. 
12 Nr WM4.913.117.2016. - odpowiedź na zapytanie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska z dnia 4 listopada  
2015 r. nr DZW-II.520.104.2016.MŻ. 
13 Wartość nie uwzględniała kwoty 51.200,0  tys. zł wynikającej ze zwiększenia wartości nakładów w Aneksie nr 4 do Kontraktu 
ORFPP A1-1. 
14 Z uwzględnieniem wartości zwróconej zaliczki w kwocie 76.392,4 tys. zł. 
15 Wartość 987.890,0 tys. zł z uwzględnieniem kwoty 51.200,0 tys. zł z Aneksu nr 4. 
16 Ujęta w planie dla podkomponentu A1 w wysokości 936 690,0 tys. zł (dane ze sprawozdania BKP za 2016 r.), co odpowiada 
wartości kontraktu nr ORFPP-1 z dnia 18 czerwca 2013 r. (bez uwzględnienia kwoty 51.200,00 tys. zł z aneksu nr 4).  
17 Kontrakt ORFPP A1-1 zwany dalej „Kontraktem”. 
18 Z dnia 9 października 2015 r., na zawarcie aneksu nr 4 Bank Światowy wyraził zgodę w formule „No Objection”. 
19 „Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej” (klauzula 1.1.4.1 Warunków Kontraktu). 
20 „Czas na Ukończenie dla Robót” (klauzula 1.1.3.3 WK). 
21 Zwany dalej „Planem B”. 
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Plan B został sporządzony przez RZGW GL we wrześniu 2016 r.  i zawierał wykaz 
czynności i prac do wykonania w związku z odstąpieniem od Kontraktu, co opisano 
szczegółowo w dalszej części niniejszego wystąpienia, w pkt 1.3.3.  
W ogłoszeniu z dnia 21 kwietnia 2017 r. o przetargu22 na wyłonienie nowego 
wykonawcy robót podano termin związania ofertą do 9 września 2017 r., natomiast 
okres realizacji zamówienia ustalono na 740 dni. 

(dowód: akta kontroli str. 18-182, 354, 809, 850-868, 1754-1755) 
 

W 2016 r. nie występowały przypadki prowadzenia robót budowlanych bez 
projektów wykonawczych23.  
W związku z faktem niesporządzenia przez Wykonawcę części PW, RZGW GL 
zleciło opracowanie tej dokumentacji dwóm firmom. Wszystkie brakujące PW (1424) 
zostały dostarczone do RZGW GL do 28 lutego 2017 r.  

 (dowód: akta kontroli str. 437, 454, 623-624, 1915-1916, 1926-1931, 1954-1958) 

Wskaźnik postępu rzeczowego robót realizowanych w  ramach „Budowy suchego 
zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny” (podkomponent A1) według stanu 
na 31 października 2016 r. (trzy dni po dacie odstąpienia od Kontraktu) wyniósł 
57,46%25 i nie uległ zmianie do końca roku. 
Według stanu na dzień 31 marca 2017 r., w ramach podkomponentu A1, zawarto 
następujące kontrakty: 
− A1-1 - kontrakt na Budowę suchego zbiornika przeciwpowodziowego  

Racibórz Dolny o wartości 987.881,1 tys. zł – zaawansowanie rzeczowe robót 
na 31 marca 2017 r. wynosiło 58,38%26, 

− A1-8 - kontrakt na wykonanie Rowu Tworkowskiego. Zabezpieczenie skarp 
rowu – wykonanie ubezpieczenia docelowego o wartości 13.097,2 tys. zł - 
zaawansowanie rzeczowe robót na 31 marca 2017 r. wynosiło 0%27,  

− A1-9  - kontrakt na budowę upustu do Odry Miejskiej o wartości 2.373,0 tys. zł28 
- zaawansowanie rzeczowe robót na 31 marca 2017 r. wynosiło 0%29,  

− A1-11 - kontrakt na wzmocnienie podłoża poprzez wykonanie kolumn 
żwirowych oraz wykonanie pierwszego etapu nasypów dociążających oraz prac 
towarzyszących i projektowych o wartości 84.136,2 tys. zł30 - zaawansowanie 
rzeczowe robót na 31 marca 2017 r. wynosiło 6,56%31. 

Powyższy podział podkomponentu A1 wynikał z potrzeby wykonania: prac 
koniecznych ze względu na bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, robót 
zabezpieczających już wykonane roboty oraz robót koniecznych do wykonania  
ze względu na przeciwdziałanie stracie kolejnego sezonu budowlanego określonych 
w Planie B w związku z odstąpieniem RZGW GL od Kontraktu z dniem 
28 października 2016 r., co opisano w dalszej części niniejszego wystąpienia –  
pkt 1.3.4.  

(dowód: akta kontroli str. 897-898, 1787-1802, 3984-3988)   

                                                      
22 Przetarg prowadzony wg procedury Banku Światowego. 
23 Zwanych dalej „PW”. 
24 PW dotyczyły m.in.: przesłony wodoszczelnej podłoża, urządzeń kontrolno-pomiarowych, przełożenia koryta rzeki Psiny, 
przełożenia lewego obwałowania zbiornika Syrynka, wymiany gruntów słabonośnych na odcinku istniejącego koryta Kanału 
Ulgi i koryta rzeki Odry na zaporze czołowej oraz wzmocnienia podłoża za pomocą kolumn żwirowych. 
25 Dane zawarte w Monitoringu Postępu Robót Budowlanych (CMS) z 31 grudnia 2016 r. oraz z 31 grudnia 2015 r. 
26 Wzrost zaawansowania rzeczowego w stosunku do danych z CMS z 31 października 2016 r. wynikał ze zinwentaryzowania 
wykonanych robót przez Inżyniera Kontraktu. Wykonawca realizował roboty budowlane do dnia odstąpienia od Kontraktu. 
27 Roboty rozpoczęto 20 marca 2017 r., termin zakończenia 30 września 2017 r. wg danych w CMS na 31 marca 2017 r. 
28 Według danych w CMS na 31 marca 2017 r. 
29 Robót nie rozpoczęto – trwała procedura udzielenia zamówienia. 
30 Wedłg danych w CMS na 31 marca 2017 r. 
31 Roboty rozpoczęto 21 lutego 2017 r., termin zakończenia 9 listopada 2017 r. 
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W Planie finansowym32 Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej z 26 września 
2016 r.33 wartość podkomponentu A1 określona została na kwotę 938,5 tys. zł i nie 
uwzględniała pełnej wartości Kontraktu, która po podpisaniu Aneksu nr 4 zwiększyła 
się o 51,2 mln zł do 987,9 tys. zł (pierwotnie 936,7 mln zł). W powyższym  
planie finansowym uwzględniono natomiast rezerwę w wysokości 196,64 mln zł 
z przeznaczeniem m.in. na zadania związane z podkomponentem A1.  

Dyrektor wyjaśnił, że na bieżąco informował Dyrektora Projektu Ochrony 
Przeciwpowodziowej o działaniach odnoszących się do Aneksu nr 4 już w 2015 r. 
Stosowne informacje były także kierowane do KZGW oraz Ministerstwa Środowiska 
m.in. we wrześniu i październiku 2016 r.  

(dowód:  akta kontroli str. 724-725, 862-866, 919-924, 1997-1998,  
2239-2240, 2244-2245, 3964-3967, 3975-3976, 3980-3981, 4041-4047) 

W kwietniu 2017 r. BKP opracowało trzy sceniariusze dalszego finansowania 
budowy Zbiornika Racibórz, m.in. w związku z rozwiązaniem umowy  
z dotychczasowym Wykonawcą, w których wykazano potrzebę zapewnienia 
finansowania na kwotę 471,47 mln zł.  

 (dowód:  akta kontroli str. 724-725, 862-866, 919-924, 1997-1998, 2239-2240, 
2244-2245, 3616-3619, 4048, 4050-4052) 

Jak wyjaśnił Dyrektor, na dzień 19 kwietnia 2017 r. nie ma jeszcze zapewnienia 
finansowania budowy Zbiornika w Raciborzu do końca realizacji inwestycji.  
Problem był analizowany i zgłaszany przez RZGW GL jeszcze w trakcie procedury 
odstąpienia od umowy z Wykonawcą, informacje o konieczności zapewnienia 
finansowania były przekazywane do BKP i Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej 
w Warszawie34 oraz Komitetu Sterującego Projektem Ochrony Przeciwpowodziowej.  
Z wyjaśnień złożonych przez Dyrektora BKP wynika, że BKP opracowało 
scenariusze finansowania podkomponentu A1 w całym okresie  realizacji inwestycji. 
Do dnia 30 kwietnia trwały uzgodnienia nad wyborem scenariusza, ze wskazaniem 
jak najwyższego stopnia wykorzystania Funduszu Spójności. 

(dowód:  akta kontroli str. 3998, 4001-4002, 848-849, 4033) 

1.3.1. W dniu 25 stycznia 2016 r. Pełnomocnik Dyrektora RZGW GL  
ds. Zarządzania Komponentem A35 zwrócił się do Dyrektora oraz Dyrektora  
Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły we Wrocławiu36 
z wnioskiem o odstąpienie od Kontraktu. 
Pismem z dnia 8 lutego 2016 r. Dyrektor zwrócił się do Dyrektora Projektu Ochrony 
Przeciwpowodziowej o przekazanie ww. wniosku do Banku Światowego w celu 
uzyskania akceptacji37. 
Ponownie pismem z 13 kwietnia 2016 r. Dyrektor wystąpił do Dyrektora Projektu 
Ochrony Przeciwpowodziowej z wnioskiem o wszczęcie procedury uzyskania 
akceptacji Banku Światowego dla odstąpienia od Kontraktu38, przekazując 
zaktualizowany wniosek w tej sprawie.  

(dowód:  akta kontroli str. 6-11, 28-29, 58, 136-137, 152) 

                                                      
32 Tzw. Inżynierii finansowej POPDO. 
33 Pismo Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw wewnętrznych i Administracji nr DOLiZK-II-5016-3-26/2016. 
34 Zwany dalej „KZGW”. 
35 Zwany dalej „Pełnomocnikiem Dyrektora”. 
36 Zwany dalej „Dyrektorem Projektu”. 
37 W formule „no objection”. 
38 Uzyskanie akceptacji BŚ („no objection”) nie było równoznaczne z rozwiązaniem Kontraktu z Wykonawcą.  
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W trakcie misji monitorującej przeprowadzonej przez przedstawicieli BŚ i BRRE 
w marcu 2016 r.· ustalono, że rozpatrzenie wniosku RZGW GL o odstąpienie  
od Kontraktu będzie uzależnione od uwzględnienia dodatkowego czasu na 
przeanalizowanie postępu robót wg ustalonych wskaźników39. Stan zaawansowania 
robót miał być monitorowany przez kolejne sześć miesięcy40.  
Pismem z 21 czerwca 2016 r. Pełnomocnik Dyrektora poinformował p.o. Dyrektora 
Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej i Dyrektora, że zostały wyczerpane 
kontraktowe możliwości dyscyplinowania Wykonawcy z uwagi m.in. na 
niezapewnienie przez Wykonawcę ustalonego z przedstawicielami BŚ postępu 
robót41.  
W podsumowaniu realizacji kluczowych zaleceń zawartych w Aide Memoire42 
stanowiącym suplement do uzasadnienia dla odstąpienia od Kontraktu określono,  
że Wykonawca nie zrealizował siedmiu z ośmiu kluczowych elementów 
dotyczących: (1) wykonania wzmocnienia podłoża gruntowego kolumnami 
żwirowymi dla wszystkich zapór, (2) zakończenia robót ubezpieczeniowych  
na Rowie Tworkowskim, (3) wykonania rozparć i wykopu docelowego wraz  
z chudym betonem, wykonania obciążenia próbnego i rozkucie min. 60 pali – Upust 
do Odry Miejskiej, (4) zakończenia prac stabilizujących osuwiska i dno kanału 
doprowadzającego, (5) remontu istniejącego jazu na rzece Psinie, (6) wykonania 
nasypu korpusów zapór, (7) przedłożenia RZGW GL wszystkich kopii umów 
zawartych z podwykonawcami. 

(dowód:  akta kontroli str. 99-100, 102-135, 172-179, 197, 200-202, 239-240, 934-
938, 1092)     

W piśmie RZGW GL z 14 lipca 2016 r. skierowanym do BŚ, Dyrektor stwierdził,  
iż niektóre działania Wykonawcy w ramach realizowanego Kontraktu noszą 
znamiona praktyk nieuczciwych w rozumieniu wytycznych BŚ43 jak również 
warunków Kontraktu. W załączonym Raporcie dotyczącym praktyk nieuczciwych 
zadania „Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny” podano  
m.in., że: 

• Wykonawca wykonał korpusy zapór w sposób niezgodny z Kontraktem  
gdyż wbudowany materiał alternatywny (kruszywo hydrotechniczne  
z łupka powęglowego nie odpowiadał wymaganiom wynikającym z projektu 
Budowlanego, Projektów Wykonawczych i Szczegółowych Planów 
Zapewnienia Jakości. Wskazano również, że niezastosowanie się do wymagań 
projektu budowlanego mogłoby mieć w przyszłości wpływ na bezpieczeństwo 
wybudowanego suchego zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny. 
W uzasadnieniu stwierdzono m.in., że: 

− Wykonawca przedkładał niezgodne z rzeczywistością wyniki badań 
wbudowanego w korpusy zapór materiału potwierdzające, że korpusy 
zapór zostały wykonane zgodnie z wymaganiami ww. dokumentów 
uzyskując płatność za roboty wykonane niezgodnie z Kontraktem. Badania 
sprawdzające przeprowadzone przez Inżyniera Kontraktu44 wykazały,  
że materiał nie odpowiada wymogom Kontraktu (nadziarno występowało  
w 32 na 35 prób, tj. w 95%), a badania pierwotnie przedkładane przez 

                                                      
39 Tzw. benchmarków, rozumianych jako kamienie milowe (punkty kontrolne) procesu. 
40 Pismo z dnia 28 kwietnia 2016 r. 
41 Nie wykonano najeważniejszych prac ustalonych jako tzw. benchmarki.  
42 Z września 2016 r. 
43 „Guidelines on Preventing and Combating Fraud and Corruption in Projects Financed by IBRD Loans and IDA Credit and 
Grants”. 
44 Niektóre próbki do badań sprawdzających przeprowadzonych przez Inżyniera Kontraktu zostały pobrane w tych samych 
miejscach, w których Wykonawca pobrał próbki do badań, dla których nie stwierdzono występowania nadziarna. 
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Wykonawcę nie odpowiadały rzeczywistości (brak nadziarna wykazano 
w 96% przeprowadzonych prób)45, 

− Inżynier Kontraktu uzyskał stanowisko Głównego Urzędu Nadzoru 
Budowlanego, z którego wynikało, że na podstawie Aprobaty Technicznej 
dostarczonej przez Wykonawcę nie ma możliwości stosowania łupka 
powęglowego o niewłaściwych parametrach dla celów budowy Zbiornika 
Przeciwpowodziowego Racibórz Dolny; 

• Wykonawca kilkakrotnie występował o zapłatę za roboty, które nie zostały 
wykonane, a dotyczące m.in. prac związanych z zaczopowaniem otworów  
po mechanicznych odwiertach, których wykonanie kwestionowali Inspektorzy 
Nadzoru. Ponadto opinia sporządzona na rzecz Wykonawcy wskazywała,  
że otwory po odwiertach uległy samolikwidacji, co oznaczało, ze Wykonawca 
nie zrealizował żadnych prac ani czynności w celu ich likwidacji, a mimo to 
wnioskował o płatność za realizację takich robót. 
Wykonawca pomimo braku uprawnienia wynikającego z Kontraktu, występował 
w grudniu 2015 r. oraz w marcu 2016 r. o płatność kwoty 10.070,4 tys. zł  
z tytułu Aneksu nr 3. 

(dowód: akta kontroli str. 2017-2019, 2026-2027, 2030-2032) 

W sierpniu i wrześniu 2016 r. RZGW GL informowało Dyrektora Projektu Ochrony 
Przeciwpowodziowej oraz BŚ o niezadowalającym postępie uzgodnionych robót 
(Wykonawca zrealizował 60% z zakresu wymaganego dla kolumn żwirowych46, 
przerwał prace dot. upustu do Odry Miejskiej na okres 2 miesięcy, nie przystąpił do 
prac ubezpieczeniowych na rowie Tworkowskim), co zagrażało terminowej realizacji 
inwestycji. 

 (dowód:  akta kontroli str.189-196) 

W związku z powyższym oraz w związku z ustaleniami misji monitorującej BŚ 
i BRRE przeprowadzonej w dniach od 25 września do 7 października 2016 r.,  
w dniu 12 października 2016 r. BŚ wydał zgodę47 na odstąpienie od Kontraktu. 

(dowód:  akta kontroli str. 252-253, 255, 873) 

We wrześniu 2016 r.48 Wykonawca, na podstawie klauzuli 2.4. Warunków Konraktu, 
wystąpił do RZGW GL z żądaniem przedstawienia racjonalnych dowodów na 
zorganizowanie i utrzymanie środków finansowania, które umożliwią zapłatę ceny 
kontraktowej. W odpowiedzi49, Dyrektor stwierdził m.in., że zorganizowano 
i utrzymuje się środki finansowania, które umożliwią RZGW GL zapłacenie ceny 
kontraktowej oraz przedstawił przekazany za pismem Ministra Administracji 
i Cyfryzacji z 26 maja 2015 r. dokument „Zaktualizowane koszty realizacji Projektu 
Ochrony Przeciwpowodziowej i plan finansowania”. 

(dowód:  akta kontroli str. 724-725, 862-866, 919-924, 1997-1998,  
2239-2240, 2244-2245, 3964-3967, 3975-3976, 3980-3981, 4041-4047) 

RZGW GL pismem z dnia 14 października 2016 r. powiadomiło Wykonawcę 
o odstąpieniu od Kontraktu, podając oraz uzasadniając następujące podstawy 
kontraktowe i ustawowe: 

                                                      
45 W związku z powyższym  Dyrektor skierował 30 marca 2016 r. do organów ścigania stosowne zawiadomienie. 
46 Stan na 31 sierpnia 2016 r. 
47 W formule „no oobjection” 
48 Pismo z dnia 13 września 2016 r. nr DRA/4560/2016. 
49 Pismo z dnia 27 września 2016 r. nr BWP2250/5604/2016. 
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1. Stosowanie przez Wykonawcę nieuczciwych praktyk – tj. spełnienie 
przesłanek opisanych w ppkt 15.6 Warunków Kontraktu w zw. z ppkt 15.2 
Warunków Kontraktu;  

2. Niezastosowanie się przez Wykonawcę do wezwania według podpunktu 
15.1 [Wezwanie do poprawienia] – tj. spełnienie przesłanek opisanych  
w ppkt 15.2 (a) Warunków Kontraktu; 

3. Uchylanie się bez rozsądnego usprawiedliwiania od prowadzenia  
Robót zgodnie z punktem 8 [Rozpoczęcie, Opóźnienia i Zawieszenie] –  
tj. spełnienie przesłanek opisanych w ppkt 15.2 (c) (i) Warunków Kontraktu; 

4. Uchylanie się bez rozsądnego usprawiedliwienia od zastosowania się  
do powiadomienia wystawionego zgodnie z Podpunktem 7.5 [Odrzucenie] 
lub Podpunktem 7.6 [Dzialania Naprawcze] w ciągu 28 dni od otrzymania go 
– ppkt 15.2 lit. (c) (ii) Warunków Kontraktu; 

5. Otwarte okazywanie swojego zamiaru niekontynuowania wykonywania 
swoich zobowiązań wynikających z Kontraktu – tj. spełnienie przesłanek 
opisanych w ppkt 15.2 (b) Warunków Kontraktu; 

6. Wykonywanie obiektu w sposób wadliwy i sprzeczny z Kontraktem oraz 
zwłoka w realizacji Kontraktu.    

(dowód: akta kontroli str. 300-312) 

W trakcie dalszych działań mających na celu zabezpieczenie swoich roszczeń, 
RZGW GL: 

• uzyskał w październiku 2016 r. środki z tytułu spieniężenia gwarancji 
zwrotu zaliczki w kwocie 76.392,4 tys. zł oraz z bankowej gwarancji 
właściwego wykonania umowy w kwocie 93.667,5 tys. zł, 

• w piśmie z 2 listopada 2016 r.50 poinformował Wykonawcę, że w związku 
z odstąpieniem od Kontraktu, na podstawie Warunków Kontraktu 
określonych w ppkt 15.4 „Płatności po Odstąpieniu”, wstrzymuje dalsze 
płatności. 

W piśmie z 21 października 2016 r.51 Wykonawca złożył oświadczenie, w którym 
stwierdził m.in., że nie uznaje złożonego przez RZGW GL powiadomienia 
o odstąpieniu i zaprzecza jego zasadności w każdym z powołanych względów, 
podając równocześnie swoje stanowisko do podniesionych przez RZGW GL 
w odstąpieniu zagadnień. W piśmie tym wezwał m.in. do wycofania z banków żądań 
o wypłaty kwot z gwarancji, zapłaty za wykonane i odebrane do końca października 
roboty, wycofania wezwania do opuszczenia terenu budowy w terminie trzech dni 
pod rygorem odstąpienia od Kontraktu.  
W odpowiedzi z dnia 24 października 2016 r., RZGW GL stwierdził m.in., że bez 
zbędnej zwłoki odniesie się do wskazanych w piśmie kwestii, jednakże w terminie 
wskazanym przez Wykonawcę wyjaśnienie sprawy jest obiektywnie niemożliwe.  
W dniu 27 października 2016 r. Wykonawca złożył RZGW GL oświadczenie  
o odstąpieniu od Kontraktu z winy Zamawiającego, którego uzasadnienie oparte jest 
m.in. o następujące okoliczności: 

1. Inżynier nie wystawił odnośnego Świadectwa Płatności52 w ciągu 56 dni po 
otrzymaniu Rozliczenia i dokumentów stanowiących jego podstawę. 
Zamawiający nie dokonał odpowiednich płatności na rzecz Wykonawcy. 

                                                      
50 Potwierdzając powyższe w piśmie z 8 listopada 2016 r. nr BWP2250/Zb/21013/2016/WM.  
51 Pismo nr DRA/4714/2016. 
52 Przejściowe Świadectwo Płatności (zwane dalej „PŚP”). 
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2. Brak współdziałania Zamawiającego z Wykonawcą przy realizacji Kontraktu. 
Zamawiający nie wykonuje swoich zobowiązań wynikających z Kontraktu,  
w sposób istotny i negatywny wpływając na bilans ekonomiczny Kontraktu 
i/lub zdolność Wykonawcy do realizacji Kontraktu. 

3. Brak realizacji przez Zamawiającego obowiązków wynikających z kl. 2.4 
[Organizacja Finansowania przez Zamawiającego] WK.    

W odpowiedzi z 28 października 2016 r. RZGW GL wskazał na brak uzasadnienia 
i podstaw formalno-prawnych dla odstąpienia od Kontraktu przez Wykonawcę. 
W dalszej korespondencji RZGW GL wzywał Wykonawcę do realizacji jego 
zobowiązań po odstąpieniu wynikających z Kontraktu, w tym m.in. do: opuszczenia 
terenu budowy, usunięcia sprzętu, materiałów i robót tymczasowych, które nie 
podlegały przejęciu przez RZGW GL. 

(dowód:  akta kontroli str. 185-188, 300-312, 313-320,  
351-352, 360-384, 386-392, 401-404, 414-415, 642) 

Zgodnie z zapisami Kontraktu, instytucją właściwą do rozstrzygania sporów 
wynikających z Kontraktu jest Komisja Rozjemstwa w Sporach oraz Sąd Arbitrażowy 
przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie53.  

(dowód:  akta kontroli str. 530, 854, 872, 4053) 

Dyrektor oraz Pełnomocnik Dyrektora wyjaśnili, że na dzień 19 kwietnia 2017 r. nie 
istniał formalny spór pomiędzy RZGW GL, a Wykonawcą (nie zostało wszczęte 
postępowanie przed Sądem Arbitrażowym), a obie strony stoją na stanowisku,  
że to one odstąpiły od Kontraktu. Zdaniem Dyrektora, potwierdzanym przez 
Inżyniera Kontraktu i współpracującą z BWP Kancelarię prawną, Wykonawca 
dokonał odstąpienia bez uzasadnionej podstawy prawnej. 
 

(dowód:  akta kontroli str. 1711, 1713, 524, 531-532, 848-849) 

1.3.2. Po odstąpieniu przez RZGW GL od Kontraktu, Inżynier Kontraktu określił 
w dniu 8 lutego 2017 r. wartość robót, dóbr i dokumentów Wykonawcy oraz 
wszelkich sum należnych Wykonawcy za prace wykonane zgodnie z Kontraktem 
w dacie odstąpienia (28 października 2016 r.) na łączną kwotę 582.527,8 tys. zł, 
z tego: 
a) 472.347,3 tys. zł to wartość robót wykonanych, odebranych, rozliczonych 

i ujętych w Przejściowych Świadectwach Płatności od nr 1 do nr 23 - Korekta 1, 
b) 110.180,5 tys. zł to wartość nierozliczonych robót, dóbr i dokumentów 

Wykonawcy oraz wszelkich innych sum należnych Wykonawcy zgodnie 
z Kontraktem, z tego: 
• 83.174,0 tys. zł to wartość robót wykonanych, odebranych 

i nierozliczonych, 
• 25.839,1 tys. zł to inne sumy należne Wykonawcy za pracę wykonaną 

zgodnie z Kontraktem (zwrot kwot zatrzymanych), 
• 701,5 tys. zł to wartość dóbr/ materiałów (rury, zawory, materiały 

pomocnicze), 
• 465,9 tys. zł to wartość dokumentów wykonanych przez Wykonawcę.  

(dowód:  akta kontroli str. 416-435, 2246-2280) 

                                                      
53 Klauzula 20.6 Warunków Kontraktu, Warunki Szczególne Kontraktu – Część a – Dane Kontraktu, wiersz dotyczący 
Subklauzuli 20.6 (a) Warunków Kontraktu: „Instytucja i zasady arbitrażu”, §2 podpunkt 4 Aneksu nr 1 z dnia 7 marca 2014 r.  
do Umowy nr ORFPP A1-1 z dnia 18 czerwca 2013 r. 
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Według informacji Inżyniera Kontraktu, jednoznaczne określenie kwoty roszczeń 
Wykonawcy względem RZGW GL oraz roszczeń RZGW GL wobec Wykonawcy nie 
było obecnie możliwe. Część zgłoszonych roszczeń ma charakter roszczeń 
przejściowych powstałych podczas realizacji Kontraktu i kontynuowanych do czasu 
wyboru nowego wykonawcy robót oraz powstałych w wyniku odstąpienia od 
Kontraktu w październiku 2016 r., których ostateczna wartość będzie znana  
po ustaleniu okoliczności będących podstawą roszczeń. Okoliczności te ustaną 
najpóźniej po ostatecznym rozliczeniu całości inwestycji np. roszczenia RZGW GL 
o zwrot zwiększonych kosztów realizacji robót. 
Zidentyfikowane przez Inżyniera Kontraktu roszczenia finansowe Wykonawcy 
i RZGW GL (z wyłączeniem np. powiadomień o roszczeniach które nie zostały 
ostatecznie zgłoszone jako roszczenia, a które w przypadku Wykonawcy dot. m.in. 
kwoty 185.881,7 tys. zł z tytułu różnicy w kwotach wykazanych w Rozliczeniach 
Wykonawcy a uznanych w PŚP przez Inżyniera Kontraktu), wynoszą: 
a) roszczenia Wykonawcy: 

• 61.372,6 tys. zł wg stanu na 31 grudnia 2016 r. (w tym 60.717,5 tys. zł 
stanowiły roszczenia odrzucone przez Inżyniera Kontraktu),  

• 61.529,2 tys. zł wg stanu na 31 marca 2017 r. (w tym 60.874,1 tys. zł 
stanowiły roszczenia odrzucone przez Inżyniera Kontraktu). 

Powyższe wartości obejmowały m.in.: 
− roszczenia w kwocie 28.374,3 tys. zł związane z wykonaniem korpusu 

nasypów zapór z użyciem kruszywa hydrotechnicznego z łupka 
powęglowego (opisane w dalszej części niniejszego wystąpienia), 

− roszczenie w kwocie 10.343,2 tys. zł o zwrot wartości robót wynikającej 
z różnicy w wysokości narzutów stosowanych przez Inżyniera Kontraktu 
i Wykonawcę przy wyliczaniu cen jednostkowych robót dodatkowych, 

− roszczenie w kwocie 11.857,8 tys. zł o wypłatę kosztów pośrednich, 
− roszczenie w kwocie 2.355,8 tys. zł o zapłatę za nieodebranie nasypu  

na zaporze prawobrzeżnej-, 
− roszczenie w kwocie 7.186,0 tys. zł o zapłatę za: wykonane PW,  

za ułożenie geotkaniny w warstwie konstrukcyjno-dociskowej na Zaporze 
Lewobrzeżnej, z tytułu kosztów wywowu i utylizacji odpadów, koszty 
związane z odmiennymi warunkami gruntowymi w rejonie przepustów 
Pogrzebień i Krzyżanowice, z tytułu korekty cen jednostkowych za roboty 
związane z zasypem starorzeczy, za roboty związane ze stabilizacją 
osuwiska na kanale doprowadzającym, za koszt wikliny zakupionej przez 
podwykonawców na ubezpieczenie skarp i koron wysp, dodatkowe 
płatności związane z wycinką krzaków na terenie budowy,      

b) roszczenia RZGW GL (uznane przez Inżyniera Kontraktu): 
• 47.079,3 tys. zł wg stanu na 31 grudnia 2016 r.,  
• 57.790,0 tys. zł wg stanu na 31 marca 2017 r.  
Powyższe wartości obejmowały m.in.: 
− roszczenia w kwocie 9.531,8 tys. zł z tytułu wypłaconych 

Podwykonawcom roszczeń w wysokości wynikającej z zawartych  
z nimi ugód (opisane w dalszej części niniejszego wystąpienia), 

− roszczenia w kwocie 44.058,6 tys. zł dotyczące wypłaconych 
Wykonawcy kosztów pośrednich. 

 (dowód:  akta kontroli str. 533-535, 598-622, 1884-1894, 2041-2044, 
2053-2056, 2078-2081, 2112, 2123-2125, 2130-2131, 2134-2139, 2154-

2156, 2168-2179, 2222-2225, 4053) 
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RZGW GL wezwał Wykonawcę w marcu i kwietniu 2017 r.54 do zapłaty roszczeń 
w kwocie 55.601,8 tys. zł, a następnie55 poinformował, że dokonał rozliczenia  
ww. roszczeń z gwarancji właściwego wykonania Kontraktu na łączną kwotę 
93.667.520,00 zł56, w ten sposób, że zalicza ww. kwotę uzyskaną z ww. gwarancji 
bankowej na poczet ww. długu Wykonawcy. Roszczenia te dotyczyły57 m.in.:  

− kwoty 44.058,6 tys. zł z tytułu wypłaconych Wykonawcy kosztów 
pośrednich; 

− kwoty 9.037,5 tys. zł z tytułu dodatkowych kosztów wynikających z płatności 
na rzecz podwykonawców, z którymi zawarto ugody. 

Wykonawca w piśmie z 27 marca 2017 r. stwierdził, m.in., że roszczenia powyższe 
są bezpodstawne i nieuzasadnione oraz wystąpił do RZGW GL o zapłatę: 

− za roboty wykonane przez Wykonawcę w sierpniu, wrześniu i październiku 
2016 r. (wartość wykonanych w okresie od 1 sierpnia do 27 października 
2016 r. robót wyszczególnionych w przez Wykonawcę w Zbiorczych 
Zestawieniach Płatności do Rozliczenia nr 37, 38 i 39 przedłożonych 
Inżynierowi Kontraktu, wyniosła łącznie 136.034,2 tys. zł), 

− za roboty wykonane do końca lipca 2016 r., które nie zostały ujęte przez 
Inżyniera Kontraktu w PŚP nr 23, 

− za koszty zamówionych dla robót urządzeń i materiałów, które zostały 
dostarczone Wykonawcy i koszty PW, 

oraz o zwrot niezasadnie zajętej gwarancji właściwego wykonania Kontraktu.  
W kwietniu 2017 r. Wykonawca zgłosił roszczenie (nr RW37) dotyczące zwrotu 
kwoty 93.667,5 tys. zł oraz odsetek od tej kwoty liczonych od dnia 27 października 
2016 r. do 14 kwietnia 2017 r. wynoszących 3.035,9 tys. zł.  

Inżynier Kontraktu wyjaśnił, że nie wystawił PŚP (stanowiącego podstawę  
do wystawienia faktury przez Wykonawcę) za sierpień 2016 r., gdyż kwota 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonane roboty, jaka została określona 
przez Inżyniera Kontraktu nie przekroczyła wartości minimalnej PŚP58 i zgodnie 
z Warunkami Kontraktu (Podpunkt 14.3.) nie był zobowiązany do wystawienia 
takiego dokumentu, o czym poinformował Wykonawcę pismem z 7 października 
2016 r. Inżynier Kontraktu w wyjaśniach stwierdził także, że ponieważ termin 
wystawienia kolejnego PŚP przypadał na 4 listopada 2016 r., tj. po wejściu w życie 
odstąpienia od Kontraktu przez RZGW GL59, a Regionalny Zarząd wstrzymał dalsze 
płatności na rzecz Wykonawcy, Inżynier Kontraktu nie wystawił PŚP, lecz stosownie 
do Podpunktu 15.3. Warunków Kontraktu wydał 8 lutego 2017 r. Określenie wartości 
Robót, Dóbr i Dokumentów Wykonawcy za pracę wykonaną zgodnie z Kontraktem. 

 (dowód:  akta kontroli str. 416-435, 1894-1895, 2036-2238, 2246-2255, 
4053) 

                                                      
54 Pisma z 23 marca 2017 r. i 12 kwietnia 2017 r. 
55 W kolejnych pismach z 29 marca 2017 r. i 19 kwietnia 2017 r. 
56 Tzw. „Zabezpieczenie Wykonania” 
57 Kwota 1.297,4 tys. zł z tytułu zwrotu nienależnych Wykonawcy kwot za wykonanie wydłużonych ścianek szczelnych  
dla Upustu do Odry Miejskiej; kwota 1,5 tys. zł z tytułu zwrotu kosztów zużytej przez Wykonawcę energii elektrycznej; kwota 
44,7 tys. zł z tytułu kosztów nadzoru archeologicznego; kwota 11,2 tys. zł z tytułu kosztów nadzoru archeologicznego; kwoty 
9.037,5 tys. zł z tytułu dodatkowych kosztów wynikających z płatności na rzecz podwykonawców, z którymi zawarto ugody, 
kwota 1.150,9 tys. zł z tytułu dodatkowych kosztów poniesionych przez RZGW GL w związku z odstąpieniem od Kontraktu,  
a dotyczących: zaangażowania Kancelarii Prawnej oraz Biura Tłumaczeń związanego z procedowaniem odstąpienia  
od Kontraktu (za okres od marca 2016 r. do października 2016 r. włącznie), przygotowaniem materiałów do przetargu  
na dokończenie budowy Zbiornika Racibórz Dolny oraz prowadzeniem prac zabezpieczających i koniecznych do wyboru 
nowego Wykonawcy (za okres od listopada do grudnia 2016 r.) oraz dodatkowego zaangażowania personelu Inżyniera 
Kontraktu m.in. w przygotowywaniu materiałów do przetargu na dokończenie budowy Zbiornika Racibórz Dolny (za okres  
od listopada do grudnia 2016 r.). 
58 Wynoszącej 3% wartości Kontraktu. 
59 28 październik 2016 r. 
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1.3.3. W związku z analizą scenariusza działań na wypadek odstąpienia  
od kontraktu, we wrześniu 2016 r. sporządzony został przez RZGW GL Plan B, 
który, zawierał opis działań wraz z terminami ich rozpoczęcia i zakończenia oraz 
osobami/jednostkami odpowiedzialnymi za ich realizację. Pełnomocnik Dyrektora 
wyjaśnił, że był on dyskutowany na Komitecie Roboczym i prawdopodobnie na 
Komitecie Sterującym, lecz nie posiada informacji o jego formalnym zatwierdzeniu. 
Po kolejnych modyfikacjach/korektach Plan B zawierał 23 działania, których 
realizacja w porównaniu do terminów określonych w wersji przesłanej do BKP 
20 października 2016 przedstawiała się następująco: 

a) według stanu na 31 grudnia 2016 r. 

• zrealizowano osiem działań60, w tym jedno - dotyczące złożenia roszczeń 
przez RZGW GL w dacie odstąpienia61 - z opóźnieniem 12 dni,  

• niezrealizowano jednego działania, którego termin upłynął 13 grudnia 
2016 r., dotyczącego uzupełnienia dokumentacji projektowej w zakresie 
uzyskania nowej decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji 
i opracowania nowych PW. Wynikało to z niemożności zawarcia umowy na 
wykonanie ww. dokumentacji przed uzyskaniem akceptacji BŚ, co nastąpiło 
8 grudnia 2016 r. Aneks nr 2 do umowy zawarto 20 stycznia 2017 r.,  
a PW zostały dostarczone do RZGW GL 28 lutego 2017 r., zgodnie  
z terminem określonym w ww. aneksie, 

• terminy zakończenia pozostałych 14 działań zostały określone na lata 
2017-2019, w tym dla dziewięciu62 terminy upływały przed 31 marca 
2017 r.   

b) według stanu na 31 marca 2017 r., z pozostałych do realizacji 15 działań 

• zrealizowano pięć63, w tym jedno z opóźnieniem ok. 33 dni w przypadku 
przygotowania materiałów na potrzeby procedury wyboru nowego 
wykonawcy robót,  

• w trakcie realizacji znajdowało się pięć działań, z tego: 
− ubezpieczenie terenu budowy i robót do czasu wyboru nowego 

Wykonawcy, którego termin upłynął 16 lutego 2017 r. Do 3 lutego  
2017 r. zrealizowane zostało w części dot. ubezpieczenia terenu 
budowy w zakresie OC, natomiast w sprawie ubezpieczenia robót 
trwają negocjacje z firmami ubezpieczeniowymi64 (realizujący działanie 
RZGW GL i Inżynier Kontraktu), 

− zawarcie umów z firmami do realizacji Robót Koniecznych 
i zabezpieczających - zawarto umowy na trzy zadania oraz 

                                                      
60 (1) Doręczenie oświadczenia o odstąpieniu wraz z powiadomieniem o podstawach kontraktowych Odstąpienia z winy 
Wykonawcy; (2) Wystąpienie do Banku o spieniężenie gwarancji spłaty zaliczki; (3) Wystąpienie do Banku o spieniężenie 
gwarancji dobrego wykonania; (4) Ustanowienie Kierownika Budowy przez Inwestora/RZGW GL; (5) Zabezpieczeniu Placu 
Budowy przed swobodnym wjazdem osób nieuprawnionych zostało w pełni zrealizowane z dniem przejęcia w dniu 16 grudnia 
2016 r. obowiązków Kierownika budowy przez powołanego przez RZGW GL 28 października 2016 r. nowego osoby  
do pełnienia tej funkcji; (6) Zatrudnienie ochrony Terenu Budowy – rozpoznanie rynku Wykonawców; (7) Inwentaryzacja robót; 
(8) Złożenie roszczeń zamawiającego w dacie Odstąpienia – przygotowanie listy potencjalnych roszczeń, sformułowanie 
roszczeń.  
61 Termin zakończenia określony został na 13 listopada 2016 r. 
62 (1) Protokolarne przejęcie i zabezpieczenie Terenu Budowy wraz z obiektami budowlanymi, urządzeniami i stałymi punktami 
osnowy geodezyjnej; (2) Ubezpieczenie Terenu Budowy i Robót do czasu wyboru nowego wykonawcy; (3) Opracowanie 
zakresu wykonania robót koniecznych i zabezpieczających – ustalenie procedur; (4) Zawarcie umów z firmami do realizacji 
Robót Koniecznych i zabezpieczających; (5) Uzupełnienie dokumentacji projektowej w zakresie uzyskania zmiany decyzji 
o pozwoleniu na realizację inwestycji i opracowania nowych Projektów Wykonawczych; (6) Rozliczenie roszczeń Wykonawcy; 
(7) Wydanie określenia Inżyniera Wartości Robót w Dacie Odstąpienia; (8) Przygotowanie materiałów na potrzeby procedury 
wyboru nowego wykonawcy; (9) Uzyskanie akceptacji BŚ dla materiałów przetargowych.   
63 (1) Protokolarne przejęcie i zabezpieczenie Terenu Budowy wraz z obiektami budowlanymi, urządzeniami i stałymi punktami 
osnowy geodezyjnej; (2) Opracowanie zakresu wykonania robót koniecznych i zabezpieczających – ustalenie procedur; 
(3) Rozliczenie roszczeń Wykonawcy; (4) Wydanie określenia Inżyniera Wartości Robót w Dacie Odstąpienia; 
(5) Przygotowanie materiałów na potrzeby procedury wyboru nowego wykonawcy. 
64 Negocjacje prowadzone były od grudnia 2016 r. 
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prowadzone lub zakończone były negocjacje z firmami na cztery 
zadania dot. robót koniecznych i zabezpieczających (realizujący 
działanie Inżynier Kontraktu), 

− uzupełnienie dokumentacji projektowej w zakresie uzyskania nowej 
decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji i opracowanie nowych 
Projektów Wykonawczych zostało zrealizowane z opóźnieniem 77 dni 
w części dot. opracowania PW, natomiast opóźnienie w uzyskaniu 
nowej decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji związane  
było z koniecznością wcześniejszego uzyskania pozwolenia 
wodnoprawnego, a decyzja w tej sprawie została wydana 23 lutego 
2017 r.65 (realizujący działanie RZGW GL), 

− uzyskanie akceptacji Banku Światowego dla materiałów przetargowych 
niezbędnych do przeprowadzenia procedury wyboru nowego 
wykonawcy robót (Ref. No. ORFPP-A1-4 - pozycja w Procurement 
Plan66, tj. Planie zamówień), którego termin minął 31 marca 2017 r. 
Materiały przetargowe przesłano w wersji ostatecznej 11 kwietnia  
2017 r, a warunkową akceptację BŚ dla tej dokumentacji uzyskano  
13 kwietnia 2017 r. Przetarg na wyłonienie wykonawcy na dokończenie 
budowy został ogłoszony 21 kwietnia 2017 r. (realizujący RZGW GL), 

− powołanie Komisji Przetargowej, której termin powołania upłynął 
26 lutego 2017 r. było uzależnione od uzyskania z BŚ akceptacji 
materiałów przetargowych (kandydatury na członków Komisji były 
przygotowane),    

• zakończenie pozostałych pięciu działań przypadało na okresy późniejsze67. 

Opóźnienia w realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem przetargu na 
nowego wykonawcę robót, mimo że wynikające z obiektywnych okoliczności  
mogą wpłynąć na wydłużenie terminu zakończenia robót.  

(dowód:  akta kontroli str. 352,354-358, 436-437, 623-635,  
903-905, 1745, 1751-1786, 1903-1905, 4003-4004) 

W sprawie sposobu informowania Ministra Środowiska, KZGW, Komitetu 
Sterującego, BKP i innych instytucji o postępie realizacji zadania „Budowa suchego 
zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny”, Dyrektor w wyjaśnieniach podał, 
że w miarę potrzeby udzielane są odpowiedzi na pytania kierowane bezpośrednio 
do BKP/RZGW GL przez Władze Centralne. Informacje dotyczące problemów 
w realizacji zadań są na bieżąco przekazywane do BKP. W odstępach tygodniowych 
informacje są przekazywane do KZGW najczęściej w kontaktach bezpośrednich 
(drogą elektroniczną, telefonicznie lub osobiście). Natomiast informacje dotyczące 
realizacji Planu B przekazywane są, co dwa tygodnie do BKP. 

 (dowód:  akta kontroli str. 848-849, 1713-1714) 

1.3.4. Zakres prac przewidzianych do realizacji w okresie od odstąpienia  
od Kontraktu (tj. po dniu 28 października 2016 r.)  do wyboru nowego wykonawcy 
robót (termin zawarcia umowy określono w Planie B na dzień 30 września 2017 r.)68 
obejmował trzy grupy robót o łącznej wartości 154.536,3 tys. zł oraz wartość 

                                                      
65 Wniosek o wydanie decyzji został złożony 29 listopada 2016 r. 
66 Zwany dalej „Planem zamówień”. 
67 (1) Przeprowadzenie procedury wyboru nowego wykonawcy pierwotnie do 27 czerwca 2017 r. zmieniono na 31 lipca 2017 r.; 
(2) Uzyskanie akceptacji BŚ dla wyboru nowego Wykonawcy pierwotnie 28 lipca 2017 r. zmieniono na 28 sierpnia 2017 r.; 
(3) Zawarcie umowy z nowym wykonawcą pierwotnie 28 sierpnia 2017 r. zmieniono na 30 września 2017 r.; (4) Realizacja 
Robót) pierwotnie 1 września 2019 r. zmieniono na 15 listopada 2019 r.; (5) Rozstrzygnięcie sporów z Wykonawcą pierwotnie 
6 października 2019 r. zmieniono na 31 grudnia 2019 r. 
68 Sporządzony przez RZGW GL 



 

15 

koniecznych do opracowania PW w kwocie 1.041,0 tys. zł., dla których pierwotny 
termin dostarczenia określono na 20 grudnia 2016 r. 
PW zostały wykonane przez firmę sprawującą nadzór autorski nad projektem 
i dostarczone do RZGW GL 28 lutego 2017 r. zgodnie z terminem określonym  
w aneksie nr 2 z 20 stycznia 2017 r. do umowy zawartej z tą firmą, lecz  
po upływie 70 dni po terminie pierwotnym określonym w załączniku do pisma  
BWP z 16 listopada 2016 r.69 skierowanym do Dyrektora Projektu Ochrony 
Przeciwpowodziowej. Powyższe było spowodowane koniecznością uzyskania 
akceptacji BŚ na zastosowanie odpowiedniej procedury wyboru wykonawcy PW 
(uzyskano ją w dniu 8 grudnia 2016 r.), przez co dopiero później możliwe było 
zawarcie stosownej umowy.  
RZGW GL realizował wszystkie prace przewidziane do wykonania w okresie wyboru 
nowego wykonawcy robót, a przypadki opóźnień wynikały z obiektywnych 
okoliczności. I tak: 

a) roboty konieczne do wykonania dla zapewnienia bezpieczeństwa 
przeciwpowodziowego o wartości 19.028,5 tys. zł, w ramach których 
wyszczególniono osiem zadań m.in. na obiekcie Zapora Czołowa - 
dokończenie robót ubezpieczeniowych na lewym brzegu Kanału Ulgi w miejscu 
włączenia do Kanału Odpływowego (zakres włączono do głównego przetargu 
na wybór nowego wykonawcy na dokończenie robót); na obiekcie Zapora 
Prawobrzeżna - roboty polegające na zakończeniu wszystkich upustów 
grawitacyjnych z wyposażeniem w klapy zwrotne (projekt umowy był 
przygotowywany do przekazania do BKP we Wrocławiu celem uzyskania zgody 
BŚ na jej podpisanie – podpisanie nastąpiło 27 kwietnia 2017 r.) oraz 
opracowanie nowego Planu operacyjnego ochrony przeciwpowodziowej,  

Według stanu na 31 marca 2017 r. 

• z pięciu zakresów robót, na realizację których umowy miały zostać 
podpisane w okresie styczeń-luty 2017 r.70: w dwóch przypadkach umowy 
podpisano; dwa zakresy robót zostały włączone do głównego przetargu na 
wybór nowego wykonawcy robót, natomiast dla jednego zakresu robót,  
dla którego termin zakończenia prac upłynął z końcem marca 2017 r. 
umowa nie została jeszcze podpisana71. Opóźnienie spowodowane  
było koniecznością wyjaśniania nieścisłości w złożonych ofertach 
i przygotowaniem treści wynegocjowanej umowy wraz z jej tłumaczeniem 
na język angielski do przekazania do BKP we Wrocławiu w celu uzyskania 
zgody BŚ na jej podpisanie, 

• trzy zadania obejmujące usługi polegające na: 
− opracowaniu w grudniu 2016 r. nowego Planu operacyjnego ochrony 

przeciwpowodziowej - ostateczna wersja została przekazana 
21 stycznia 2017 r., tj. z opóźnieniem 43 dni72, co było spowodowane 
koniecznością sporządzenia modelu hydrologicznego z uwagi  
na nieprzekazanie niezbędnych danych przez Wykonawcę; 

− ochronie fizycznej terenu budowy - do podpisania umowy z inną firmą 
w dniu 19 marca 2017 r. (po uzyskaniu zgody BŚ), tj. z opóźnieniem 
ok. 47 dni w stosunku do terminu określonego w Planie zamówień, 
ochronę zapewniała firma, z którą umowę zawarł Inżynier Kontraktu, 

                                                      
69 Uzupełnienie do pisma z dnia 21 października 2016 r. nr BWP 2250/Zb./6018/2016/WM. 
70 Dane wg Planu zamówień.  
71 W Planie zamówień został on ustalony na styczeń 2017 r.  
72 We wniosku o „one time procurement walver” (jednorazowe zwolnienie ze stosowania procedur BŚ) termin zakończenia 
określono 9 grudnia 2016 r. 
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− ubezpieczeniu terenu budowy w grudniu 2016 r. – dotychczas teren 
budowy był objęty ochroną wynikającą z polisy Wykonawcy oraz 
posiadanej przez RZGW GL polisy OC obejmującej także teren 
budowy zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny,    

b) prace zabezpieczające dotychczas wykonane roboty o wartości  
51.103,4 tys. zł, w ramach których wyszczególniono sześć zadań,  
których rozpoczęcie miało nastąpić w okresie styczeń-luty 2017 r.73.  

Według stanu na 31 marca 2017 r. 

• cztery zakresy robót zostały włączone do głównego przetargu na wybór 
nowego wykonawcy robót z uwagi na niezgodności między ofertą 
złożoną przez oferenta a zakresem z dokumentacji projektowej, wysokim 
poziomem cen w złożonych ofertach oraz odmową firmy, do której się 
zwrócono o złożenie oferty na dany zakres robót, 

• na jeden zakres robót obejmujący zabezpieczenie koryta rowu 
Tworkowskiego74 zawarto umowę 13 marca 2017 r., tj. z opóźnieniem 
ok. 13 dni w stosunku do terminu określonego na luty 2017 r. w Planie 
zamówień, 

• na jeden zakres robót na obiekcie Upust do Odry Miejskiej75 (wykop, 
rozkucie pali, chudy beton, obciążenia próbne pali, płyta komory 
rezerwowej) nie zawarto umowy w styczniu 2017 r., co spowodowane 
było trwającymi od grudnia negocjacjami z firmą, która złożyła ofertę. 
W dniu 30 marca 2017 r. RZGW GL uzyskało zgodę BŚ na dalsze 
procedowanie (umowa została zawarta 11 kwietnia 2017 r.), 

c) roboty konieczne – przeciwdziałaniu stracie kolejnego sezonu budowlanego 
o wartości 84.404,4 tys. zł w ramach, których wyszczególniono trzy zadania 
z terminem rozpoczęcia w okresie styczeń – marzec 2017 r.  

Według stanu na 31 marca 2017 r. 
• na jeden zakres robót obejmujący realizację wzmocnienia podłoża 

gruntowego kolumnami żwirowymi76 zawarto umowę 16 stycznia 2017 r., 
tj. przed terminem określonym w Planie zamówień, 

• w przypadku dwóch zakresów obejmujących: rozebranie budynków  
we wsi Nieboczowy i Ligota Tworkowska77 oraz robót na zapleczu 
eksploatacyjnym78 nie zakończono trwających od grudnia 2016 r. 
i stycznia 2017 r. procedur związanych z wyborem firm, które złożyły 
oferty. Było to spowodowane wysokimi stawkami cenowymi w ofercie 
i występowaniem o złożenie ofert do innych firm oraz koniecznością 
korelacji prac planowanych do zlecenia z zakresem dokumentacji 
projektowej (umowy zostały zawarte: 5 i 26 kwietnia 2017 r.). 

 (dowód:  akta kontroli str. 353-354, 623-635, 880-890, 903-905,  
907-908, 914-918, 926, 929-932, 1715, 1724, 1898-1902, 1905) 

W 2016 r. nie prowadzono robót koniecznych w zakresie bezpieczeństwa 
przeciwpowodziowego i przeciwdziałania stracie kolejnego sezonu budowlanego 
gdyż podpisanie umów nastąpiło w 2017 r. z uwagi na trwające procedury wyboru 
wykonawców na te roboty. Prace zabezpieczające wykonane roboty obejmowały:  

                                                      
73 Dane wg Planu zamówień.  
74 Ref. No. ORFPP A1-8 – pozycja w Planie zamówień. 
75 Ref. No. ORFPP A1-9 – pozycja w Planie zamówień. 
76 Ref. No. ORFPP A1-11 – pozycja w Planie zamówień. 
77 Ref. No. ORFPP A1-13 – pozycja w Planie zamówień. 
78 Ref. No. ORFPP A1-12 – pozycja w Planie zamówień. 
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− usługi w zakresie bieżących prac zabezpieczających i utrzymaniowych terenu 
budowy (np. drogi, rowy, oznakowanie) – wydatki wyniosły 18,1 tys. zł netto79, 

− usługi ochrony fizycznej terenu budowy i mienia RZGW GL – wydatki wyniosły 
25,2 tys. zł netto80. 

W I kw. 2017 r. prowadzono: 

a) w zakresie robót koniecznych do wykonania – bezpieczeństwo 
przeciwpowodziowe: 

− realizowana była usługa pozostawania w gotowości do uruchomienia 
pompowania wody na terenie budowy81 – wydatki wyniosły 16,4 tys. zł, 

− opracowano Plan przeciwpowodziowy przepuszczenia wód powodziowych 
przez teren budowy – wydatki wyniosły 15,0 tys. zł netto82, 

b) w zakresie robót zabezpieczających wykonane prace, realizowane były 
zadania:  

− usługa ochrony fizycznej terenu budowy i mienia RZGW GL – wydatki 
w kwocie 93,5 tys. zł netto83, 

− usługa bieżącego zabezpieczenia i utrzymania infrastruktury technicznej 
budowy – wydatki w kwocie 48,2 tys. zł netto84, 

− roboty związane z zabezpieczeniem skarp Rowu Tworkowskiego - 
wykonanie ubezpieczenia docelowego· (wydatków jeszcze nie poniesiono),  

c) w zakresie robót koniecznych – przeciwdziałaniu stracie kolejnego sezonu 
budowlanego, roboty obejmowały wzmocnienie podłoża poprzez wykonanie 
kolumn żwirowych85 - wydatki wyniosły 8.428,0 tys. zł. 

(dowód:  akta kontroli str. 1711, 1716, 1724-1725, 1727-1728,  
1731-1738, 1741-1742, 1968, 1972) 

1.3.5. Skutkiem odstąpienia przez RZGW GL od Kontraktu z Wykonawcą było 
zgłoszenie się do 31 grudnia 2016 r. 42 firm, a według stanu na dzień 31 marca 
2017 r. łącznie 47 firm z roszczeniem o wypłatę wynagrodzenia w ramach solidarnej 
odpowiedzialności inwestora wynikającej z art. 6471ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. Kodeks cywilny86. Zgłoszone przez firmy roszczenia zaliczono do trzech 
grup określonych w dokumencie87 pn. „Mapa drogowa w zakresie postępowania 
z roszczeniami zgłaszanymi przez przedsiębiorców w związku z robotami, usługami 
i dostawami wykonanymi w ramach zadania pn. Budowa suchego zbiornika 
przeciwpowodziowego Racibórz Dolny”88. Wartość roszczeń zgłoszonych przez 
42 firmy do 31 grudnia 2016 r. wyniosła 45.986,3tys. zł, natomiast wg stanu  
na 31 marca 2017 r. wartość zgłoszonych roszczeń przez 47 firm wyniosła  
56.504,5 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 350, 437-439, 455-466, 814-836, 1836, 3593-3599) 

 
 
 

                                                      
79 Wydatki poniesione przez Inżyniera Kontraktu w ramach środków zwrotnych. 
80 Wydatki poniesione przez Inżyniera Kontraktu w ramach środków zwrotnych. 
81 Na podstawie umowy ORFPP A3-15 z 9 lutego 2017 r. 
82 Wydatki poniesione przez Inżyniera Kontraktu w ramach środków zwrotnych. 
83 Wydatki poniesione przez Inżyniera Kontraktu w ramach środków zwrotnych. 
84 Wydatki poniesione przez Inżyniera Kontraktu w ramach środków zwrotnych. 
85 Umowa ORFPP A1-11 z 16 stycznia 2017 r. 
86 Dz. U. z 2017 r. poz. 459 tj. zwany dalej Kodeks cywilny. 
87 Dokument taki miał zostać opracowany przez RZGW GL, co było efektem ustaleń podjętych podczas posiedzenia Komitetu 
Roboczego w dniu 23 listopada 2016 r. 
88 Do procedury tej BKP nie wniósł zastrzeżeń – pismo z dnia 19 stycznia 2017 r. W dniu 27 stycznia RZGW GL przekazało 
procedurę do Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, do której KZGW nie wniosło zastrzeżeń.  
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W 2016 r., RZGW GL nie zawierał ugód i nie wypłaciło firmom kwot z tytułu 
zgłoszonych roszczeń.  
Do 31 marca 2017 r., RZGW GL zawarł 10 ugód z ośmioma 
firmami/podwykonawcami na łączną kwotę 10.366,8 tys. zł, z czego wypłacono  
9.769,7 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 837-841, 2434, 2448, 2451-3592, 3634, 3637-3706) 

Jak wyjaśnił Kierownik Biura Wdrażania Projektu – Zbiornik Racibórz Dolny, nie 
można stwierdzić, że lista podwykonawców, którzy złożyli swoje roszczenia wobec 
RZGW GL w trybie odpowiedzialności solidarnej jest listą zamkniętą. Roszczenia 
zgłaszają zarówno podwykonawcy jak i dalsi podwykonawcy.  

Na dzień 13 kwietnia 2017 r. nie wystąpiły przypadki wystąpienia wobec RZGW GL 
na drogę sądową przez firny, które zgłosiły roszczenia. 

(dowód: akta kontroli str. 1711, 1714, 350, 439) 

1.3.6. W związku z użyciem przez Wykonawcę kruszywa hydrotechnicznego  
z łupka powęglowego89 o niewłaściwych parametrach, Wykonawca usunął ten 
materiał z korpusów zapór lewobrzeżnej i prawobrzeżnej na długości ok. 5,9 km  
(z ok. 6,0 km wybudowanych z użyciem tego materiału, a pozostały odcinek 
o długości 100 m90 zostanie poprawiony przez nowego wykonawcę). 
Zapisy w dzienniku budowy oraz w „Protokołach z Inspekcji Inżyniera Robót 
Zanikających i Ulegających Zakryciu” potwierdzały przeprowadzenie w okresie 
czerwiec-październik 2016 r. robót polegających na usunięciu z korpusów obu zapór 
ww. łupka oraz odtworzeniu nasypów bez użycia tego kruszywa. Do ww. protokołów 
załączone były wyniki przeprowadzonych w okresie czerwiec-październik 2016 r. 
badań próbek materiału pobranego z korpusów zapór przez Inżyniera Kontraktu  
lub w jego obecności.  
W Przejściowym Świadectwie Płatności nr 23 korekta nr 1, Inżynier Kontraktu 
dokonał potrącenia ilości robót odpowiadającej kwocie 20.739,5 tys. zł, jaką 
wypłacono Wykonawcy na podstawie PŚP nr 20 i nr 21 za wadliwie wykonane 
korpusy zapór z użyciem łupka. 
Wykonawca nie otrzymał wynagrodzenia za budowę i rozbiórkę nasypów zapór 
zawierających łupek. 

(dowód: akta kontroli str. 533-535, 551-553, 565, 597-598, 1010-1082, 1803-1829, 
1913-1915, 1961-1967, 1009a) 

Wartość roszczeń RZGW GL związanych z użyciem przez Wykonawcę łupka  
do budowy korpusów nasypów zapór (wg stanu na kwiecień 2017 r.91) RZGW GL 
ustaliło na kwotę 13.881,7 tys. zł z tego: 

• kwota 1.244,5 tys. zł stanowiła szacunkowy koszt rozbiórki i odbudowy  
100 m korpusu nasypu zapory, w którym Wykonawca nie usunął łupka, 

• kwota 12.631,4 tys. zł stanowiła szacunkowy koszt usunięcia materiału 
pochodzącego z rozbiórki korpusów nasypów, które zostały wadliwie 
wykonane przez Wykonawcę, 

• kwota 5,8 tys. zł stanowiła koszty badań kontrolnych korpusów nasypów 
zapór przeprowadzonych przez Inżyniera Kontraktu w okresie od grudnia 
2015 r. do marca 2016 r. 

                                                      
89 Zwany dalej „łupkiem”. 
90 W km 5+225 – 5+325 zapory prawobrzeżnej. 
91 Pismo Kierownika BWP w Raciborzu z dnia 11 kwietnia 2017 r. nr BWP2250/Zb/1674/2017/MP. 
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Wartość roszczeń Wykonawcy (odrzuconych przez Inżyniera Kontraktu) związanych 
z wykonaniem korpusów nasypów zapór z użyciem łupka wg stanu na kwiecień 
2017 r. wynosi łącznie kwotę 28.374,3 tys. zł, z tego: 

• kwota 13.108,5 tys. zł stanowiła wartość wstrzymanych/potrąconych 
płatności za nasypy wykonane z użyciem łupka, kosztów rozbiórki tych 
nasypów oraz kosztów wykonania nasypów z użyciem pospółki (jako 
podstawowego materiału zgodnego z projektem budowlanym)92, 

• kwota 15.239,4 tys. zł stanowiła różnicę między obmiarami nasypów 
wnioskowanymi przez Wykonawcę a zaakceptowanymi przez Inżyniera 
Kontraktu93, 

• kwota 26,4 tys. zł wynikała z zastosowania przez Inżyniera Kontraktu 
odrębnej ceny jednostkowej dla rozliczenia nasypów z użyciem łupka  
niż zastosowana przez Wykonawcę w przedłożonych rozliczeniach94. 

(dowód: akta kontroli str. 533-535, 598-622) 

1.3.7. W ocenie Dyrektora aktualnie, po rozwiązaniu Kontraktu, nie występują 
problemy w realizacji inwestycji. BWP realizuje czynności w trzech grupach 
tematycznych: 

• przetarg na wykonawcę dokończenia robót, 
• realizacja robót zgodnie z Planem B (w tym szczególnie wykonawstwo 

wzmocnienia podłoża), 
• rozliczenia z podwykonawcami na podstawie przepisów o solidarnej 

odpowiedzialności Inwestora za zobowiązania Wykonawcy. 

Inżynier Kontraktu wskazał m.in na następujące istotne uwarunkowania związane 
z inwestycją: 

• zalegające na terenie budowy materiały Wykonawcy oraz zeskładowany  
na hałdach łupek powęglowy ograniczający możliwości składowania ziemi 
pochodzącej z wykopów, 

• narastającą liczbę wniosków składanych w trybie solidarnej 
odpowiedzialności Inwestora za nieuregulowane płatności na rzecz 
podwykonawców, 

• konieczność naprawy uszkodzonych elementów monitoringu tymczasowego 
zainstalowanego na czas wykonywania nasypów zapór, co uniemożliwiało 
dokonywanie w pełnym zakresie koniecznych pomiarów osiadania gruntów 
pod już wykonanymi częściowo nasypami, 

• stałą kontrolę i bieżące naprawy wykonanych w sposób wadliwy przepustów 
na Zaporze Lewobrzeżnej, ponieważ brak dostatecznych umocnień przy 
każdych wezbraniach wód powoduje dewastację skarp i może zagrażać 
istniejącemu nasypowi czynnej linii kolejowej. Budowa przepustów została 
włączona do głównego postępowania przetargowego na wybór nowego 
wykonawcy95.  

(dowód:  akta kontroli str. 848-849, 1714, 1918-1919, 1944-1951, 4005, 4007) 

 

                                                      
92 Roszczenie nr 23. 
93 Roszczenie nr 27. 
94 Roszczenie nr 17. 
95 Jak wyjaśnił Pełnomocnik Dyrektora odbudowę rozmytego przepustu, w formie tymczasowego koryta umożliwiającego 
przepuszczenie wody zrealizował Wykonawca ok. 10 grudnia 2016 r. 
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1.4. Wydatki poniesione w ramach podkomponentu A296 od początku realizacji 
Projektu wyniosły 187.658,5 tys. zł, co stanowiło 70,1% zaplanowanych na ten  
cel środków (267.840 tys. zł). Z ww. kwoty w 2016 r. wydatkowano 14.281,6 tys. zł 
(5,3%).  

Podstawę dla realizacji procesu przesiedleń w ramach przygotowania budowy 
zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny stanowił Plan Przesiedleń97, 
zaktualizowany według stanu na wrzesień 2016 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 724-725, 1840, 1847) 

Pozyskanie prawa do nieruchomości pod budowę zbiornika Racibórz odbywało się 
w drodze zakupu/odszkodowania za przejęty teren oraz w drodze ustanowienia 
trwałego zarządu RZGW GL. Łącznie w 2016 r.98 na rzecz Skarbu Państwa nabyto 
cztery działki o łącznej powierzchni 2,6744 ha. 

Do końca IV kw. 2016 r. wydano łącznie decyzje odszkodowawcze dotyczące  
407 działek ewidencyjnych (w tym dla 20 działek decyzje wydano w 2016 r.).  

Prowadzone przez RZGW GL czynności mające na celu ustalenie wysokości 
odszkodowań za nieruchomości zajęte czasowo na cele przebudowy infrastruktury  
doprowadziły do zawarcia ugód dotyczących 12 z 25 działek ewidencyjnych, dla 
których przygotowano wyceny. Jak wyjaśnił Pełnomocnik Dyrektora, w odniesieniu 
do pozostałych, wycenionych działek nie zawarto ugód z przyczyn nie leżących  
po stronie RZGW GL (brak zgody na kwotę odszkodowania, nieuregulowany stan 
prawny). Do tej pory kwestia odszkodowań za zajęcie nieruchomości na cele 
przebudowy nie miała wpływu na prowadzenie robót budowlanych, zgodnie bowiem 
z decyzją o pozwoleniu na realizację inwestycji z 2012 r. RZGW GL uzyskał prawo 
do realizacji prac na wskazanych nieruchomościach. Zgodnie z rozwiązaniami 
projektowymi, planuje się jeszcze szacowanie wartości odszkodowan w odniesieniu 
do ok. 40 działek.  

RZGW GL w 2016 r. uzyskało decyzje o trwałym zarządzie dla 320 działek 
będących własnością Skarbu Państwa. Do końca 2016 r. z 2 029 działek  
do przejęcia w trwały zarząd, stanowiących nieruchomości niezbędne do realizacji 
inwestycji, RZGW GL posiadało decyzje o trwałym zarządzie dla 1 761 działek 
(86,8%)  

(dowód: akta kontroli str. 669, 1864-1867, 4005-4007, 4052, 4084)  

Zadania w ramach podkomponentu A2 realizowane były w 2016 r. na podstawie 
umowy z dnia 27 marca 2013 r., zawartej pomiędzy RZGW GL a Gminą Lubomia, 
dotyczącej „finansowania budowy infrastruktury gminnej na terenie Nowej Wsi”, 
zgodnie, z którą Gmina zobowiązana była do realizacji w terminie od 30 kwietnia 
2014 r. do 31 sierpnia 2017 r. dwóch zadań inwestycyjnych: 

• A2-4) budowy remizy strażackiej ze świetlicą, placu publicznego, domu 
wielorodzinnego dla mieszkańców przesiedlanych ze wsi: Nieboczowy i Ligota 
Tworkowska, budynku zaplecza klubu sportowego z jego wyposażeniem, 
zagospodarowania parku i terenów sportowych (boiska). Zadanie to zostało 
podzielone na pięć zakresów robót, na które Gmina zawarła w lipcu 2016 r. 
odrębne umowy z wykonawcami.  

                                                      
96 Podkomponent A 2 - Pozyskanie prawa dysponowania gruntami pod planowaną inwestycję. 
97 Zwanym dalej „Planem RAP”. 
98 Dane ze sprawozdania rocznego BKP za 2016 r. 
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Według stanu na 31 grudnia 2016 r. postęp robót99 na poszczególnych 
podzadaniach wynosił 13,5% dla zadania nr 1 „Budowa budynku Wiejskiego 
Domu kultury z remizą OSP, zadaszeniem terenowym i rynkiem z placem 
wodnym oraz 18,9% dla zadania nr 2 „Budowa budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych, natomiast na zadaniu nr 4 „Budowa boiska do piłki nożnej 
z układem ogrodzeń, piłkochwytów oraz trybunami zadaszonymi oraz budowa 
boiska wielofunkcyjnego” nie wykazano postępu robót.  

Według stanu na 31 marca 2017 r. postęp rzeczowy robót w przypadku 
zadania nr 1 zwiększył się do 18,4%, a na zadaniu nr 2 do 39,3%, 

• A2-5) budowy i zagospodarowania cmentarza wraz z przeniesieniem grobów 
z cmentarza w Nieboczowach oraz przeniesienie lub odtworzenie (w zależności 
od stanu technicznego) krzyży i kapliczek z Nieboczów i Ligoty Tworkowskiej 
do Nowej Wsi. Roboty zostały zakończone we wrześniu 2016 r.  

Pozostałe trzy zadania inwestycyjne: A2-1 budowa infrastruktury technicznej 
w zakresie: dróg, kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci wodociągowej, A2-2 
przebudowa sieci elektroenergetycznej średniego napięcia i niskiego napięcia  
oraz A2-3 wykonanie projektu oraz budowy oczyszczalni ścieków dla Nowej Wsi 
zostały zakończone w 2015 r. 

(dowód: akta kontroli str. 670-673, 1484-1485, 1492, 1503-1504, 1981-1988, 1991)  

Z pisma Wójta Gminy Lubomia z dnia 24 stycznia 2017 r. skierowanego  
do Pełnomocnika Dyrektora wynikało, że nie rozpoczęto robót na zadaniu nr 4 
„Budowa boiska do piłki nożnej z układem ogrodzeń, piłkochwytów oraz trybunami 
zadaszonymi oraz budowa boiska wielofunkcyjnego” z uwagi na konieczność 
wykonania robót dodatkowych polegających na wykonaniu modyfikacji warstw 
nośnych pod płytą boiska. W piśmie tym Gmina wystąpiła o wyrażenie zgody  
na wykonanie ww. prac dodatkowych o wartości szacunkowej 1.069,6 tys. zł.  
W lutym i marcu 2017 r. Gmina podpisała aneks do umowy z wykonawcą robót 
zwiększając wartość robót do 5.251,5 tys. zł100 oraz wydłużając termin zakończenia 
robót do 31 października 2017 r.  

Jak wyjaśnił Kierownik BWP, konieczność wykonania robót dodatkowych  
związana była ze zmianą warunków hydrogeologicznych niezależnych od Inwestora,  
co potwierdziły badania, przeprowadzone po rozpoczęciu prac przygotowawczych. 

(dowód: akta kontroli str. 1992-1996, 2034) 

RZGW GL zawarł w dniu 27 marca 2013 r. umowę z Parafią pod wezwaniem  
św. Józefa Robotnika w Nieboczowach, której przedmiotem było dofinansowanie 
budowy kościoła parafialnego w Nowej Wsi, w miejsce likwidowanego kościoła 
w Nieboczowach. Zakończenie robót nastąpiło w 2016 r., a pozwolenie na 
użytkowanie nowego kościoła uzyskano we wrześniu 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 673, 1507-1520,1276-1296) 

Realizacja przez RZGW GL w  2016 r. zadań w ramach podkomponentu A2  
nie budzi zastrzeżeń.  

1.5. Wydatki w podkomponencie A3101 od początku realizacji Projektu wyniosły 
52.783,8 tys. zł, co stanowiło 82,5% zaplanowanych środków (64 000,0 tys. zł). 

                                                      
99 Na podstawie książki obmiarów i zapłaconych faktur. 
100 Wartość robót przed podpisaniem aneksu wynosiła 3.936,0 tys. zł.  
101 Podkomponent A3 – Projekt i nadzór budowlany. 
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Z ww. kwoty w 2016 r. wydatkowano 8.517,8 tys. zł (13,3%), w tym 8.358,1 tys. zł 
stanowiły wydatki na usługi konsultingowe. 
W 2016 r. funkcję Konsultanta wsparcia technicznego dla Projektu pełniło 
Konsorcjum firm 102, z którym zawarto umowę103 w 2015 r.  
Od kwietnia 2016 r. nadzór autorski w Projekcie sprawowała fima, z którą  
zawarto   umowę w dniu 17 marca 2016 r. o wartości 3.534,2 tys. zł. Zakres zadań 
obejmował ocenę zgodności wykonywanych robót budowlanych z zatwierdzonym 
projektem budowlanym pn. Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny, w tym 
m.in.: wyjaśnianie wątpliwości powstałych w toku realizacji robót dotyczących  
Projektu Budowlanego104 i zawartych w nim rozwiązań, akceptację nieistotnych 
zmian zgłoszonych do PB przez Wykonawcę robót i zaakceptowanych przez 
Inżyniera Kontraktu, ocenę i analizę – na wniosek RZGW GL – decyzji i wniosków 
Inżyniera Kontraktu dotyczących wyników szczegółowych badań materiałów  
i konstrukcji w zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi zawartymi w PB 
czy normami. Ponadto do obowiązków tej firmy należało również wykonanie 
brakujących PW oraz przygotowanie kompletnego wniosku o zmianę decyzji  
o pozwoleniu na realizację inwestycji, co wynikało z Aneksu Nr 2 zawartego w dniu 
20 stycznia 2017 r.  

W przekazanej informacji, Inżynier Kontraktu stwierdził, że dokonane w ramach 
Nadzoru Autorskiego105 dwie istotne zmiany w projekcie budowlanym106, 
spowodowały konieczność zmiany wcześniej uzyskanej decyzji o pozwoleniu  
na realizację inwestycji. W dniu 23 marca 2017 r. został złożony stosowny wniosek 
w tej sprawie. Powyższe zmiany nie miały wpływu na tempo robót. 

(dowód: akta kontroli str. 1918, 1932-1943, 4005, 4025-4029, 4052-4053) 

Ponadto, w ramach podkomponentu A3 wydatkowano środki na usługi 
konsultingowe: w zakresie obsługi prawnej (umowa nr 1/BWP/2015 z 27 stycznia 
2015 r.), w zakresie wdrażania Planu RAP (umowa nr 1/2013 z 5 marca 2013 r.), 
w zakresie wspierania działania Biura Wdrażania projektów w Raciborzu  
i RZGW GL w zakresie ochrony środowiska (umowa nr 4/2103 z 26 marca 2013 r.). 
W 2016 r. Inżynier Kontraktu, w ramach zawartej umowy, przedłożył RZGW GL 
dwanaście raportów miesięcznych z postępu realizacji umowy konsultingowej 
i umowy o roboty oraz cztery raporty kwartalne. 

(dowód:  akta kontroli str. 337-346, 625-635, 2001-2011, 2016, 3983, 3991-3997, 
4030-4031) 

1.6. Na realizację Projektu w 2016 r., RZGW GL (na podstawie czterech wniosków 
złożonych do BKP107) zapotrzebował środki finansowe w łącznej wysokości  
99.385,8 tys. zł z tego 26.826,5 tys. zł z MBOIR, na podstawie umowy pożyczki  
z dnia 11 maja 2007 r.108, 64.816,9 tys. zł z kredytu BRRE i 7.742,4 tys. zł z budżetu 
państwa. Zapotrzebowane kwoty zostały przyznane w wysokości 90.410,8 tys. zł 
(91,0%)109. W 2016 r. Projekt był również finansowany ze środków unijnych 

                                                      
102 Zwany dalej „Inżynierem Kontraktu”. 
103 Umowa z dnia 3 września 2015 r. na usługi konsultingowe Projekt Ochrony przeciwpowodziowej Dorzecza Odry pożyczka 
7436-POL obejmująca usługi nadzoru budowlanego włącznie z wykonywaniem funkcji Inżyniera kontraktu i usługami 
zarządzania Kontraktem w ramach projektu Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny.  
104 Zwanego dalej „PB”. 
105 Nadzór autorski realizowany jest od kwietnia 2016 r. na podstawie umowy zawartej z firmą, która sporządziła projekt 
budowlany „Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny”. 
106 Zmiany te dotyczyły: przesunięcia obwałowań zbiornika Syrynka oraz wykonania dodatkowej grobli rozdzielającej korpus 
Zapory Prawobrzeżnej od istniejącego zbiornika rekreacyjnego Buków. 
107 Wnioski odpowiednio z dnia: 12 listopada 2015 r., 16 lutego 2016 r., 15 czerwca 2016 r., 22 września 2016 r.   
108 Zwanej dalej „umową pożyczki”. 
109 Środki finansowe zapotrzebowane z MBOiR otrzymano w kwocie 25.013,5 tys. zł (93,2%), z BRRE w kwocie  
57.654,9 tys. zł (89,0%), a z budżetu państwa w kwocie 7.742,4 tys. zł (100%). 
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w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020110 
w kwocie 33.926,1,0 tys. zł. Z przyznanych środków, wydatkowano 119.729,3 tys. zł 
(96,3%), w tym 2,5 tys. zł na podkomponent D2. Kierownik BWP wyjaśnił,  
że przyczyną niewykorzystania części środków finansowych było: nieprzekazanie 
przez Gminę Lubomia zakładanej liczby wniosków o płatność, co spowodowane 
było zmniejszeniem ilości wykonanych robót w stosunku do zakładanych  
w pierwotnych harmonogramach robót, z uwagi na złe warunki pogodowe, 
problemami związanymi z koniecznością wzmocnienia podłoża gruntowego pod 
budowę boisk, które uniemożliwiły rozpoczęcie robót w 2016 r. i problemami  
z rozliczeniem wykonanych prac z uwagi na konieczność uzupełniania dokumentów 
rozliczeniowych przez wykonawców robót, a także nieprzedłożeniem przez 
Konsultanta pełniącego nadzór autorski zapowiadanej na IV kwartał 2016 r.  
liczby raportów stanowiących podstawę do rozliczenia finansowego. 

W 2016 r. Projekt był finansowany także środkami z rezerwy celowej poz. 4 - 
„Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym realizacja zadań 
w dorzeczach Odry i górnej Wisły”111 (44,7 tys. zł) z przeznaczeniem na realizację 
prac archeologicznych wykonywanych na terenie zbiornika Racibórz. Wydatki te  
nie są zaliczane do wydatków projektu, tj. nie stanowią wydatków kwalifikowalnych, 
z uwagi na postanowienia BŚ, które nie pozwalają na finansowanie prac 
prowadzonych przez PAN. 

(dowód: akta kontroli str. 1421-1450, 1598-1625, 1674-1679, 1963-1964, 1968, 
1970-1971)  

1.7. Czas oczekiwania na wydanie przez dysponentów funduszy decyzji 
uruchamiającej środki pożyczki, kredytu czy też środki towarzyszące budżetu 
państwa, licząc od dnia złożenia wniosku przez RZGW GL do BKP, wynosił 
w 2016 r. od 29 do 99 dni112. Nie spowodowało to jednak nieterminowej realizacji 
zobowiązań na rzecz Wykonawcy i Gminy Lubomia. 

(dowód: akta kontroli str. 1421-1450, 848-849) 

1.8. W oświadczeniu o stanie kontroli zarządczej za 2016 r. Dyrektor wskazał, 
że w ww. jednostce w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna 
i efektywna kontrola zarządcza, której zapewnienie - w myśl art. 69 ust. 1 pkt 3 
ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych113 - należy do obowiązków 
kierownika jednostki. 

(dowód: akta kontroli str. 2298-2300) 

 

                                                      
110 Zwanego dalej „POiŚ”. Środki wynikają z umowy o dofinansowanie Projektu nr POIS.0201.00-00-0003/16-00 zawartej 
z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zwanego dalej „NFOŚiGW”) 29 czerwca 2016 r., 
w ramach działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, 
w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja  
do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; zwanej dalej „umową o dofinansowanie 
z POiŚ”.  
111 Na podstawie decyzji Ministra Finansów z 5 lutego 2016 r., znak: MF/FG6.4143.3.2.2016.MF.121 przyznającej środki 
z rezerwy celowej w kwocie 116,6 tys. zł i decyzji korygującej Ministra Rozwoju i Finansów z 18 listopada 2016 r., znak: 
MF/FG6.4143.3.2.2016.MF.121.K01 zmniejszającej środki z rezerwy celowej o 71,9 tys. zł. 
112 Tj.: 82 dni - w przypadku wniosku złożonego 12 listopada 2015 r. (data wydania decyzji przyznającej środki 2 lutego  
2016 r.), 91 dni – w przypadku wniosku złożonego 12 listopada 2015 r. (data wydania decyzji 11 lutego 2016 r.), 73 dni – 
w przypadku wniosku złożonego 16 lutego 2016 r. (data wydania decyzji 29 kwietnia 2016 r.), 99 dni – w przypadku wniosku 
złożonego 16 lutego 2015 r. (data wydania decyzji 19 maja 2016 r.), 41 dni - w przypadku wniosku złożonego 15 czerwca  
2016 r. (data wydania decyzji przyznającej środki 26 lipca 2016 r.), 33 dni – w przypadku wniosku złożonego 23 czerwca  
2016 r. (data wydania decyzji 26 lipca 2016 r.), 29 dni – w przypadku wniosku złożonego 22 września 2016 r. (data wydania 
decyzji 21 października 2016 r.) i 36 dni – w przypadku wniosku złożonego 22 września 2016 r. (data wydania decyzji  
28 października 2016 r.). 
113 Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm. 



 

24 

Na funkcjonujący system kontroli zarządczej w odniesieniu do Projektu składały się 
m.in.: obowiązujący Regulamin Organizacyjny114 (w ramach, którego wyodrębniono 
i określono zadania BWP oraz poszczególnych kluczowych jego uczestników), 
Polityka rachunkowości115 (regulująca sposób ujmowania wydatków w ramach 
Projektu) oraz zakresy obowiązków poszczególnych pracowników biorących udział 
w realizacji Projektu.  

Zgodnie z zarządzeniem nr 11/2011 Dyrektora z 2 czerwca 2011 r. w sprawie 
organizacji systemu kontroli zarządczej, źródłem informacji o stanie kontroli 
zarządczej w kontrolowanej jednostce były m.in. wyniki: monitoringu realizacji zadań 
w komórkach i pionach, przeprowadzonych audytów i kontroli oraz realizowanych 
zaleceń pokontrolnych i poaudytowych.  

W 2016 r. ani audytor RZGW GL, ani kontroler wewnętrzny nie przeprowadzili 
żadnych badań obejmujących realizację Projektu.  

W 2016 r. została przeprowadzona w RZGW GL przez Ministerstwo Środowiska 
kontrola dotycząca „Wybranych aspektów realizowanych przedsięwzięć 
inwestycyjnych”, w tym m.in. Projektu. Do zakończenia niniejszej kontroli NIK, 
RZGW GL nie otrzymał wystąpienia pokontrolnego.  

(dowód: akta kontroli str. 2281-2300, 2376-2378, 2384-2412)  

W okresie objętym kontrolą prowadzony był przez Inżyniera Kontraktu bieżący  
monitoring i nadzór nad realizacją celów i zadań RZGW GL w zakresie Projektu, 
uwzględniający ocenę zachowania kryterium oszczędności, zgodności z prawem, 
efektywności, terminowości i skuteczności podejmowanych działań m.in. poprzez 
spotkania, narady i raportowanie zaawansowania prac w ramach Projektu. 
Z prowadzonych przez siebie czynności oraz z postępu prac, Inżyniera Kontraktu 
sporządzał dla RZGW GL miesięczne raporty, co opisano w pkt. 2.1. wystąpienia.  

 (dowód: akta kontroli str. 2413-2428)  

Zarządzeniem nr 32/2012 Dyrektora z 31 października 2012 r. wprowadzono 
Politykę Zarządzania Ryzykiem.  

W „Raporcie z przeglądu ryzyka za 2016 r.”, zatwierdzonym przez Dyrektora, 
zdefiniowano 12 ryzyk związanych z realizacją Projektu. W odniesieniu  
do 2015 r. liczba zidentyfikowanych w tym zakresie ryzyk zmniejszyła się  
o jedną pozycję. W „Wykazie ryzyk zmaterializowanych w RZGW GL w 2016 r.” 
zamieszczono cztery ryzyka związane z realizacją Projektu i podjęto działania  
w celu ich uniknięcia lub ograniczenia skutków ich wystąpienia. 
 

(dowód: akta kontroli str. 2301-2365, 2429-2432) 

1.9. W dokumentacji z realizacji inwestycji nie odnotowano wystąpienia problemów 
we współpracy z firmą realizującą zadania Inżyniera Kontraktu. 

1.10. W okresie objętym kontrolą, Plan zamówień RZGW GL przewidywał 
rozpoczęcie w 2016 r. 10 postępowań, z których jedno, dotyczące Ubezpieczenia 
Terenu Budowy, miało zakończyć się podpisaniem umowy w 2016 r., natomiast 
pozostałe w styczniu i lutym 2017 r.  
Postępowanie o udzielenie zamówienia na Ubezpieczenie Terenu Budowy (Ref. No. 
A3-18)  w 2016 r. nie zostało zakończone i wg stanu na 31 marca 2017 r. toczyły się 
negocjacje z oferentami. Wydłużenie czasu tego postępowania wynikało jak wyjaśnił 
Kierownik BWP z faktu, że tylko jedna z siedmiu firm ubezpieczeniowych, do których 

                                                      
114 Wprowadzony zarządzeniem nr 2/2014 z 17 marca 2014 r. 
115 Wprowadzona zarządzeniem nr 9/2015 z 14 maja 2015 r. 
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rozesłano zapytania zadeklarowała możliwość ubezpieczenia. Oferta przedstawiona 
25 stycznia 2017 r. okazała się skrajnie niekorzystna dla RZGW GL zarówno pod 
względem finansowym jak i z uwagi na zakres ochrony ubezpieczeniowej. W wyniku 
prowadzonych równolegle rozmów z innym brokerem uzyskano 27 marca 2017 r. 
ofertę, która była analizowana.   

Według stanu na 31 marca 2017 r., z pozostałych dziewięciu postępowań: 

− pięć zakończyło się podpisaniem umów w okresie styczeń-marzec 2017 r. 
(z tego dwa116 w terminie oraz trzy117 po upływie terminów określonych 
w Planie zamówień), 

− w dwóch przypadkach zakończono negocjacje z oferentami, które były 
prowadzone od grudnia 2016 r. i od stycznia 2017 r. W jednym przypadku 
przekazano umowę do BKP w celu uzyskania zgody BŚ na jej zawarcie118 
(umowa zawarta został 5 kwietnia 2017 r.), a w drugim119 przygotowywana była 
treść wynegocjowanej umowy do przekazania do BŚ celem uzyskania zgody 
na jej zawarcie (umowa została zawarta 27 kwietnia 2017 r.), 

− w jednym przypadku prowadzone były nadal negocjacje z oferentami 
i uzyskano 30 marca 2017 r. zgodę BŚ na dalsze procedowanie120 (umowa 
została zawarta 11 kwietnia 2017 r.), 

− w jednym przypadku komisja przetargowa zrezygnowała z udzielenia 
zamówienia, a zakres robót będący przedmiotem postępowania  
został włączony do przetargu na wybór nowego wykonawcy robót  
(Kanał doprowadzający – stabilizacja osuwiska Ref. No. A1 -10). Powyższe 
spowodowane było, jak wyjaśnił Kierownik BWP, informacją firmy przewidzianej 
we wniosku o No objection, że nie jest w stanie zapewnić materiałów, gwarancji 
bankowej oraz ubezpieczenia, odmową złożenia oferty przez jedną z firm,  
do której wysłano zapytania, ceną oferty drugiej firmy wyższą od cen 
rynkowych oraz koniecznością zakończenia prac związanych z określeniem 
zakresu robót do przetargu na dokończenie budowy zbiornika Racibórz (wybór 
nowego wykonawcy robót). 

(dowód: akta kontroli str. 353-354, 914-933, 1724, 1724) 

Badaniem z zakresu udzielania zamówień publicznych objęto cztery postępowania 
przeprowadzone w 2016 r. w trybie DC (Direct Contracting) w oparciu o przesłanki 
do stosowania tego trybu wymienione w klauzuli 3.7 (b), 3.7 (d) i 3.7. (e) 
Wytycznych Banku Światowego121. W ramach tych postępowań skierowano 
zapytania i prowadzono negocjacje z podmiotami, które do tej pory realizowały  
już prace w ramach budowy Zbiornika Racibórz Dolny, jako podwykonawcy. 
W przebiegu prowadzonych postępowań nie stwierdzono nieprawidłowości. 
Poszczególne postępowania dotyczyły: 
• wykonania robót polegających na wzmocnieniu podłoża poprzez wykonanie 

kolumn żwirowych oraz wykonania pierwszego etapu nasypów dociążających 
oraz prac towarzyszących i projektowych. Zapytanie ofertowe wraz 
z przedmiarem robót dot. realizacji (kontynuacji) wybranych robót zostało 
przesłane do wykonawcy 4 listopada 2016 r., oferta wpłynęła 16 listopada 
2016 r., w wyniku kolejnych spotkań negocjacyjnych wykonawca złożył trzy 

                                                      
116 Wzmocnienie podłoża kolumnami żwirowymi z konstrukcją nasypu (Ref. No. A1-11) oraz Utrzymanie mostów 
tymczasowych, utrzymanie dróg tymczasowych (Ref. No. A3-17). 
117 Zabezpieczenie skarp Rowu Tworkowskiego (docelowe) (Ref. No. A1-8); Mobilne pompownie dla dołów budowlanych  
(ref. No. A3-15) oraz Usługi Ochrony dla Terenu Budowy (Ref. No. A3-16). 
118 Rozbiórka budynków w Nieboczowach i Ligocie Tworkowskiej (Ref. No. A1 – 13). 
119 Przebudowa przepustu Buków i zakończenie przepustów wzdłuż zapory Prawobrzeżnej (Ref. No. A1-5). 
120 Upust do Odry Miejskiej – zabezpieczenie fundamentów (Ref. No. A1-9). 
121Guidelines Procurement of Goods, Works, and Non-Consulting Services under IBRD Loans and IDA Credits & Grants by 
World Bank Borrowers, January 2011. 
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aktualizacje tej oferty, ostatecznie ustalono maksymalne wynagrodzenie 
w wysokości 68.520,1 tys. zł netto, tj. 84.279,7 tys. zł brutto. BŚ wyraził 
akceptację122 dla przyznania kontraktu ww. wykonawcy. W dniu 16 stycznia 
2017 r. RZGW GL zawarł umowę z wybranym wykonawcą na ww. kwotę,  
a 20 stycznia  2017 r. zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  
na stronach internetowych BŚ, 

• wykonania robót polegających na zabezpieczeniu skarp Rowu Tworkowskiego 
– wykonaniu ubezpieczenia docelowego. Zapytanie ofertowe wraz 
z przedmiarem robót dot. realizacji (kontynuacji) wybranych robót zostało 
przesłane do wykonawcy 10 listopada 2016 r., oferta wpłynęła 1 grudnia 
2016 r., która w wyniku spotkania negocjacyjnego została zaktualizowana 
12 grudnia 2016 r. Ostatecznie ustalono maksymalne wynagrodzenie 
w wysokości 10.648,1 tys. zł netto, tj. 13.097,2 tys. zł brutto. BŚ wyraził 
akceptację dla przyznania kontraktu ww. wykonawcy. W dniu 13 marca 2017 r. 
RZGW GL zawarł umowę z wybranym w ww. postępowaniu wykonawcą  
na ww. kwotę, a 24 marca 2017 r. zamieścił ogłoszenie o udzieleniu 
zamówienia na stronach internetowych BŚ, 

• wykonania ubezpieczenia docelowego koryta rzeki Psiny poza zbiornikiem  
oraz zabezpieczenia lewego brzegu Kanału Ulgi, odpowietrznej skarpy  
zapory czołowej wraz z ubezpieczeniem rowów R1, R2 i R3. W tych dwóch 
postępowaniach zapytania ofertowe wraz z przedmiarami robót dot. realizacji 
(kontynuacji) wybranych robót zostały przesłane do wykonawców 18 listopada 
2016 r., po przeanalizowaniu złożonych ofert, komisja procedująca wybór 
wykonawców zadecydowała o nieudzieleniu ww. zamówień z uwagi m.in. na: 
przedłużający się proces negocjacji oraz nieuzasadniony wzrost cen 
jednostkowych robót, a także konieczność zakończenia prac związanych 
z określeniem zakresu robót do przetargu na dokończenie budowy Zbiornika 
Racibórz Dolny. Zakres prac objętych ww. postępowaniami został włączony  
do nowego (głównego) przetargu na wyłonienie nowego wykonawcy  
na dokończenie budowy Zbiornika Racibórz Dolny. 

(dowód: akta kontroli str. 353-354, 881-885,  
900-902, 1721-1723, 3708-3963)           

NIK zwraca uwagę na potrzebę zapewienia finansowania w 2017 r. i w latach 
kolejnych, w związku z rozwiązaniem umowy z dotychczasowym wykonawcą 
kontraktu A1-1, zwiększonych nakładów w kwocie ok. 471,47  mln zł na dalszą 
realizację budowy Zbiornika Racibórz. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym obszarze. 

2. Badanie wydatków Projektu z 2016 r. i sprawozdania 
finansowe z realizacji Projektu  

2.1.  Badaniem objęte zostały wydatki na łączną kwotę 106.743,4 tys. zł123,  
tj. 89,2% wszystkich wydatków poniesionych przez BWP w ramach Projektu  
w 2016 r. (119.729,3 tys. zł), z tego: 96.339,7 tys. zł stanowiły wydatki poniesione  
w ramach podkomponentu A1, 7.604,1 tys. zł wydatki w ramach podkomponentu A2 
i 2.799,6  tys. zł wydatki w ramach podkomponentu A3. Skontrolowane wydatki 

                                                      
122 Zgodę na dalsze procedowanie (w oparciu o dokonany przegląd dokumentów, w tym projektu umowy). 
123 Wybrane losowo, przy zastosowaniu metody monetarnej (MUS) na kwotę 106.584,6 tys. zł oraz dobrane celowo koszty 
operacyjne na kwotę 158,8 tys. zł (podkomponent A3).  

Uwaga dotycząca 
badanej działalności  

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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poniesiono zgodne z celami i zasadami realizacji Projektu określonymi w umowie 
pożyczki i prawidłowo ujęto w ewidencji księgowej na koniec 2016 r.  
Badaniem objęto również zwrócone przez Wykonawcę środki z zaliczki otrzymanej 
w 2013 r., w kwocie 76.392,4 tys. zł, które prawidłowo ujęto w ewidencji księgowej 
RZGW GL. 

W wyniku badania dowodów księgowych (28), stwierdzono kompletność 
i poprawność ich kontroli bieżącej (w tym faktur, przejściowych świadectw płatności 
i dowodów zapłaty). Dyrektor lub jego zastępca i Główny Księgowy zatwierdzali 
badane dowody księgowe do wypłaty zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 6 ustawy 
o rachunkowości i polityką rachunkowości. 

(dowód: akta kontroli str.1094-1417, 1523-1526, 1533-1540, 2384-2412) 

Struktura źródeł finansowania w odniesieniu do próby 33 z 36 wybranych losowo 
wydatków była następująca::  

• Podkomponent A1 – MBOIR-20%, BREE-80%, 

• Podkomponent A2 – MBOIR-55%, budżet RP-45%, 

• Podkomponent A3 – MBOIR-49%, BREE-51%, 

co było zgodne z warunkami dofinansowania, określonymi w umowie pożyczki. 

(dowód: akta kontroli str. 1094-1406) 

W przypadku dwóch124 z 36 kontrolowanych wydatków, roboty budowlane ujęte 
w podkomponencie A1 sfinansowano w 13,9% ze środków MBOIR i w 86,1%  
ze środków BRRE, co było zgodne z aneksem nr 1 z 4 lutego 2014 r. do umowy 
pożyczki, określającym górny limit procentowy udziału środków Banku Światowego 
w finansowaniu Projektu na 85%125.  

 (dowód: akta kontroli str. 1094-1098, 1112-1120, 1419-1420, 1717-1720) 

W przypadku jednego z 36 kontrolowanych wydatków, roboty budowlane ujęte 
w podkomponencie A1 sfinansowano ze środków POIŚ w kwocie 33.926,1 tys. zł 
(100%), co wynikało z umowy o dofinansowanie z POIŚ. 

(dowód: akta kontroli str. 1094-1098, 1121-1133, 1598-1672) 

RZGW GL terminowo dokonywało płatności dla Wykonawcy Kontraktu wynikających 
z badanych dowodów.   

(dowód: akta kontroli str. 848-849,1097-1098) 

W ramach dokumentacji zrealizowanych robót budowlanych, finansowanych 
w ramach podkomponentu A1, Wykonawca przedkładał Inżynierowi Kontraktu  
m.in. zbiorcze zestawienia zawierające przedmiary robót, rozliczenia okresowe 
wykonanych robót i książki obmiarów, stanowiące podstawę, po ich weryfikacji, 
sporządzenia PŚP. Faktury VAT sporządzane przez Wykonawcę za roboty 
budowlane zawierały kwoty wynikające z PŚP. Faktury były zatwierdzane pod 
względem merytorycznym i formalno-rachunkowym przez upoważnione osoby.  

(dowód: akta kontroli str. 1094-1096, 1101-1138, 2368-2374) 

Do faktur za usługi konsultingowe w zakresie środowiska, finansowane w ramach 
podkomponentu A3 dołączano dokumenty zawierające rozliczenie świadczonych 
usług. Rozliczenie usług konsultingowych następowało na podstawie miesięcznych 

                                                      
124 Faktura VAT nr 200-673-16001 z 3 czerwca 2016 r. sporządzona przez Wykonawcę na kwotę 34.321,2 tys. zł, w tym: 
4.757,1 tys. zł (13,9%) sfinansowano ze środków MBOiR, a 29.564,1 tys. zł (86,1%) ze środków BRRE. 
125 Środki BRRE służą uzupełnieniu finansowania faktur i nie mają ograniczeń procentowych.  
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rozliczeń świadczonych usług, zatwierdzanych przez BWP, co było zgodne z umową 
nr 4/2013 na usługi konsultacyjne wspierające działania BWP w Raciborzu 
w zakresie ochrony środowiska, w ramach Projektu, zawartą 26 marca 2013 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1094-1096, 1297-1406, 2368-2374) 

Na potwierdzenie usług nadzoru budowlanego oraz wykonywania funkcji  
Inżyniera Kontraktu i usług konsultingowych, przedkładane były raporty miesięczne 
z rozliczeniem świadczonych usług i karty czasu pracy ekspertów ze szczegółowymi 
rozliczeniami wykonanych prac, co było zgodne z zapisami umowy na usługi 
konsultingowe zawartej 3 września 2015 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1297-1406, 2368-2374) 

Zgodnie z postanowieniami umowy pożyczki, w ramach podkomponentu A2 
finansowano nabycie od Gminy Lubomia nieruchomości objętej decyzją Wojewody 
Śląskiego z 26 listopada 2012 r.126 o pozwoleniu na realizację inwestycji.  
Wypłaty dokonano na podstawie umowy sprzedaży zawartej z Gminą Lubomia· 

dotyczącej nieruchomości położonej w gminie Lubomia (obręb Nieboczowy). 
Postępowania odszkodowawcze przebiegały w terminach zgodnych 
z harmonogramem ujętym w Planie RAP.  

 (dowód: akta kontroli str. 1139-1296, 1840-1861, 2368-2374)  

W ramach umów zawartych z Gminą Lubomia127, RZGW GL refinansował również 
nw. roboty budowlane przewidziane w podkomponencie A2:  
− budowę infrastruktury technicznej w zakresie dróg, kanalizacji deszczowej, 

sanitarnej i sieci wodociągowej dla „Nowej Wsi” w Gminie Lubomia,  
− budowę i zagospodarowanie cmentarza wraz z przeniesieniem grobów 

z cmentarza w Nieboczowach oraz historycznych krzyży i kapliczek, 
− budowę budynku domu kultury z remizą, budynku zaplecza klubu sportowego, 

zagospodarowanie terenu parku, terenów publicznych i sportowych, 
− budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych.  

 (dowód: akta kontroli str. 1094-1099, 1139-1296, 1451-1506) 

W ramach umowy zawartej z Parafią pod wezwaniem św. Józefa Robotnika 
w Nieboczowach128 RZGW GL refinansował także budowę kościoła w Nowej Wsi 
(podkomponent A2). 

(dowód: akta kontroli str. 1094-1099, 1139-1296, 1507-1520) 

RZGW GL, zgodnie z umową zawartą z Gminą Lubomia dokonywał płatności  
za refaktury wystawione przez Gminę Lubomia na podstawie przedłożonych faktur 
sporządzonych przez wykonawców robót i dołączonych do nich protokołów  
odbioru częściowego lub końcowego, raportów kontroli robót zweryfikowanych  
przez Inspektora Nadzoru i Inżyniera Kontraktu, kosztorysów powykonawczych 
zweryfikowanych przez Inżyniera Kontraktu, a także rozliczeń wykonawców. 
Płatność za refaktury następowała po zatwierdzeniu przez upoważnione osoby 
wniosków o płatność zaliczkową.  

 (dowód: akta kontroli str. 1139-1296, 2368-2374) 

Zgodnie z umową zawartą z Parafią w Nieboczowach, RZGW GL dokonywał 
płatności za wnioski o płatność wystawione przez Parafię w Nieboczowach na 

                                                      
126 Decyzja Wojewody Śląskiego Nr 1/2012 z 26 listopada 2012 r.  
127 Umowa z 20 grudnia 2012 r. dotycząca finansowania budowy infrastruktury drogowej i technicznej na terenie Nowej Wsi 
oraz umowa z 27 marca 2013 r. dotycząca finansowania budowy infrastruktury gminnej na terenie Nowej Wsi. 
128 Umowa nr 5/2013 dotycząca finansowania budowy kościoła na terenie Nowej Wsi z 27 marca 2013 r.; zwanej dalej „Parafią 
w Nieboczowach”. 
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podstawie przedłożonych faktur sporządzonych przez wykonawców robót 
i dołączonych do nich protokołów odbioru częściowego lub końcowego, kosztorysów 
powykonawczych zweryfikowanych przez Inspektora Nadzoru, a także rozliczeń 
wykonawców. Płatność za refaktury następowała po zatwierdzeniu przez 
upoważnione osoby wniosków o płatność zaliczkową.  

 (dowód: akta kontroli str. 1139-1296, 2368-2374) 

Wnioski o płatność zaliczkową objęte niniejszą kontrolą (8),  przedłożone w 2016 r. 
przez Gminę Lubomia, BWP sprawdziło pod względem merytorycznym i formalno-
rachunkowym w terminie do 11 dni od daty ich wpływu, tj. w terminie ustalonym 
w § 11 pkt 4 umowy z Gminą Lubomia (nieprzekraczającym 30 dni roboczych). 
Zatwierdzenie wniosków o płatność przez BWP umożliwiało RZGW GL przekazanie 
środków finansowych Gminie Lubomia z zapewnieniem terminowej płatności przez 
tę Gminę wykonawcom. 

(dowód: akta kontroli str. 1099, 1139-1296) 

Wnioski o płatność zaliczkową/końcową objęte niniejszą kontrolą (3),  przedłożone 
w 2016 r. przez Parafię w Nieboczowach, BWP sprawdziło pod względem 
merytorycznym i formalno-rachunkowym w terminie do 6 dni od daty ich wpływu, 
tj. w terminie ustalonym w § 10 pkt 5 umowy z Parafią w Nieboczowach 
(nieprzekraczającym 30 dni roboczych). 

(dowód: akta kontroli str. 1139-1296) 

W 2016 r. służby finansowo-księgowe RZGW GL przeksięgowały koszty operacyjne 
w kwocie łącznej 158,8 tys. zł na fundusz jednostki (konto 800-3), ustalając tym 
samym wartość suchego zbiornika Racibórz Dolny w kwocie zgodnej z art. 28 ust. 8 
ustawy o rachunkowości. 

(dowód: akta kontroli str. 1524) 

2.2. Dane w zakresie wydatków poniesionych na realizację Projektu, wykazane 
w sporządzonym przez RZGW GL sprawozdaniu RB-28UE, Rb-28 z wykonania 
planu wydatków budżetu państwa za 2015 r., były zgodne z zapisami na koncie 
wydatków 138, 130-2. 

(dowód: akta kontroli str. 1100, 1541, 1680-1692, 1830-1831, 1833) 

Dane finansowe przekazane do BKP dla sporządzenia rocznego sprawozdania 
z realizacji Projektu odpowiadały zapisom w księgach rachunkowych RZGW GL. 

(dowód: akta kontroli str. 1100, 1542-1597, 1673) 

BWP terminowo (do 15 dnia następnego miesiąca) złożyło do BKP cztery 
sprawozdania kwartalne z realizacji Projektu oraz osiem z 12 raportów miesięcznych  
za 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1522) 

NIK zwraca uwagę, że cztery raporty miesięczne129 z realizacji Projektu zostały 
złożone przez BWP do BKP z opóźnieniem wynoszącym od jednego do ośmiu dni. 
Kierownik BWP wyjaśnił, że nieterminowe złożenie raportów wynikało m.in. z braku 
dostępu do poczty elektronicznej czy opóźnionego przekazania raportu przez 
inżyniera kontraktu nadzorującego budowę Nowej Wsi. 

(dowód: akta kontroli str. 1522, 1968, 1971-1972) 

                                                      
129 Raporty za: styczeń, luty, kwiecień i grudzień 2016 r. 

Uwaga dotycząca 
badanej działalności  
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Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym obszarze. 

IV. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli130  
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 Katowicach. 

Katowice, dnia 31 maja 2017 r. 

 
 
 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Katowicach 

 
 

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 35c ust. 1 ustawy o NIK, w ujednoliconym tekście wystąpienia 
pokontrolnego Dyrektor Delegatury NIK w Katowicach dokonał w dniu  
10 października 2017 r. sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej, poprzez 
zastąpienie: 

- na str. 17, w wierszu 3 od dołu, liczby „65”, liczbą „47”. 

                                                      
130 Dz. U. z 2017 r. poz. 524, dalej zwanej „ustawa o NIK”. 

Ocena cząstkowa 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


