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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli 
 
 

Okres kontroli 

P/17/063 – Dokonywanie zakupów do 30 tys. euro przez wybrane jednostki sektora 
finansów publicznych 

Lata 2014–2017 (I kwartał) oraz 2013 rok do porównań odpowiednich danych 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 

 Delegatura w Lublinie 

Kontrolerzy 1. Agnieszka Bury, doradca prawny, upoważnienie do kontroli nr LLU/93/2017 z dnia 
25.05.2017 r.  

2. Katarzyna Kuzioła, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LLU/92/2017 z dnia 25.05.2017 r. 

(dowód: akta kontroli t. I str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, dalej „KWP” lub „Komenda”, 
ul. Gabriela Narutowicza 73, 26-350 Lublin 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

nadinsp. Paweł Dobrodziej – Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie od 11.02.2016 r.1, 
dalej ”Komendant”. 

(dowód: akta kontroli t. I str. 3-4) 

II. Ocena kontrolowanej działalności2 

W latach 2014–2017 (I kwartał) w Komendzie prawidłowo zorganizowano proces udzielania 
zamówień publicznych, których wartość nie przekracza równowartości kwoty 30 tys. euro 
(dalej: „zamówienia podprogowe”). W szczególności ustalono regulamin udzielania 
zamówień podprogowych, wyznaczono komórki organizacyjne i osoby odpowiedzialne za 
ich udzielanie, rozdzielając czynności z tym związane pomiędzy różnych pracowników. 
Ustanowiono również mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych 
i gospodarczych. Taka organizacja i przestrzeganie wewnętrznych regulacji zapewniły przy 
udzielaniu 15 spośród 18 zbadanych zamówień podprogowych o łącznej wartości 
1.715,9 tys. zł netto (11,7% wartości udzielonych zamówień podprogowych) dotrzymanie 
warunków wyłączających stosowanie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych3. Udzielenie 15 zamówień zostało poprzedzone rzetelnym ustaleniem wartości 
szacunkowej, a postępowanie przeprowadzono w sposób zapewniający wybór 
najkorzystniejszej oferty. W efekcie pozwoliło to na wydatkowanie środków publicznych 
w tych sprawach w sposób celowy, oszczędny, wydajny i terminowy, bez przekroczenia 
limitu wydatków ustalonych w planie finansowym, tj. z zachowaniem zasad określonych 
w art. 44 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych4.  

Stwierdzone nieprawidłowości polegały na: 

 nieprawidłowym zastosowaniu art. 6a Pzp w trzech postępowaniach o udzielenie 
zamówienia publicznego na zakup trzech samochodów osobowych nieoznakowanych 
o łącznej wartości 349.890 zł i w konsekwencji udzieleniu tych zamówień bez 

                                                      
1  Od 25.12.2015 r. do 10.02.2016 r. obowiązki Komendanta pełnił insp. Mirosław Sokal, od 02.09.2014 r. do 24.12.2015 r. 

Komendantem był nadinsp. Dariusz Działo, a od 21.06.2013 r. do 01.09.2014 r. - insp. Michał Domaradzki. 
2  Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 

negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione albo taka ocena 
nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 

3 Dz. U. z 2017 r. poz. 1579. Ustawa zwana dalej „Pzp”. 
4 Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, ze zm. Ustawa zwana dalej „ustawą o finansach publicznych”. 
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stosowania ustawy Pzp, na podstawie art. 4 pkt 8, mimo niedotrzymania warunków 
wyłączających stosowanie tej ustawy,  

 wykazaniu w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach w 2014 r.– 
przekazanym Urzędowi Zamówień Publicznych – zawyżonej o 369 tys. zł wartości 
udzielonych przez Komendę zamówień podprogowych. 

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego  

1. Organizacja procesu udzielania zamówień publicznych 

1.1. W latach 2014-2017 (I kwartał) w KWP, stosownie do art. 68 ust. 1 ustawy o finansach 
publicznych, podejmowano działania organizacyjne w celu zapewnienia udzielania 
podprogowych zamówień publicznych zgodnie z prawem oraz w sposób efektywny, 
oszczędny i terminowy. Komendant wprowadził procedury kontroli zarządczej5, w których 
ustalono m.in., że: kontrola zarządcza w KWP dotyczy wszystkich obszarów funkcjonowania 
Policji, a jej celem jest zapewnienie w szczególności: zgodności działalności z przepisami 
prawa i procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności 
sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego 
postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji, zarządzania ryzykiem.  

(dowód: akta kontroli t. II str. 187-258) 

Zgodnie ze standardami kontroli zarządczej A3 oraz C10 ujętych w załączniku do 
Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów 
kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych6, w Regulaminie KWP (dalej 
„Regulamin”) określono strukturę organizacyjną, zakres zadań komórek organizacyjnych 
i tryb kierowania w KWP, zasady współdziałania jednostek organizacyjnych Policji7. Zasady 
udzielania zamówień publicznych w KWP zostały uregulowane w Regulaminie Zamówień8, 
w którym m.in.: 

 wskazano Zespół Zamówień Publicznych jako komórkę odpowiedzialną m.in. za 
koordynowanie działań ośmiu komórek organizacyjnych Komendy9 w zakresie 
dotyczącym udzielania zamówień publicznych w trybie ustawowym i pozaustawowym 
zgodnie z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi w odniesieniu do zadań 
realizowanych przez dany wydział;  

 ustanowiono mechanizmy kontrolne zapobiegające nieprawidłowościom w dokonywaniu 
wydatków do równowartości 30 tys. euro, takie jak: wszczynanie procedury na 
podstawie wniosku komórki zamawiającej, zawierającego m.in. określenie i wartość 
przedmiotu zamówienia oraz uzasadnienie potrzeby zakupu z określeniem źródeł jego 
finansowania, parafowanego przez głównego księgowego-naczelnika wydziału 
finansów10 i zatwierdzanego przez Zastępcę Lubelskiego Komendanta właściwego 
w sprawach logistycznych11, prowadzenie bieżącej analizy zamówień o wartości 
nieprzekraczającej wartości progowej przez Naczelników wydziałów wspomagających 

                                                      
5 Decyzja Nr 29/2017 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie z dn. 30 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia 

procedur kontroli zarządczej w komórkach organizacyjnych KWP w Lublinie i Oddziale Prewencji Policji w Lublinie. 
Poprzednio w tej samej sprawie obowiązywały decyzje Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji nr 177/2015 z dn. 
19.05.2015 r. oraz nr  183/2011 z 21.10.2011 r. 

6 Dz. Urz. MF z 2009 r. Nr 15, poz. 84. Komunikat zwane dalej: „Komunikatem nr 23 MF”. 
7 Regulamin Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie z dn. 16.08.2011 r. (z mocą od dn. 01.08.2011 r.) ze zm.  
8  Decyzja Nr 387/2016 Komendanta z dn.15.11.2016 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu pracy komisji przetargowej 

oraz udzielania zamówień publicznych w KWP w Lublinie”. Poprzednio w tej sprawie obowiązywały Decyzje Komendanta nr: 
291/2016 z dn.19.08.2016 r., 275/2015 z dn. 09.09.2015 r. ze zm., 46/2015 z dn.04.02.2015 r. ze zm., 178/2014 z dn. 
06.06.2014 r. i 235/2013 z dn. 12.12.2013 r., dalej: „Regulamin Zamówień”. 

9 Wydziały: Kontroli, Kadr i Szkolenia, Prezydialny, Finansów, Zaopatrzenia, Transportu, Inwestycji i Remontów, Łączności 
i Informatyki. Dalej zwane „wydziałami wspomagającymi” lub „zaopatrującymi”. 

10  Zwanego dalej „głównym księgowym”. 
11 Dotyczy wniosków, w których wartość zamówienia przekraczała 3 tys. euro netto (do 05.06.2014 r. dotyczyło to wniosków, 

w których wartość przekraczała 1 tys. euro brutto, kwota liczona łącznie w danym roku w całym garnizonie), poniżej tej 
kwoty wniosek komórki zamawiającej zatwierdzany był przez naczelnika wydziału wspomagającego (lub jego zastępcę od 
18.08.2016 r.); parafowanie uzasadnienia wraz z określeniem źródeł finansowania dotyczyło wniosków zatwierdzanych 
przez Zastępcę Komendanta. 
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w celu ustalenia, czy przy ich udzielaniu nie doszło do naruszenia przepisów ustawy np. 
dzielenia zamówienia lub zaniżania jego wartości, sprawowanie nadzoru nad realizacją 
umowy przez kierownika komórki zamawiającej; 

 rozdzielono funkcje związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowań oraz 
akceptacją wniosków o ich wszczęcie; 

 postanowiono, że zapytanie ofertowe wysyła się do co najmniej pięciu wykonawców, 
chyba, że ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia liczba wykonawców 
mogąca je wykonać jest mniejsza; 

 ustalono, że w przypadku postępowań o wartości przekraczającej 3 tys. euro netto12 
oraz postępowań współfinansowanych ze środków wspólnotowych informacja 
o postępowaniu zamieszczana jest jednocześnie przez pracownika wydziału 
zamawiającego dodatkowo na stronie internetowej zamawiającego (dotyczy 
postępowań, w których wybór wykonawcy nie następuje przy wykorzystaniu systemu 
zakupowego); 

 wyróżniono następujące tryby postępowań dla zamówień podprogowych w zależności 
od ich wartości i zaistniałych okoliczności: a) dla zamówień o wartości przekraczającej 
1 tys. euro netto wybór wykonawcy winien nastąpić przy wykorzystaniu systemu 
zakupowego (platformy) znajdującego się na stronie internetowej Zamawiającego13, 
w przypadku realizacji zamówienia z wykorzystaniem systemu zakupowego14 nie stosuje 
się przepisów decyzji, dotyczących postępowań o wartości przekraczającej 3 tys. euro 
netto oraz postępowań współfinansowanych ze środków wspólnotowych, tj., w których 
oferty są nadsyłane w zamkniętych kopertach, składanych i otwieranych w określonym 
w zapytaniu ofertowym terminie i miejscu, przez zespół (składający się, z co najmniej 
trzech osób15) w tym celu powołany przez kierownika komórki zamawiającej 
(obowiązujący w całym okresie kontroli, do 5.06.2014 r. dotyczyło to postępowań 
powyżej 1 tys. euro brutto); b) w pozostałych przypadkach, tj. przy postępowaniach 
o wartości poniżej 3 tys. euro netto oraz w uzasadnionych przypadkach za zgodą 
Zastępcy Komendanta do postępowań, których wartość przekracza 3 tys. euro zapytanie 
ofertowe może być przeprowadzone telefonicznie, za pomocą faksów lub w inny sposób 
i udokumentowane w formie notatki zawierającej uzasadnienie i sposób wyboru 
wykonawcy dołączonej do faktury;  

 przewidziano możliwość wyłączenia stosowania opisanych wyżej zasad Regulaminu 
Zamówień w przypadku zakupów części zamiennych czy materiałów o charakterze 
awaryjnym/potrzeby pilnego usunięcia awarii, jeżeli wartość wydatku nie przekracza 
3 tys. euro netto, a także w przypadku drobnych dostaw lub usług o charakterze 
jednorazowych nieplanowanych wydatków – w takich przypadkach o sposobie 
postępowania decyduje kierownik komórki zamawiającej16; 

 ustalono, że z postępowań o wartości powyżej 1 tys. euro brutto (do 5.06.2014 r.)/ 
3 tys. euro brutto (od 6.06.2014 r. do 03.02.2015 r.)/3 tys. euro netto (od 04.02.2015 r.) 
z wyboru ofert (nadsyłanych w zamkniętych kopertach) sporządzany jest protokół, 
według wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu Zamówień, zawierający „wniosek 
wyboru wykonawcy” wraz z uzasadnieniem i oceną ofert, natomiast z postępowań 
o wartości przekraczającej 1 tys. euro netto przy wykorzystaniu systemu zakupowego 
generowany jest przez system raport końcowy, zawierający wybór oferty podpisany 
przez pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie i przeprowadzenie 
postępowania; 

 przewidziano zawarcie w umowach w sprawie zamówień publicznych zapisów 
zabezpieczających interesy Zamawiającego, tj. klauzuli dotyczących kar umownych lub 

                                                      
12 Od 6.06.2014 r. na podstawie decyzji nr 178/2014 Lubelskiego Komendanta. 
13 Odstąpienie może nastąpić w uzasadnionych przypadkach za zgodą Zastępcy Komendanta właściwego w sprawach 

logistycznych. 
14 Obowiązujący od 9.09.2015 r. 
15 W przypadkach postępowań o wartości przekraczającej 3 tys. euro netto (do 5.06.2014 r. powyżej 1 tys. euro brutto, od 

6.06.2014 r. do 3.02.2015 r. – powyżej 3 tys. brutto), gdy dotyczą robót o charakterze remontowo-budowlanym w skład 
zespołu wchodzi dodatkowo pracownik zespołu zamówień publicznych (dalej zwany „zespołem”). 

16 Uwzględniając zasady opisane w drugim tiret na str. 3 oraz kierując się zasadą racjonalnego gospodarowania środkami 
publicznymi. 
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innych sankcji w wypadku niewypełnienia warunków umowy, warunków i odnoszących 
się do nich skutków ewentualnych zmian umowy zgodnych z ustawą, warunków odbioru 
oraz powiązania ich z warunkami płatności, warunków rękojmi i gwarancji, określenia 
form zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sposób zgodny z wymogami art. 
147 -151 Pzp. 

(dowód: akta kontroli t. II str. 62-186 ) 

W latach 2014–2017 (I kwartał) w KWP w Lublinie czynności służbowe związane 
z zakupami w zakresie zamówień publicznych, których wartość nie przekraczała 30 tys. 
euro realizowało osiem wydziałów. W każdym z tych wydziałów obowiązki w tym zakresie 
powierzono zakresami czynności od dwóch do 25 pracownikom. Badaniem objęto łącznie 
18 postępowań przeprowadzonych przez Wydziały: Zaopatrzenia, Transportu 
i Prezydialnego, które przygotowywało i prowadziło łącznie 11 osób. Każda z tych osób 
w latach 2014-2017 (I kwartał) odbyła przynajmniej jedno szkolenie z zakresu zamówień 
publicznych, a jedna z nich miała ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie 
i organizacja zamówień publicznych. Ponadto Zespół Zamówień Publicznych KWP17 
w Lublinie prowadził dodatkową działalność informacyjno-szkoleniową w zakresie udzielania 
zamówień publicznych, polegającą na: przekazywaniu informacji do wydziałów 
zaopatrujących KWP o zmianach przepisów dotyczących zamówień publicznych oraz 
materiałów szkoleniowych w tym zakresie, przygotowywaniu na potrzeby tych wydziałów 
wzorcowych dokumentów i pism instruktażowych w zakresie zasad udzielania zamówień, 
przekazywaniu opinii i zaleceń organów administracji rządowej oraz przygotowywaniu 
i przeprowadzaniu szkoleń. Stanowiska pracy ww. 11 osób wyposażone były w jeden18 lub 
dwa zestawy komputerowe z dostępem do internetu i intranetu, w tym do systemu informacji 
prawnej. Komputery wykorzystywano do przygotowywania dokumentacji prowadzonych 
postępowań, obsługi poczty elektronicznej, zamieszczania informacji o zamówieniach 
publicznych na stronie internetowej.  

(dowód: akta kontroli t. I str. 471-495, 499-515, t. II str. 187, 354-372) 

W latach 2014-2017 (I kwartał) w KWP sporządzano roczne plany podprogowych zamówień 
publicznych19 oraz – zgodnie ze standardami kontroli zarządczej B7, B8 i B9, ujętymi 
w załączniku do Komunikatu numer 23 MF – dokonywano corocznie analizy ryzyka, w tym 
związanego z zapewnieniem prawidłowego wykonania zadań dotyczących udzielania 
wszystkich zamówień publicznych (bez wyodrębnienia ryzyka z zakresu zamówień 
podprogowych i zamówień realizowanych w trybie Pzp). Ze zbiorczego rejestru ryzyk 
prowadzonego przez Wydział Komunikacji Społecznej wynika, że w latach 2014-2017 
(I kwartał) istotność ryzyka wystąpienia nieprawidłowości przy udzielaniu zamówień 
publicznych zidentyfikowano na poziomie średnim lub niskim, tj. akceptowalnym. Proces 
identyfikacji dokonywany był przez merytorycznie odpowiedzialne komórki organizacyjne, 
które definiowały i określały poziom istotności ryzyka. 

 (dowód: akta kontroli t. II str. 188-258, 465-525) 

Stosownie do standardu kontroli zarządczej C14, ujętego w załączniku do Komunikatu nr 23 
MF, mechanizmy kontroli operacji finansowych i gospodarczych określono zarządzeniem 
nr 7/2015 Komendanta z 22 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) 

rachunkowości w KWP20. Wskazano m.in., że dowody księgowe podlegają:  

 kontroli wstępnej – dokonanej przed realizacją danej operacji gospodarczej, polegającej 
na ocenie poprawności dokumentacji stanowiącej podstawę do dokonania operacji,  

                                                      
17 Zwany dalej „Zespołem KWP” lub „Zespołem Zamówień Publicznych”. 
18 W przypadkach, gdy stanowisko było wyposażone w jeden zestaw/laptop to był na nim zapewniony dostęp do internetu 

i intranetu lub dostęp ten był zapewniony na oddzielnym stanowisku wyposażonym w zestaw komputerowy – dotyczyło to 
siedmiu pracowników, w przypadku stanowisk wyposażonych w dwa zestawy, przy jednym stanowisku zapewniony był 
dostęp do internetu  i intranetu – dotyczyło czterech pracowników. 

19 Sporządzone przez Zespół KWP, na podstawie planów postępowań o udzielenie zamówień publicznych przekazanych przez 
naczelników/zastępców naczelników wydziałów wspomagających, zweryfikowanych i przesłanych powtórnie do Zespołu 
KWP nie później niż 20 dni od otrzymania zatwierdzonego planu finansowego KWP. 

20 Zarządzenie obowiązywało od 1 stycznia 2015 r., ze zm. Poprzednio w tej sprawie obowiązywała decyzja nr 158/2011 
Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia 27 września 2011 r. ze zm. 
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 kontroli bieżącej - dokonywanej w toku operacji gospodarczej, polegającej na badaniu 
prawidłowości danej operacji, zgodności z planem finansowym, zasadami racjonalnego 
i efektywnego gospodarowania,  

 kontroli następnej – dokonywanej po zrealizowaniu danej operacji gospodarczej 
polegającej na sprawdzeniu udokumentowania danego zdarzenia gospodarczego. 

Określono, że: 

 realizacja wydatków budżetowych i pozabudżetowych odbywa się za pośrednictwem 
Wydziału Finansów KWP, który w tym zakresie sprawuje kontrolę formalno-
rachunkową, tj. stwierdza, czy dowód księgowy jest kompletny, poprawny, zupełny 
i potwierdzony merytorycznie, 

 zatwierdzenie dowodu księgowego do wypłaty dokonywane jest wspólnie przez 
Komendanta i Głównego Księgowego21 lub osoby przez nich upoważnione, 

 zadania wynikające z wykonywania kontroli finansowo-księgowej w Komendzie 
realizowane są przez Komendanta lub osoby przez niego pisemnie upoważnione 
i Głównego Księgowego lub osoby przez niego pisemnie upoważnione. 

W decyzji Komendanta Nr 160/2016 z dn. 5.05.2016 r. zostali wskazani Naczelnicy 
wydziałów: Główny Księgowy-Naczelnik Wydziału Finansów oraz Naczelnicy Wydziałów: 
Łączności i Informatyki, Transportu, Zaopatrzenia, Inwestycji i Remontów, Kadr i Szkolenia, 
Kontroli, Prezydialnego (a w przypadku ich nieobecności zastępcy naczelników) sprawujący 
bieżący nadzór w zakresie gospodarowania środkami publicznymi pod względem 
merytorycznym, tj. legalności, gospodarności i celowości oraz w zakresie odbioru 
jakościowego realizowanych zakupów oraz przestrzegania ustawy Pzp. Nadzór ten 
obejmował w szczególności: zapewnienie przestrzegania procedur dokonywania wydatków 
zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym, harmonogramem ich realizacji oraz 
obowiązującymi przepisami prawa (na dowód dokonania kontroli dokumentów, naczelnicy 
opatrują je podpisem). 

Analiza 253 wydatków poniesionych w ramach 30 umów (o wartości netto poniżej  
30 tys. euro każdy, na łączną kwotę 942,9 tys. zł), odnotowanych w prowadzonych w KWP 
rejestrach udzielonych zamówień podprogowych za lata 2014-2016 wykazała, że 
prawidłowo poddano je kontroli wstępnej, formalno-rachunkowej, merytorycznej, a w 19 
przypadkach również stosowania Pzp. Wydatki zostały zatwierdzone do wypłaty przez 
uprawnione osoby. W 234 spośród 253 faktur (w ramach 11 umów) błędnie wskazano 
artykuł ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. zamiast art. 4 pkt 8 wskazano art. 39), na 
podstawie, którego było przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia 
publicznego. Do dnia 28 lipca 2017 r., tj. do dnia zakończenia kontroli dokonano korekty na 
wszystkich błędnie opisanych fakturach. We wszystkich przypadkach wysokość 
poniesionych wydatków odpowiadała wartości należności określonej w dowodach 
księgowych.  

(dowód: akta kontroli t. II str. 373-463, t. III str.1-219) 

1.2. W latach 2014 - 2017 (I kwartał) zagadnienia dotyczące udzielania zamówień 

podprogowych były objęte analizą ryzyka audytora wewnętrznego KWP w ramach obszaru 

określonego, jako wydatki budżetowe. W latach 2014 – 2015 dla obszaru działalności – 

wydatki budżetowe - ryzyka zostały określone na poziomie średnim, a w latach 2016-2017 – 

na poziomie niskim. W latach 2015 – 2017 audytor nie przewidział i nie realizował zadań 

audytowych w zakresie zamówień publicznych. W 2014 r. audytor ujął w planie zadania dot. 

udzielania zamówień podprogowych, w ramach czynności sprawdzających do 

przeprowadzonego w 2013 r. zadania audytowego w przedmiocie „Organizacja udzielania 

zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 14 tys. euro w KWP w Lublinie 

oraz podległych jednostkach Policji woj. lubelskiego”. Ww. zadanie zostało zrealizowane 

zgodnie z założeniami planu. Audytor podczas czynności sprawdzających ocenił podjęte 

działania dotyczące realizacji wszystkich, tj. ośmiu rekomendacji zawartych w sprawozdaniu 

                                                      
21 Do 31.12.2016 r. Główny Księgowy -Naczelnik Wydziału Finansów, od 01.01.2017 r. Główny Księgowy, dalej zwany 

„Głównym Księgowym”.. 
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z przeprowadzonego audytu w 2013 r., jako działania mające obniżyć poziom ryzyka 

w obszarze zamówień publicznych. 

  (dowód: akta kontroli t. II str. 187-304 ) 

1.3. W latach 2014-2017 (I kwartał) problematyka dotycząca udzielania podprogowych 
zamówień publicznych nie była przedmiotem kontroli zewnętrznych. Nie odnotowano też 
wpływu do KWP skarg oraz spraw rozpatrywanych w trybie ustawy z dnia 6 września 
2001 r. o dostępie do informacji publicznej22 dotyczących tych zamówień. 

(dowód: akta kontroli t. I str. 496-497, t. II str. 301-302, 304) 

1.4. Odnosząc się do skutków podwyższenia kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy 
Pzp z 14 tys. euro do 30 tys. euro23 (obowiązującej od dnia 16 kwietnia 2014 r.) Komendant 
wyjaśnił, że podwyższenie kwoty nie miało istotnego wpływu na działalność KWP 
w Lublinie, co ustalono w oparciu o analizę ilości postępowań realizowanych w oparciu 
o przepisy ustawy w roku 2013 w porównaniu do roku 2014 oraz po zasięgnięciu opinii 
w przedmiotowej sprawie wydziałów zaopatrujących KWP w Lublinie, które bezpośrednio 
realizują zamówienia z wyłączeniem przepisów ww. ustawy w oparciu o Regulamin pracy 
komisji przetargowej oraz udzielania zamówień publicznych w KWP w Lublinie. W 2014 r. 
w porównaniu do 2013 r. zaobserwowano spadek ilości realizowanych postępowań w trybie 
ustawy pzp o około 10%, jednak trudno tę zmianę przypisać jedynie zmianie wartości 
progowej, od której istnieje obowiązek stosowania przepisów ustawy. Zmiany ilości 
prowadzonych postępowań realizowanych w trybach ustawowych jak i z wyłączeniem 
przepisów ustawy głównie zależą od zagregowanych potrzeb oraz przyznanego budżetu, 
jakim dysponuje KWP. Ze względu na skalę działalności KWP, która realizuje zamówienia 
publiczne na rzecz garnizonu lubelskiej Policji (20 komend miejskich i powiatowych) należy 
stwierdzić, że wskazana zmiana nieznacznie wpłynęła na zwiększenie ilości postepowań 
przeprowadzanych w trybie pozaustawowym. Stosowane zabezpieczenia wykonania umów 
(wysokość kar, gwarancji i rękojmi) były analizowane indywidualnie w każdym przypadku 
i były uwzględniane w umowach. Nie odnotowano znaczących zmian w czasie 
prowadzonych postepowań. Zmiana kwoty progowej nie wpłynęła na stan zatrudnienia osób 
zaangażowanych w udzielanie zamówień. 

 (dowód: akta kontroli t. II str. 301, 304) 

1.5. W okresie objętym kontrolą osiem wydziałów wspomagających realizowało zamówienia 
z wyłączeniem przepisów ustawy Pzp. W pięciu (spośród ośmiu wydziałów 
wspomagających24) prowadzony był m.in. rejestr udzielonych podprogowych zamówień 
publicznych. W rejestrach25 tych ewidencjonowano m.in. dane wykonawców, przedmiot 
zamówienia, tryb postępowania oraz kwoty zawartych umów. Rejestry obok innych nw. 
dokumentów stanowiły podstawę sporządzenia rocznej informacji o udzielonych 
zamówieniach z wyłączeniem przepisów Pzp w danym wydziale. 

W latach 2014-2016 Zespół KWP sporządzał roczne sprawozdania o udzielonych 
zamówieniach publicznych na podstawie ww. informacji przekazanych przez osiem 
wydziałów wspomagających. Wydziały sporządzały informacje na podstawie zawartych 
umów, otrzymanych faktur i rachunków oraz pomocniczo na podstawie prowadzonych 
rejestrów m.in. podprogowych zamówień publicznych i umów. Sprawozdania terminowo 
przekazano w formie elektronicznej Urzędowi Zamówień Publicznych, tj. zgodnie z art. 98 
ust. 2 ustawy Pzp. Według sprawozdań za lata 2014-2016 wartość udzielonych zamówień 
podprogowych wyniosła odpowiednio 4.709,5 tys. zł, 4.804,5 tys. zł oraz 5.137,2 tys. zł 
netto. Wartości te nie odpowiadały rzeczywistej wartości udzielonych zamówień w 2014 r., 
co opisano w dalszej części wystąpienia pokontrolnego, w sekcji „Ustalone 
nieprawidłowości”. 

(dowód: akta kontroli t. I str. 496, t. II str. 1-61, 325-334, 464) 

                                                      
22 Dz. U. z 2016 r. poz. 1764. 
23 Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 

423). 
24 Z wyjątkiem Wydziałów: Kontroli, Prezydialnego, Finansów. 
25 Badaniem objęto rejestry zamówień z dwóch wydziałów: Transportu i Zaopatrzenia. 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następującą nieprawidłowość: 

W rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach za 2014 r.  - przekazanym Urzędowi 
Zamówień Publicznych – zawyżono o 369 tys. zł wartość udzielonych przez Komendę 
zamówień podprogowych. Według sprawozdania, wartość udzielonych zamówień 
podprogowych wyniosła 4.709,5 tys. zł netto, podczas gdy rzeczywista ich wartość wyniosła 
4.340,5 tys. zł netto.  

Zgodnie z § 1 pkt 7 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2013 r. 
w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych 
zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania26 - roczne sprawozdanie 
o udzielonych zamówieniach składane przez zamawiającego zawiera łączną wartość 
udzielonych zamówień, bez podatku od towarów i usług, które zostały udzielone 
z wyłączeniem procedur określonych w ustawie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy.  

I Zastępca Komendanta (działający z upoważnienia Komendanta) wyjaśnił, że różnica 
wartości zamówień jest błędem rachunkowym osoby sporządzającej sprawozdanie 
w Zespole Zamówień Publicznych KWP w Lublinie, który powstał przy zsumowaniu wartości 
przekazanych z ośmiu wydziałów KWP. 

(dowód: akta kontroli t. II str.1-61, 346, 352) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie27, mimo stwierdzonej nieprawidłowości, 
działalność KWP w zbadanym obszarze. 

 

2. Celowość i oszczędność ponoszonych wydatków oraz prawidłowość 
postępowań o zamówienie publiczne 

2.1. W latach 2014 – 2016 KWP udzieliła zamówień podprogowych odpowiednio o wartości 
4.709,5 tys. zł, 4.804,6 tys. zł, 5.137,2 tys. zł netto.  Wartość udzielonych zamówień 
podprogowych stanowiła 26,5%, 50,9%, 67,5% wartości wszystkich zamówień publicznych 
udzielonych przez KWP, których wartość nie przekraczała kwot określonych w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. W porównaniu do 2013 roku wartość udzielonych 
w latach 2014-2016 przez KWP zamówień podprogowych wzrosła odpowiednio 
o 2.027,4 tys. zł, 2.122,5 tys. zł i 2.455,1 tys. zł. 

KWP w latach 2014-2017 (I kwartał) udzieliła dofinansowanych z budżetu środków 
europejskich zamówień publicznych odpowiednio: siedem, 17 i siedem. Badaniem objęto 
tylko jedno postępowanie dotyczące zakupu usługi organizacji warsztatów szkoleniowych 
na Ukrainie na kwotę 58.867,17 zł, przeprowadzone tylko w oparciu o Regulamin Zamówień 
(opisane przy badaniu postępowań wytypowanych do próby). Odstąpiono od badania 
pozostałych 30 zamówień ze względu na ich niską wartość.  

 (dowód: akta kontroli t. II str. 1-61) 

Analiza 18 postępowań o udzielenie podprogowych zamówień publicznych28 o łącznej 
wartości 1.715,9 tys. zł netto (11,7% wartości udzielonych zamówień podprogowych) 
prowadzonych w KWP w okresie objętym kontrolą wykazała, że wszystkie kontrolowane 
zamówienia były celowe z punktu widzenia funkcjonowania KWP, co w każdym przypadku 

                                                      
26 Dz.U. poz. 1530. 
27 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen cząstkowych dotyczących działalności w badanym obszarze: 

pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny cząstkowej według 
proponowanej skali byłoby niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu 
funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, należy zastosować ocenę opisową.  

28 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: zakup samochodu dla Wydziału Kryminalnego KWP, zakup 
samochodu dla CBŚP, zakup samochodu dla KWP, dostawa gazów do celów laboratoryjnych, świadczenie usług 
regeneracji - naprawy głównej silników i elementów silników pojazdów służb. na potrzeby KWP, zakup wielopanelowych 
urządzeń jednorazowego użytku (narkotestów – dwa postępowania), zakup odzieży sportowej (trzy postępowania), zakup 
papierów, ręczników oraz materiałów i akcesoriów do utrzymania czystości, zakup chemii gospodarczej (dwa 
postępowania), dostawa przedmiotu umundurowania, dostawa sprzętu rtv i agd, zakup dwóch sztuk laserowych mierników 
prędkości z możliwością zapisu materiałów video, dostawa oleju napędowego ON do zbiorników stacji paliw Wydziału 
Transportu KWP w Lublinie, zakup usługi organizacji warsztatów szkoleniowych na Ukrainie w ramach projektu „Razem na 
rzecz bezpieczeństwa woj. lubelskiego i obwodu wołyńskiego”. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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zostało uzasadnione w treści wniosku o udzielenie zamówienia, zatwierdzonym przez 
Zastępcę Komendanta lub przez Naczelnika Wydziału Zaopatrzenia (z upoważnienia 
Komendanta). 
W 15 postępowaniach (spośród 18 badanych) dochowano warunków wyłączających 
konieczność stosowania Pzp. Zgodnie z Regulaminem Zamówień, wszczęcie postępowania 
następowało na podstawie wniosku o udzielenie zamówienia. W § 4 ust. 5 Regulaminu 
Zamówień wskazano, że wniosek powinien zawierać m.in. załącznik – kalkulację wyceny 
wartości zamówienia ustaloną zgodnie z przepisami art. 32, 33, 34 oraz art. 35 Pzp, 
z uwzględnieniem art. 5b – 5g tej ustawy. We wnioskach o wszczęcie postępowania nie 
podano sposobu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia, a w toku kontroli wyjaśniono, 
że w każdym przypadku ustalano ją zgodnie z przepisami wewnętrznymi oraz Pzp. W 14 
zamówieniach różnica pomiędzy szacunkową i rzeczywistą wartością zamówienia nie była 
większa niż 30% wartości szacunkowej, w jednej wyniosła 30,8%. Faktyczna wartość 
każdego analizowanego zamówienia bez podatku od towarów i usług nie przekroczyła 
równowartości 30 tys. euro, w tym łącznie z innymi zamówieniami o tożsamym lub zbieżnym 
przedmiocie, udzielonymi (także tym samym wykonawcom) przez KWP w poszczególnych 
latach.  
We wszystkich postępowaniach wyboru wykonawców dokonano zgodnie z zatwierdzonym 
przez Komendanta trybie Regulaminu Zamówień, tj.: w ośmiu przypadkach zapytanie 
ofertowe zostało przesłane (e-mail/faks) do co najmniej pięciu wykonawców oraz 
zamieszczone na stronie internetowej KWP w Lublinie; w jednym przypadku zapytanie 
ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej KWP w Lublinie i przesłane do 
dwóch wykonawców, gdyż ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia liczba 
wykonawców mogących je wykonać była mniejsza, w pięciu przypadkach zapytanie 
ofertowe zostało przesłane za pośrednictwem platformy zakupowej do co najmniej pięciu 
wykonawców oraz w jednym przypadku (zakup odzieży sportowej) dokonano rozeznania 
cenowego z wykorzystaniem telefonu. Wszystkie przygotowane zapytania ofertowe, 
z wyjątkiem zakupu odzieży sportowej (zakup o niskiej wartości), zawierały opis przedmiotu 
zamówienia, wykaz dokumentów wymaganych od wykonawców, kryteria wyboru oferty, opis 
sposobu złożenia oferty i wzór umowy. Opisu przedmiotu zamówienia dokonano w sposób 
jednoznaczny i wyczerpujący, a wyznaczony termin do składania ofert był wystarczający do 
ich przygotowania i złożenia. 

 (dowód: akta kontroli t. I str. 8-470, t. II str. 308-327, 335-352, 465-525, t. III str. 80-219) 

Wyboru wykonawców w każdym analizowanym postępowaniu dokonał zespół do oceny 
i wyboru ofert, składający się z trzech osób, powołany przez kierownika komórki 
zamawiającej (z wyjątkiem zakupu o niskiej wartości), spośród ofert spełniających warunki 
udziału w postępowaniu i na podstawie kryteriów oceny ofert ustalonych w zapytaniach 
ofertowych, co pozwoliło na realizację zamówień w sposób racjonalny. Zgodnie 
z Regulaminem Zamówień w każdym postępowaniu sporządzono protokół, który zawierał 
uzasadnienie propozycji wyboru wykonawcy i został zatwierdzony przez Zastępcę 
Komendanta, a przy zakupie o niskiej wartości sporządzono notatkę służbową 
z przeprowadzonego rozeznania cenowego i wyboru wykonawcy zatwierdzoną przez 
Naczelnika Wydziału, tj. zgodnie z ww. Regulaminem. Zamawiający powiadamiał oferentów 
o wyborze wykonawcy, we wszystkich badanych postępowaniach, których wartość 
przekraczała 3 tys. euro29, poprzez zamieszczenie na stronie internetowej/za 
pośrednictwem platformy internetowej i/lub e-mailem i/lub faksem. W jednym z 18 badanych 
postępowań został wykluczony jeden wykonawca z postępowania w związku ze złożeniem 
oferty po terminie.  
Zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych w każdej sprawie udzielenie 
zamówienia następowało po uprzednim zabezpieczeniu środków finansowych, co było 
każdorazowo potwierdzane przez Głównego Księgowego KWP.  

(dowód: akta kontroli t. I str. 8-470, t. II str. 335-343) 

2.2. We wszystkich analizowanych zamówieniach, których wartość przekraczała 3 tys. euro 
z wybranymi wykonawcami, reprezentowanymi przez odpowiednio umocowane osoby, 

                                                      
29 Tj. w 17 spośród 18 badanych postępowań. 
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zawarto pisemne umowy. Ze strony KWP umowy zawierał Zastępca Komendanta przy 
kontrasygnacie Głównego Księgowego Naczelnika Wydziału Finansów, Radcy Prawnego 
KWP, Naczelnika Wydziału Zamawiającego oraz pracownika tego wydziału, który prowadził 
postępowanie. Treści umów odpowiadały wzorom umów ujętych w zapytaniach ofertowych 
i były zgodne z ofertami wyłonionych wykonawców. Zgodnie z Regulaminem w umowach 
zawarto postanowienia zabezpieczające interesy KWP, tj. m.in. postanowienia dotyczące 
kar umownych, gwarancji, warunków odbioru. We wszystkich umowach przewidziano, że 
w razie sporów, właściwym będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby KWP.  

W jednej sprawie sporządzano aneks do zawartej umowy, co było zgodne z § 5 tej mowy, 
tj. w przypadku zaprzestania produkcji lub obiektywnych trudności w dostarczeniu 
asortymentu będącego przedmiotem umowy Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia 
Zamawiającemu asortyment o tych samych lub wyższych parametrach użytkowych w cenie 
jednostkowej wynikającej z umowy. Wartość tego zamówienia po zmianach umowy nie 
przekroczyła 30 tys. euro netto.  

Wykonanie wszystkich umów przebiegło zgodnie z ich treścią. Zobowiązania zostały przez 
wykonawców wykonane w terminie, a przedstawiciele KWP dokonali rzetelnego 
i terminowego odbioru przedmiotu zamówienia. Faktury wystawione przez wykonawców 
prawidłowo poddano kontroli wstępnej, formalno-rachunkowej, merytorycznej i zostały 
zatwierdzone do wypłaty przez uprawnione osoby. We wszystkich przypadkach wysokość 
poniesionych terminowo wydatków odpowiadała wartości należności określonej 
w dowodach księgowych i była zgodna z zawartą umową, a rozpoczęcie użytkowania 
przedmiotu zamówienia następowało niezwłocznie. 

(dowód: akta kontroli t. I str. 8-470, 496, t. II str. 335-343, 345-346,351) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 

następującą nieprawidłowość: 

W 2016 r. KWP udzieliła trzech zamówień na zakup trzech samochodów osobowych 
nieoznakowanych o wartościach netto30: 105.682,93 zł, 105.691,06 zł i 73.089,43 zł, bez 
stosowania ustawy Pzp, na podstawie art. 4 pkt 8 w zw. z art. 6a tej ustawy, mimo 
niedotrzymania warunków wyłączających jej stosowanie. Zgodnie z art. 6a Pzp w przypadku 
zamówień udzielanych w częściach, do udzielenia zamówienia na daną część zamawiający 
może stosować przepisy właściwe dla wartości tej części zamówienia, jeżeli jej wartość dla 
dostaw jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 80.000 euro, pod 
warunkiem, że łączna wartość tych części wynosi nie więcej niż 20% wartości zamówienia. 
W myśl art. 32 ust. 4 Pzp, jeśli zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których 
każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, wartością zamówienia jest łączna 
wartość poszczególnych części zamówienia. Kontrola wykazała, że zakup ww. trzech 
samochodów nie był przewidziany, jako część zamówienia na zakup 100 samochodów 
osobowych nieoznakowanych, przeprowadzonego w czerwcu 2016 r. w trybie przetargu 
nieograniczonego i realizowanego w częściach31. W planie zamówień publicznych  
o wartości powyżej 30 tys. euro na 2016 r KWP. ujęła zakup samochodów osobowych 
nieoznakowanych (bez określenia ilości oraz kwoty przeznaczonej na jego sfinansowanie), 
natomiast w planie zamówień podprogowych nie zakładano zakupu samochodów 
osobowych. Do KGP Komenda zgłosiła potrzebę zakupu 122 samochodów.  

1) W dniu 25.11.2016 r. (na podstawie umowy nr 1/11/WT/16) na potrzeby służby 
kryminalnej zakupiono samochód osobowy nieoznakowany (Skoda Superb za 129.990 zł 
brutto)32. Postępowanie wszczęto w dniu 16.11.2016 r. na podstawie wniosku 
zaakceptowanego przez Zastępcę Komendanta. Podstawą wszczęcia postępowania na 
zakup ww. samochodu było pismo Dyrektora Biura Logistyki KGP z dnia 26.10.2016 r., 
w którym poinformował Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie o podjęciu 

                                                      
30 Tj. odpowiednio: 25.313,88 euro, 25.315,83 euro, 17.506,86 euro. 
31 Samochody zakupiono na podstawie umów wykonawczych, zawartych w ramach umów ramowych podpisanych w czerwcu 

2016 r. w wyniku przetargu nieograniczonego za połączone środki samorządów lokalnych i dofinansowania z budżetu KGP 
w tzw. „sponsoringu” (zamówienie udzielone w częściach).  

32 Faktura nr FV/AN/716/16 z dn. 2.12.2016 r. – zapłacona przelewem z dn. 7.12.2016 r. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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decyzji o indywidualnym trybie realizacji zakupu pojazdów nieoznakowanych jawnych, 
przeznaczonych do służby kryminalnej i złożeniu przez Biuro Finansów KGP do Ministra 
Spraw Wewnętrznych wniosku o przesunięcie środków z grupy wydatków rzeczowych do 
grupy wydatków majątkowych, umożliwiających zakupy samochodów przez poszczególne 
jednostki Policji. W załączeniu przekazał Komendantowi korespondencję Biura 
Kryminalnego KGP do Dyrektora Biura Logistyki KGP (pismo z dnia 29.09.2016 r.), 
zawierającą przykładowe specyfikacje pojazdów planowanych do zakupu w ramach ww. 
środków oraz proponowany podział środków dla poszczególnych jednostek Policji (w tym 
114 tys. zł dla KWP Lublin, następnie kwota została zwiększona do 130 tys. zł) oraz zwrócił 
się z prośbą o podjęcie działań związanych z przygotowaniem procedury zakupu pojazdu. 
Plan zamówień publicznych o wartości poniżej 30 tys. euro zmieniono w dniu 02.11.2016 r. 
(początkowo planowano zakup samochodu nieoznakowanego typu furgon), a następnie 
w dniu 09.11.2016 r. (zmiana rodzaju samochodu planowanego do zakupu na samochód 
osobowy). 

2) W dniu 9.12.2016 r. (na podstawie umowy nr 1/12/WT/16) dokonano zakupu samochodu 
osobowego nieoznakowanego BMW za 130.000 zł brutto33 dla Centralnego Biura Śledczego 
Policji w Lublinie. Postępowanie wszczęto w dniu 30.11.2016 r. na podstawie wniosku 
zaakceptowanego przez Zastępcę Komendanta. Podstawą wszczęcia postępowania na 
zakup ww. samochodu było przekazane do KWP pismo34 Zastępcy Komendanta CBŚ 
w Warszawie z dnia 25.11.2016 r. skierowane do Dyrektora Biura Logistyki Policji KGP, 
w którym Zastępca Komendanta wnosił o przesunięcie kwoty 653.326 zł (tj. kwoty 453.326 
zł pozostających w rozdz. 75401 w paragrafie 6060 z powodu braku możliwości ich 
wykorzystania oraz 200.000 zł pozostającej z przetargu nr 266/Ctr/2016 - furgon 4x4) do 
pięciu jednostek KWP, w tym kwoty 130.665 zł do KWP w Lublinie. Zastępca Komendanta 
poinformował również, że przeprowadzono wstępne ustalenia umożliwiające 
przeprowadzenie powyższych zakupów przez wymienione w piśmie KWP. Plan zamówień 
publicznych o wartości poniżej 30 tys. euro zmieniono w dniu 30.11.2016 r. 

3) W dniu 30.12.2016 r. (na podstawie umowy nr 4/12/WT/16) na potrzeby KWP w Lublinie 
zakupiono samochód osobowy nieoznakowany Opel Insignia za 89.900 zł brutto35. 
Postępowanie wszczęto na podstawie wniosku z dnia 30.12.2016 r. zaakceptowanego 
przez Zastępcę Komendanta (brak daty akceptacji wniosku). We wniosku o udzielenie 
zamówienia, jako uzasadnienie zakupu ww. samochodu wskazano, że brak ujęcia zakupu 
przedmiotowego pojazdu w ww. postępowaniach wynikał z przyczyn organizacyjnych 
spowodowanych terminem przekazania informacji o pozyskaniu przez KWP w Lublinie 
środków finansowych, po udzieleniu wcześniej realizowanych zamówień. W dniu 
30.12.2016 r. dokonano zmiany planu zamówień publicznych o wartości poniżej 30 tys. 
euro. Ponadto, zamówienia na zakup ww. samochodu udzielono z naruszeniem zasady 
zapewnienia uczciwej konkurencji, o której mowa w art. 7 pzp. Ogłoszenie o zamiarze 
udzielenia zamówienia na ww. pojazd zostało zamieszczone na internetowej platformie 
zakupowej KWP w dniu 30.12.2016 r., rozpoczęcie postępowania nastąpiło w tym dniu 
o godz. 10.57, a zakończenie o godz. 12.00 tego samego dnia. W wyniku postępowania 
ofertę złożył jeden wykonawca, z którym w dniu 30.12.2016 r. podpisano umowę na 
dostawę samochodu. Powyższy sposób prowadzenia postępowania uniemożliwiał innym 
potencjalnym wykonawcom zapoznanie się z ogłoszeniem oraz sporządzenie i skuteczne 
złożenie oferty. 
(dowód: akta kontroli t. I str. 8-126, t. II str. 308-327, 526-541, t. III str. 80-219, t.IV str.1-677) 

Zastępca I Komendanta (działający z upoważnienia Komendanta) wyjaśnił, że zakup trzech 
sztuk samochodów dokonany został na podstawie:  
- art. 4 ust. 8 ustawy pzp tj. w przypadku zamówień, których wartość nie przekracza 
wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro (125 247 zł netto); 
- art. 6a ustawy pzp tj. w przypadku zamówień udzielonych w częściach do udzielenia 
zamówienia na daną część zamawiający może stosować przepisy właściwe dla wartości 

                                                      
33 Faktura nr FSP/16/12/036 z dn. 16.12.2016 r. – zapłacono przelewem w dn. 20.12.2016 r. 
34 Pismo wpłynęło do KWP faksem w dniu 28.11.2016 r. (bez dekretacji na CBŚ w Lublinie lub KWP Lublin). 
35 Faktura nr L000617/FVS/16 z dn. 30.12.2016 r. – zapłacono przelewem w dn. 30.12.2016 r. 
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tego zamówienia, jeżeli jej wartość jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość 
kwoty 80 tys. euro (3 339 920 zł), pod warunkiem, że łączna wartość tych części wynosi nie 
więcej niż 20 % wartości zamówienia. 
Zakup samochodów dokonywany przez KWP w Lublinie znajduje się pod pozycją 64 „Planu 
zamówień publicznych”, w ramach której dokonano zakupu: 1) dostawa samochodów 
osobowych „nieoznakowanych”; na kwotę netto 4 880 973,98 zł, podstawa prawna przetarg 
nieograniczony – w celu zawarcia umowy ramowej w ramach dwóch zamówień 
realizacyjnych (łącznie zakupionych zostało 100 szt.); 2) dostawa samochodu osobowego 
nieoznakowanego (klasa D) dla KWP w Lublinie, na kwotę netto 105 682,93 zł 
(25 313,88 euro), 3) dostawa samochodu osobowego nieoznakowanego na kwotę netto 
105 691,06 zł (25 315,88 euro); 4) dostawa samochodu osobowego nieoznakowanego 
(klasa D) na kwotę netto 73 089,43 zł (17 506,87 euro), w postępowaniach pod numerami 
2), 3) i 4) podstawa prawna art. 4 pkt 8 ustawy Pzp w związku z art. 6a ustawy Pzp. 
Wartość dostawy samochodów osobowych, które zostały zakupione, ujętych w jednej grupie 
rodzajowej wynosi 5 165 437,40 zł/ 1 237 260,15 euro (po zsumowaniu poszczególnych 
części), z których 20% daje kwotę 1 033 087,48 zł. Zamówienie, jako całość (po 
zsumowaniu ww. części) podlega bardziej restrykcyjnym procedurom przewidzianym dla 
zamówień o wartości przekraczającej próg unijny. Zamówienia o wartości pojedynczej 
mniejszej niż 80 tys. euro mogą być udzielone zgodnie z elastyczniejszymi procedurami 
przewidzianymi przepisami prawa krajowego, pod warunkiem, że ich łączna wartość wynosi 
nie więcej niż 20% wartości zamówienia. Wobec powyższego, zamówienia na samochody 
z pozycji nr 1 muszą każdorazowo pozostawać zgodne z przepisami przewidzianymi dla 
całości zamówienia - procedura unijna, natomiast w przypadku pozostałych pozycji tj. 2, 3, 4 
- możliwe jest zastosowanie procedur właściwych dla ich wartości. Zacytowane w pytaniu 
zdanie z  opinii UZP dotyczy komentarza do art 32 ust. 4 ustawy Pzp w ujęciu idealnym - 
teoretycznym, w którym zamawiający może zaspokoić wszystkie swoje potrzeby (posiada 
dostateczne zabezpieczenie finansowe) przez realizację zamówień publicznych. Nierzadko 
jest tak, że potrzeby zamawiającego przekraczają możliwości finansowe. W takim 
przypadku w planie ujęte są takie zamówienia, na które zamawiający posiada 
zabezpieczenie finansowe. To, że zamówienia nie ujęto w planie na początku roku nie 
oznacza, że nie było ono, pod pewnymi warunkami, planowane do realizacji. Plan jest 
pewnego rodzaju prognozą, która jest zmieniana w trakcie roku. Zamówienie udzielane 
w częściach przypomina świadczenie jednorazowe realizowane w ratach. Każda z tych 
części składa się na pewną, z góry określoną całość. Zamawiający po określeniu zakresu 
zamówienia decyduje się na dokonanie zakupów w ramach kilku postępowań, biorąc pod 
uwagę względy ekonomiczne, organizacyjne itp. Zamawiający musi jednak pamiętać, że 
wartością zamówienia udzielanego w częściach jest łączna wartość tych części. Zgodnie, 
bowiem z art. 32 ust. 4 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający dopuszcza możliwość składania 
ofert częściowych albo udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot 
odrębnego postępowania, wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części 
zamówienia. Regulacje ustawy Pzp z art. 13a dotyczące obowiązku sporządzania planów 
zamówień publicznych obowiązują dopiero od 01.01.2017 r. Art. 6a jest przepisem 
szczególnym w stosunku do art. 32 ust. 4 ustawy Pzp. Pozwala na zastosowanie 
łagodniejszych zasad do niektórych części zamówienia. Do udzielenia zamówienia na daną 
część/zestaw części zamawiający może zastosować łagodniejsze zasady, jeżeli: wartość 
części zamówienia jest mniejsza lub równa równowartości 80 tys. euro dla dostaw i usług 
oraz łączna wartość części jest mniejsza lub równa 20% wartości zamówienia (dotyczy to 
sumy wartości wszystkich części objętych dyspozycją art. 6a). Z powyższego wynika, że 
zamawiający może zastosować art. 6a z zachowaniem wskazanych powyżej wymogów do 
jednej lub do kilku części danego zamówienia. W każdym przypadku wartość pojedynczej 
części zamówienia nie może przekroczyć kwot 80 tys. euro a łączna wartość wszystkich 
części - 20% wartości całości zamówienia. Art. 6a ustawy Pzp, poza powyżej powołanymi, 
nie zawiera dodatkowych ograniczeń, co oznacza, że zamawiający może go stosować, 
jeżeli tylko zostaną spełnione warunki określone w tym przepisie. Biorąc pod uwagę całość 
regulacji dotyczących zamówień publicznych zawartych w ustawie Pzp, stosując art. 6a 
ustawy Pzp zamawiający powinien pamiętać o przestrzeganiu art. 32 ust. 2 (nie zaniżać 
wartości zamówienia lub wybierać sposobu obliczania wartości zamówienia) oraz art. 5b 
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ustawy Pzp (nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy dzielić zamówienia 
na odrębne zamówienia, w celu uniknięcia łącznego szacowania ich wartości). Powołane 
wyżej przepisy, wprowadzone zostały nowelizacją ustawy Pzp z dn. 26.06.2016 r. KWP 
w Lublinie ze względów organizacyjno-ekonomicznych w zaistniałej sytuacji możliwości 
planowanego zaspokojenia istniejącej potrzeby uzupełnienia środków transportu, podjęła 
decyzję o zastosowaniu art. 6a ustawy Pzp. Podjęcie takiej decyzji spowodowane było 
oprócz ww. względów, wskazanym ustawowym zakazem zaniżania wartości zamówienia 
oraz unikania łącznego szacowania wartości przy podziale zamówienia. 

(dowód: akta kontroli t. II str. 345, 348-351) 

Najwyższa Izba Kontroli nie zgadza się z powyższą argumentacją. Zgodnie z opinią Urzędu 
Zamówień Publicznych36, stosowanie art. 6a pzp przewiduje możliwość udzielania 
zamówień w częściach w sytuacji, gdy zamawiający już na etapie planowania zamówienia 
jest w stanie przewidzieć jego rozmiar oraz zakres, a decyduje się udzielać zamówienia 
sukcesywnie np. z przyczyn gospodarczych bądź organizacyjnych. W przypadku, gdy 
wartość części zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 
euro (oraz wynosi nie więcej niż 20 % wartości zamówienia) dopuszczalne jest udzielnie 
zamówienia na tę część z wyłączeniem zastosowania przepisów ustawy na podstawie art. 4 
pkt 8 pzp. W takiej sytuacji nie mamy jednak do czynienia z automatycznym odstąpieniem 
od stosowania pzp, bowiem zamawiający powinien mieć na względzie przepisy ogólne 
ustawy, a w szczególności art. 32 ust. 2 pzp, zgodnie z którym zamawiający nie może 
w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy dzielić zamówienia na części lub zaniżać 
jego wartości. Zamawiający nie może dokonywać podziału zamówienia w taki sposób, aby 
na skutek ustalenia wartości dla każdej z wydzielonych części zamówienia doszło do 
nieuprawnionego wyłączenia stosowania przepisów pzp. Zakazany jest taki podział, który 
bez uzasadnionej przyczyny zmierza do uniknięcia stosowania przez zamawiającego 
przepisów pzp. 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości 
udzielanie przez Komendę podprogowych zamówień publicznych.  

 
 

IV. Wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli37, 
wnosi o: 

1. Podjęcie działań w celu zapewnienia wykazywania w sprawozdaniach o udzielonych 
zamówieniach danych zgodnych ze stanem faktycznym. 

2. Dokonywanie wyboru trybu udzielenia zamówień publicznych po uprzednim rzetelnym 
oszacowaniu ich wartości, z uwzględnieniem wartości zamówień tego samego rodzaju, 
udzielonych od początku roku. 

 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 

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

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK, kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo 
zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 

                                                      
36 Opublikowana w „Informatorze Urzędu Zamówień Publicznych nr 1/2011, s. 18-19. 
37 Dz. U. z 2017 r., poz. 524. Ustawa zwana dalej „ustawą o NIK”. 

Ocena cząstkowa 
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Prawo zgłoszenia 
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21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK 
w Lublinie. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK, proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania wniosku 
pokontrolnego oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

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

 

Lublin, dnia   15   września 2017 r.  

 

 

Kontrolerzy: 
Dyrektor 

Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 
w Lublinie 
Edward Lis 

Agnieszka Bury 
doradca prawny 

 

........................................................ 

 

........................................................ 
Podpis Podpis 

 
Katarzyna Kuzioła 

specjalista kontroli państwowej 
 

  

………………………………………… 
                               Podpis 
 

 

Na podstawie art. 35c ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie 
Kontroli (Dz. U. z 2017 r. poz. 524), w powyższym tekście - w ostatnim akapicie na 
str. 8 - dokonano sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej poprzez: 

- zastąpienie kwoty „1.715,9 tys. zł” kwotą „1.417,7 tys. zł” oraz wskaźnika 
procentowego „11,7%”, wskaźnikiem – „10%”.  

 

…………………………          ...…………….………………… 
data              podpis dyrektora 

 
 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 


