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I. Dane identyfikacyjne kontroli 
P/19/001 – Wykonanie budżetu państwa w 2018 r.  

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie (dalej: UMWL lub 
Urząd), 20-029 Lublin, ul. Artura Grottgera 4 

Marszałkiem Województwa Lubelskiego jest od 21 listopada 2018 r. Jarosław 
Stawiarski. Poprzednio, tj. od 24 czerwca 2014 r. do 21 listopada 2018 r., funkcję tę 
pełnił Sławomir Sosnowski. 

(dowód: akta kontroli str. 2) 

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. 

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1  

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Lublinie 

Edward Szempruch, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LLU/31/2019 z 31 stycznia 2019 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 1) 

II. Cel i zakres kontroli 
Celem kontroli było dokonanie oceny prawidłowości wykorzystania przez UMWL 
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dalej: EFRR) na 
realizację projektu pn. „Zakup taboru kolejowego do przewozów osób 
organizowanych przez Województwo Lubelskie” (dalej: Projekt), w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-
2020 (dalej: RPO WL 2014-2020), pod względem kryteriów: legalności, 
gospodarności i rzetelności. Ocenie podlegały w szczególności działania związane 
z wyłonieniem wykonawcy Projektu. Podstawą sformułowania oceny była analiza 
dokumentów w ww. zakresie. Szerszy opis działań kontrolnych przedstawiono 
w części IV. Wyniki kontroli. 

III. Ocena2  
Pomimo przeprowadzenia trzech postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 
nie doszło do wyłonienia wykonawcy Projektu. W każdym postępowaniu cena 
najkorzystniejszej oferty znacznie przewyższała kwotę, którą Zamawiający 
(Województwo Lubelskie) zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia. Było to 
powodem unieważnienia postępowań, ponieważ wg Marszałka Województwa nie 
było możliwości zwiększenia budżetu Projektu. Postępowania przeprowadzono 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych3 (dalej: Pzp), a ustalenia wartości zamówienia dokonano na podstawie 
analizy postępowań o podobnym przedmiocie zamówienia przeprowadzonych 
w innych województwach. Termin realizacji zamówienia określony w drugim 
i trzecim postępowaniu znacznie wykraczał poza okres realizacji Projektu, założony 
w Zobowiązaniu do prawidłowej jego realizacji.  

                                                      
1  Dz.U. z 2019 r. poz. 489, dalej: ustawa o NIK. 
2  W kontroli wykonania budżetu państwa w 2018 r. Najwyższa Izba Kontroli stosuje następujące oceny: 

pozytywna i negatywna. W przypadku, gdy nie zostały spełnione kryteria ani dla oceny pozytywnej ani dla 
negatywnej stosuje się ocenę w formie opisowej. 

3  Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm. 
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W styczniu 2019 r. Zarząd Województwa Lubelskiego podjął uchwałę o zaprzestaniu 
realizacji Projektu w jego dotychczasowym kształcie. Podjęto też działania w celu 
zmiany zakresu realizacji Projektu, poprzez zmniejszenie liczby szynobusów. Biorąc 
jednak pod uwagę, że w takim przypadku zachodzi konieczność ponownego 
złożenia fiszki projektowej w celu aktualizacji listy projektów strategicznych 
i umieszczenia Projektu na liście projektów kluczowych oraz złożenia nowego 
wniosku o dofinansowanie Projektu, a także uwzględniając długotrwałe procedury 
oceny Projektu i wyboru wykonawcy, zdaniem NIK istnieje realne ryzyko 
niezrealizowania Projektu także w 2020 r.  

IV. Wyniki kontroli 
1. Uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego (dalej: ZWL) z 19 grudnia 2017 r.4, 
Projekt został wybrany do dofinansowania z EFRR w trybie pozakonkursowym 
w ramach RPO WL 2014-2020. W tym samym dniu ZWL podjął też uchwałę 
w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu5. Wykonanie obowiązków 
Beneficjenta powierzono Departamentowi Polityki Transportowej i Drogownictwa 
UMWL (dalej: DPTiD). Załącznikiem do uchwały było Zobowiązanie do prawidłowej 
realizacji Projektu, w którym w § 2 określono m.in.: 

 całkowitą wartość projektu – 152.900 tys. zł; 

 całkowite wydatki kwalifikowalne – 124.366,2 tys. zł; 

 dofinansowanie w formie płatności ze środków EFRR w kwocie 
nieprzekraczającej 104.492,4 tys. zł, przy czym dofinansowanie z EFRR nie 
większe niż 84,02% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych; 

 wkład własny nie mniejszy niż 19.873,7 tys. zł, tj. nie mniej niż 15,98% kwoty 
całkowitych wydatków kwalifikowalnych. 

W § 3 w pkt 1-3 ustalono termin rozpoczęcia realizacji (3 lipca 2017 r.) oraz termin 
zakończenia rzeczowego i finansowego Projektu (30 listopada 2019 r.). 
W dniu 28 grudnia 2017 r. ZWL podjął uchwałę w sprawie powierzenia 
przygotowania i przeprowadzenia postępowania na dostawę elektrycznych 
zespołów trakcyjnych Urzędowi i Marszałkowi Województwa Lubelskiego. 
Przedmiotem projektu był zakup 11 dwuczłonowych elektrycznych zespołów 
trakcyjnych (dalej: EZT lub szynobusy) do obsługi połączeń kolejowych na terenie 
województwa lubelskiego. 

 (dowód: akta kontroli str. 3-35, 106) 

2. W 2018 r. UMWL zorganizował trzy postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego „na wykonanie i dostawę 11 sztuk fabrycznie nowych dwuczłonowych 
EZT przeznaczonych do obsługi kolejowej regionalnego ruchu pasażerskiego 
z prędkością eksploatacyjną nie mniejszą niż 160 km/h na różnych kategoriach linii 
kolejowych" (wszystkie w trybie przetargu nieograniczonego). 

Według protokołów z prowadzonych postępowań, zatwierdzonych w dniach: 
24 maja 2018 r. (I przetarg), 31 sierpnia 2018 r. (II przetarg) i 26 listopada 2018 r. 
(III przetarg) przez działającego z upoważnienia Marszałka Województwa 
Lubelskiego Zastępcę Dyrektora Departamentu Organizacyjno-Prawnego UMWL 

                                                      
4  Uchwała Nr CCXXXVIII/4696/2017 w sprawie wyboru do dofinansowania w trybie pozakonkursowym 

w ramach RPO WL 2014-2020, Oś Priorytetowa 8: Mobilność regionalna i ekologiczny transport, Działanie 
8.3 Transport kolejowy, projektu pn. „Zakup taboru kolejowego do przewozu osób organizowanych przez 
Województwo Lubelskie” (dalej: uchwała w sprawie wyboru do dofinansowania Projektu). 

5  Uchwała Nr CCXXXVIII/4697/2017 ZWL z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie podjęcia decyzji 
o dofinansowaniu w Ramach RPO WL 2014-2020, Oś Priorytetowa 8: Mobilność regionalna i ekologiczny 
transport, Działanie 8.3 Transport kolejowy, projektu pn. „Zakup taboru kolejowego do przewozu osób 
organizowanych przez Województwo Lubelskie” (dalej: uchwała w sprawie podjęcia decyzji 
o dofinansowaniu Projektu). 

Opis stanu 
faktycznego 
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(dalej: DOP), zostały one unieważnione ze względu na fakt, iż cena 
najkorzystniejszej oferty za każdym razem przewyższała kwotę, którą UMWL 
przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. I tak: 

 w I przetargu wartość zamówienia wynosiła 123.577,2 tys. zł, co stanowiło 
równowartość 28.660,9 tys. euro i została ustalona w dniu 20 grudnia 2017 r. 
przez starszego specjalistę w DPTiD, na podstawie „porównania podobnych 
zamówień, opierając się na przykładzie przetargu rozstrzygniętego w sierpniu 
2013 r. przez Województwo Małopolskie, z uwzględnieniem szacunkowej 
inflacji, koniecznych zmian wyposażenia i kursu euro w dniu dokonywania 
szacunku”. Kwota, jaką Urząd zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia wynosiła 152.594 tys. zł. Cena brutto jedynej oferty złożonej w tym 
postępowaniu wynosiła 170.748,6 tys., tj. była o 18.154,6 tys. zł (11,9%) wyższa 
od kwoty, jaką UMWL zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

 w II przetargu wartość zamówienia wynosiła: 123.640,0 tys. zł (tj. była 
o 62,8 tys. zł wyższa niż w pierwszym przetargu), co stanowiło równowartość 
28.675,5 tys. euro i została ustalona w dniu 25 maja 2018 r. przez starszego 
specjalistę w DPTiD, na podstawie porównania podobnych zamówień, opierając 
się na przykładzie przetargu rozstrzygniętego w listopadzie 2016 r., przez 
Województwo Podkarpackie. Kwota, jaką Urząd zamierzał przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia wynosiła 152.594,0 tys. zł. Cena brutto jedynej oferty 
złożonej w postępowaniu wynosiła 173.454,6 tys. zł, tj. była o 20.860,6 tys. zł 
(13,67%) wyższa od kwoty, jaką UMWL zamierzał przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia; 

 w III przetargu wartość zamówienia nie została zmieniona, wynosiła 
123.640,0 tys. zł, tj. stanowiła równowartość 28.675,5 tys. euro i została 
ustalona w dniu 31 sierpnia 2018 r. przez starszego specjalistę w DPTiD na 
podstawie danych przyjętych do ustalania wartości zamówienia w II 
postępowaniu. Kwota, jaką Urząd zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia wynosiła 152.594,0 tys. zł. Ceny brutto dwóch złożonych ofert 
wynosiły odpowiednio: 179.001,9 tys. zł i 217.603,0 tys. zł, tj. były odpowiednio 
o 26.407,9 tys. zł (17,31%) i o 65.009,0 tys. zł (42,60%) wyższe od kwoty, jaką 
UMWL zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

W ww. postępowaniach przetargowych opis przedmiotu zamówienia, w tym m.in.: 
szczegółowe wymagania techniczne, wymagania wybranych systemów, wymagania 
eksploatacyjne dla nowych dwuczłonowych EZT, pozostawały na niezmienionych 
warunkach. Również wymagania dotyczące m.in. wadium, kryteriów należytego 
zabezpieczenia wykonania umowy, obowiązku przeszkolenia przez dostawcę 
pracowników w zakresie obsługi i prowadzenia EZT były takie same. Zmiany 
dotyczyły natomiast: 

 kryteriów wyboru oferty. W pierwszym przetargu były to: cena (60 pkt), okres 
gwarancji (30 pkt) i termin dostawy (10 pkt), natomiast w drugim i w trzecim 
przetargu: cena (60 pkt) i okres gwarancji (40 pkt); 

 terminu wykonania zamówienia. W pierwszym przetargu było to do 15 grudnia 
2018 r. (trzy EZT) i do 30 listopada 2019 r. (osiem EZT). W drugim przetargu 
było to do 31 marca 2020 r. (11 EZT), jednak nie dłużej niż 18 miesięcy od dnia 
zawarcia umowy. W trzecim przetargu było to do 21 miesięcy (sześć EZT) i do 
24 miesięcy (pięć EZT) od dnia zawarcia umowy. 

(dowód: akta kontroli str. 36-93, 125-129) 

Marszałek Województwa Lubelskiego wyjaśnił, że UMWL poszukiwał zamówień 
krajowych, których przedmiotem byłyby elektryczne zespoły trakcyjne 
odpowiadające lub maksymalnie zbliżone do oczekiwanych. Liczba tego typu 
zamówień była do tego czasu nieliczna i nigdy nie dotyczyła wyłącznie tego typu 
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pojazdów, lecz większej ilości jednostek, a w dodatku na ogół o większej 
pojemności. W przypadku przetargu przeprowadzonego przez Województwo 
Małopolskie, zamówienie opiewało na 10 EZT, z tego sześć trzyczłonowych i cztery 
dwuczłonowe, a więc takich, które były przedmiotem realizacji Projektu przez 
Województwo Lubelskie. Na etapie prac przygotowawczych, poprzedzających 
złożenie wniosku o dofinansowanie Projektu, było to praktycznie jedyne zamówienie 
z pojazdami dwuczłonowymi, na którym UMWL mógł się oprzeć, aby uzyskać 
szacunkową wartość pojazdu dwuczłonowego. Jednocześnie mając na uwadze, że 
od rozstrzygnięcia przetargu przez Województwo Małopolskie upłynęło kilka lat, 
UMWL podjął próbę urealnienia szacunku poprzez uwzględnienie inflacji oraz 
dodatkowego obowiązkowego wyposażenia pojazdów, jakie w okresie późniejszym 
zostało wprowadzone przez Urząd Transportu Kolejowego (w ramach zapewnienia 
zgodności taboru z Technicznymi Specyfikacjami Interoperacyjności). 
Marszałek stwierdził ponadto, że „UMWL podejmował działania w kierunku zmiany 
warunków zamówienia głównie przez znaczne wydłużenie terminów dostaw 
elektrycznych zestawów trakcyjnych, co przy ówczesnej wiedzy zamawiającego 
stwarzało realną możliwość poszerzenia kręgu potencjalnych dostawców. Uzyskano 
również dostęp do formularza cenowego jednego z potencjalnych dostawców, który 
dawał nadzieję na realizację zamówienia w założonym budżecie, gdyż przeciętna 
cena za jeden pojazd kształtowała się na poziomie ok. 13,9 mln zł brutto, jednak 
ostatecznie zaoferowane ceny były wyższe od kwoty, jaką UMWL przeznaczył na 
sfinansowanie tego zamówienia”. 

(dowód: akta kontroli str. 118-124) 

3. Wnioskiem z dnia 7 grudnia 2018 r. wykonujący obowiązki Beneficjenta – 
Dyrektor DPTiD zwrócił się do ZWL o podjęcie decyzji o zaprzestaniu realizacji 
Projektu w dotychczasowym kształcie i przystąpieniu do prac na projektem 
zmierzającym do zakupu taboru z uwzględnieniem proponowanych przez DPTiD 
zmian. Zaproponowano ponowne złożenie fiszki projektowej w celu aktualizacji listy 
projektów kluczowych oraz umieszczenia projektu na liście projektów kluczowych. 
W celu rozpoczęcia rzeczowej części Projektu przewidziano ogłoszenie przetargu 
na dostawę dziewięciu EZT (o dwa mniej niż pierwotnie planowano), ewentualnie 
z zastosowaniem prawa opcji, polegającego na zawarciu w umowie z potencjalnym 
wykonawcą możliwości zwiększenia zamówienia podstawowego z ośmiu sztuk EZT 
o dodatkowo jedną sztukę. 

ZWL przychylił się do propozycji DPTiD i w dniu 22 stycznia 2019 r. uchylił swoje 
uchwały z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru do dofinansowania w trybie 
pozakonkursowym Projektu oraz w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu 
Projektu, w związku, jak stwierdzono w uzasadnieniu do podjętych uchwał, 
„z zaistniałą niemożliwością realizacji Projektu". 

(dowód: akta kontroli str. 94-115) 

Marszałek Województwa Lubelskiego wyjaśnił, że przyczyną niezrealizowania 
dotychczas Projektu było trzykrotne uzyskanie ofert przekraczających kwotę, jaką 
UMWL zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Jednocześnie 
uznano, że nie ma możliwości zwiększenia budżetu Projektu. UMWL podtrzymuje 
swoją wolę realizacji Projektu i przewiduje się ogłoszenie przetargu zgodnie 
z propozycją DPTiD. Na obecnym etapie Urząd nie przewiduje zmian w źródłach 
finansowania tego Projektu. 

(dowód: akta kontroli str. 118-120)  

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość:  

Ustalone 
nieprawidłowości 
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W drugim i trzecim przetargu na wykonanie i dostawę 11 sztuk EZT do przewozów 
osób organizowanym przez Województwo Lubelskie, w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia (dalej: siwz) określono termin wykonania zamówienia 
wykraczający poza okres realizacji Projektu określony w Zobowiązaniu do 
prawidłowej jego realizacji. I tak: 

 w siwz zatwierdzonej w dniu 19 czerwca 2018 r. (dotyczy II przetargu) przez 
działającego z upoważnienia Marszałka Województwa zastępcę Dyrektora DOP, 
termin wykonania zamówienia ustalono: do 31 marca 2020 r., z zastrzeżeniem, 
że w przypadku, gdy termin na dostarczenie EZT po zakończeniu postępowania 
przetargowego będzie krótszy niż 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy, uznaje 
się, że dostawy EZT mają być zrealizowane w całości w terminie 18 miesięcy od 
dnia zawarcia umowy; 

 w siwz zatwierdzonej w dniu 20 września 2018 r. (dotyczy III przetargu) przez 
działającą z upoważnienia Marszałka Województwa Sekretarz Województwa 
Lubelskiego, termin wykonania zamówienia ustalono: „dostawa pierwszych 
sześciu EZT, w terminie do 21 miesięcy od dnia zawarcia umowy, dostawa 
pozostałych pięciu EZT, w terminie do 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy”. 

W § 3 pkt 2 i 3 Zobowiązania do prawidłowej realizacji Projektu ustalono, że 
zakończenie rzeczowe i finansowe realizacji Projektu nastąpi do dnia 30 listopada 
2019 r. 

(dowód: akta kontroli str. 5-32, 132-153, 178-198) 

Marszałek Województwa wyjaśnił, że wydłużenie terminu dostawy szynobusów w II 
i III przetargu wynikało z chęci skutecznego wyłonienia wykonawcy i realizacji 
Projektu. W trakcie postępowań przetargowych UMWL – w oparciu o stały 
monitoring rynku producentów taboru kolejowego – miał podstawy przewidywać, że 
dłuższe terminy realizacji zamówienia powinny mieć kluczowe znaczenie dla 
powodzenia jego realizacji, w tym liczby oferentów przystępujących do przetargu, 
jak również poziomu ceny ofertowej. Zamawiający miał pełną świadomość 
dotyczącą terminów realizacji Projektu określonych w Zobowiązaniu do prawidłowej 
jego realizacji i pozostawał w stałym kontakcie z instytucją zarządzającą RPO, 
tj. z ZWL. W ocenie Marszałka ewentualne scenariusze potencjalnych zachowań 
Beneficjenta mają aktualnie mniejsze znaczenie, gdyż ZWL podjął stosowne 
uchwały o unieważnieniu wszystkich postępowań w tym zakresie. 

(dowód: akta kontroli str. 223-224) 

V. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o: 

1. Ustalanie terminów realizacji zamówienia na wykonanie i dostawę taboru 
kolejowego do przewozów osób organizowanych przez Województwo Lubelskie 
w ramach RPO WL 2014-2020, zgodnie z wymogami zawartymi 
w Zobowiązaniu do prawidłowej realizacji Projektu.  

2. Podjęcie skutecznych działań celem zrealizowania projektu pt. „Zakup taboru 
kolejowego do przewozów osób organizowanych przez Województwo 
Lubelskie", objętego dofinansowaniem ze środków EFRR w ramach RPO WL 
2014-2020. 
 

Wnioski 
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VI. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

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

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

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