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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/18/106 – „Przygotowanie oraz wykorzystanie obiektów na Światowe Igrzyska Sportowe  
– The World Games 2017” 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura we Wrocławiu 

Kontrolerzy 1. Edward Klatka, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienia do kontroli: 
nr LWR/222/2018 z dnia 15 października 2018 r., nr LWR/40/2019 z dnia 28 lutego 2019 r., nr 
LWR/117/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r., nr LWR/14/2020 z dnia 7 stycznia 2020 r. oraz nr 
LWR/58/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r. 

(dowód:  akta kontroli Tom I  str. 1-6) 

2. Rafał Sudnik, inspektor kontroli państwowej, upoważnienia do kontroli: nr LWR/213/2018 
z dnia 4 października 2018 r., nr LWR/42/2019 z dnia 28 lutego 2019 r., nr LWR/118/2019 
z 28 czerwca 2019 r. oraz nr LWR/13/2020 z dnia 7 stycznia 2020 r. 

 (dowód:  akta kontroli str. Tom I str. 7-10) 

3. Jakub Mucha, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienia do kontroli 
nr LWR/197/2018 z dnia 14 września 2018 r., nr LWR/41/2019 z dnia 28 lutego 2019 r., nr 
LWR/119/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. oraz nr LWR/20/2020 z dnia 9 stycznia 2020 r. r. 

(dowód:  akta kontroli Tom I  str. 11-14 ) 

Jednostka 
kontrolowana 

Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o., (dalej: WI lub Spółka), 50-059 Wrocław, 
ul. Ofiar Oświęcimskich 36 

 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Piotr Paś, Prezes Zarządu1 

(dowód:  akta kontroli Tom I- str. 10-11) 

II. Ocena kontrolowanej działalności2 

W ramach działań zmierzających do organizacji The World Games 2017 we Wrocławiu, 
Spółka w latach 2013-2017, działając w imieniu i na rzecz Gminy Wrocław, zrealizowała 
zadania związane z budową i renowacją obiektów sportowych. W efekcie tych działań 
przeprowadzono renowację Stadionu Olimpijskiego, wybudowano kompleks torów 
wrotkarskich przy ul. Sukielickiej, jak również wybudowano krytą pływalnię oraz 
przebudowano baseny zewnętrzne przy ul. Wejherowskiej. Tym samym działania Spółki 
przyczyniły się bezpośrednio do przeprowadzenia na tych obiektach zawodów sportowych 
w ramach Igrzysk w dniach 20-30 lipca 2017 r.  

Po zakończeniu realizacji zadań inwestycyjnych przywołane obiekty przekazane zostały 
innym jednostkom organizacyjnym Gminy w celu dalszego użytkowania, przy czym Spółka 
wykonywała zadania w zakresie obsługi gwarancyjnej zrealizowanych robót. 

W wyniku przeprowadzonej kontroli NIK stwierdziła nieprawidłowości w zakresie inwestycji 
obejmującej renowację Stadionu Olimpijskiego dotyczące m.in.:  

                                                      
1 Od dnia 25 lipca 2007 r. do dnia 14 marca 2019 r. Prezesem Zarządu Spółki był Paweł Rychel. W okresie od 
15 marca do 15 kwietnia 2019 r. delegowany do wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki był Piotr Paś 
jako Członek Rady Nadzorczej Spółki. Od dnia 16 kwietnia 2019 r. Piotr Paś został powołany na stanowisko 
Prezesa Zarządu Spółki.   
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 

Ocena ogólna 
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[1] dopuszczenia do realizacji kontraktu na renowację Stadionu w sposób niezgodny  
z opisem przedmiotu zamówienia, w którym zakładano możliwość  przeprowadzania 
zawodów sportowych w całym okresie renowacji tego obiektu, podczas gdy przez część 
2015 r. i cały 2016 r. jego użytkowanie nie było możliwe; [2] zaakceptowania wykonania 
obiektu, pomimo że nie zabezpieczono skutecznie widzów na Trybunie Zachodniej przed 
możliwością doznania urazu w wyniku uderzenia elementami nawierzchni toru żużlowego; 
[3] niewyegzekwowania od wykonawcy w ramach umowy podstawowej renowacji kanału 
deszczowego kd 400, co skutkowało udzieleniem zamówienia dodatkowego za łączną 
kwotę 785,0 tys. zł; [4] nieuprawnionego zaakceptowania zwiększenia wynagrodzenia 
wykonawcy o kwotę 1 256,8 tys. zł z tytułu zmiany sposobu wykonania oświetlenia płyty 
Stadionu; [5] nienaliczania wykonawcy kar umownych przewidzianych w Warunkach 
Szczególnych Kontraktu z tytułu niewłaściwej realizacji zadań; [6] niespełnienia przyjętych 
na etapie projektowania norm, w zakresie zapewnienia co najmniej 110 miejsc dla osób na 
wózkach inwalidzkich, na skutek wykonania jedynie 26 takich miejsc; [7] dopuszczenia do 
wykonywania części robót bez uprzedniego uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na 
budowę czym naruszono art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane3 
oraz części robót przed zatwierdzeniem projektów wykonawczych i programów zapewnienia 
jakości obejmujących te roboty, co naruszało warunki Kontraktu; [8] zaakceptowania 
projektu wykonawczego wewnętrznej kanalizacji deszczowej z nieprawidłowo określoną – 
bo zaniżoną ponad trzykrotnie – pojemnością  zbiornika retencyjnego (tj. 480 m3 zamiast ok. 
1716 m3); [9] nieobniżenia wynagrodzenia wykonawcy z tytułu niewykonania objętych 
umową robót, polegających na budowie sieci gazowej wokół Stadionu, jak również 
wykonaniu ocieplenia ścian zewnętrznych budynku administracyjnego, których wartość 
szacunkowa to odpowiednio 199,6 tys. zł i 385,1 tys. zł; [10] niezapewnienia skutecznego 
nadzoru nad wykonaniem 18 wiat wejściowych na Stadion, co skutkowało m.in. 
zastosowaniem przeszklenia tych wiat przy użyciu materiału o innych parametrach niż 
przewidziane w projekcie; [11] nierzetelnego egzekwowania usuwania części wad (usterek) 
dotyczących robót wykonanych w ramach renowacji Stadionu, co skutkowało ich 
nieusuwaniem lub usuwaniem po terminie, a także tym że część usterek była usuwana na 
własny koszt przez użytkownika Stadionu, a nie przez gwaranta; [12] zaakceptowania 
zaprojektowania oraz wykonania niezgodnie ze sztuką budowlaną stopni schodowych 
o różnej wysokości w  ciągach komunikacyjnych Trybuny Zachodniej Stadionu.  

W przypadku inwestycji obejmującej budowę kompleksu torów wrotkarskich przy  
ul. Sukielickiej, stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły m.in.:  

[1] nierzetelnego przeprowadzenia postępowania w sprawie wyboru wykonawcy 
wielobranżowej koncepcji programowo-przestrzennej przedsięwzięcia pn. 
„Zagospodarowania rejonu Parku Tysiąclecia od strony ul. Sukielickiej wraz z budową 
infrastruktury sportowej w ramach The World Games 2017”, wskutek czego wydatkowano 
kwotę 60,0 tys. zł; [2] odbiorze nie w pełni rzetelnie opracowanej dokumentacji obejmującej 
zaprojektowanie zagospodarowania rejonu Parku Tysiąclecia od strony ul. Sukielickiej wraz 
z budową infrastruktury sportowej w ramach The World Games 2017; [3] niezapewnienia  
i nieegzekwowania od wykonawcy prowadzenia robót zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego tj. m.in. z  art. 36a ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; [4] 
odbioru robót związanych z budową toru do jazdy szybkiej, pomimo że był on obarczony 
wadą polegającą na zaniżeniu nawierzchni na odcinkach prostych, powodującą zaleganie 
wód opadowych na torze, co wpływało na warunki jego użytkowania; [5] przeprowadzania 
miejscowych napraw nawierzchni toru do jazdy szybkiej przy użyciu materiału, co do 
którego nie potwierdzono, że posiada takie same cechy użytkowe jak pozostała 
nawierzchnia toru; [6] niedokonywania pisemnej zmiany zakresu umowy z wykonawcą 
przed rozpoczęciem wykonywania robót dodatkowych lub zamiennych, co było wymagane 
m.in. przez art. 139 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych; 
[7] nienaliczania kar umownych wynikających z zawartej z wykonawcą umowy, pomimo 
zaistnienia wielu przesłanek do ich naliczenia; [8] nieuzasadnionego wydłużania terminów 
na realizację obowiązków objętych umową z wykonawcą; [9] wyboru rozwiązania 
projektowego dotyczącego zastosowania zbrojenia rozproszonego z włókien stalowych do 

                                                      
3 Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm. 
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wykonania nawierzchni betonowej wnętrza toru do jazdy szybkiej, w sytuacji gdy posiadano 
wiedzę, że może to negatywnie wpłynąć na jakość wykonanej nawierzchni oraz stwarzać 
zagrożenie dla użytkowników; [10] nieprawidłowego zaprojektowania i wykonania robót na 
torze do jazdy ulicznej, w zakresie spadków poprzecznych nawierzchni toru, co może 
negatywnie wpływać na odprowadzanie z niego wód opadowych.  

Natomiast w odniesieniu do inwestycji polegającej na budowie krytej pływalni oraz 
przebudowie basenów zewnętrznych przy ul. Wejherowskiej, stwierdzone nieprawidłowości 
polegały m.in. na:  

[1] wyborze wykonawcy projektu budowlanego oraz wykonawcy kolejno drugiej jego zmiany 
w sposób niezgodny z przepisami ustawy Pzp; [2] wypłacie Konsorcjum wykonawców 
dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 312,3 tys. zł z tytułu robót dodatkowych 
wymaganych do uzyskania homologacji Polskiego Związku Pływackiego, które powinny 
zostać uwzględnione w pierwotnym zakresie zamówienia; [3] akceptacji i odbiorze projektu 
budowlanego obiektu i jego kolejnych dwóch zmian, które nie spełniały wszystkich 
wymogów Polskiego Związku Pływackiego niezbędnych do uzyskania homologacji dla 
pływalni krytej, pomimo że umowa z Konsorcjum przewidywała, że projekt budowlany ma 
uwzględniać wszystkie wymogi ww. Związku; [4] nieuprawnionym wydłużeniu Konsorcjum 
wykonawców terminu na realizację robót budowlanych i sporządzenie projektów 
wykonawczych; [5] akceptacji wykonywania robót budowlanych z istotnymi odstępstwami 
od projektu budowlanego przed uzyskaniem decyzji o zmianie pozwolenia na budowę, co 
stanowiło naruszenie art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane; [6] wprowadzeniu zmian 
dotyczących zakresu i sposobu realizacji robót budowlanych bez zachowania wymaganej 
formy aneksu do umowy; [7] nienaliczeniu Konsorcjum kar umownych z tytułu 
nieterminowej realizacji zadań. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

Legalność, gospodarność i rzetelność przygotowania oraz 
przeprowadzenia inwestycji/przedsięwzięć dotyczących obiektów 
na The World Games 2017 

1. Zadania Spółki 

1. Spółka realizowała powierzone jej przez Gminę Wrocław zadania inwestycyjne 
dotyczące przygotowania obiektów w związku z organizacją The World Games 2017 
w ramach zadań statutowych. Nie wprowadzano w związku z tym odrębnych uregulowań 
dotyczących organizacji prac Spółki w tym zakresie. Zadania inwestycyjne były 
wykonywane na zasadach określonych w zarządzeniu Prezydenta Wrocławia nr 2349/11 
z dnia 31 sierpnia 2011 r. oraz w zarządzeniu nr 11321/14 z dnia 9 lipca 2014 r., 
w szczególności w oparciu o przekazywane Spółce przez Gminę Wrocław dokumenty pn. 
„wskazania do realizacji”, określające m.in. zadania inwestycyjne do wykonania.  

Spółka w zakresie związanym z realizacją powierzonych zadań inwestycyjnych  
przeprowadzała postępowania dotyczące udzielenia zamówień publicznych (zarówno tych, 
do których ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych4 - dalej: Pzp,  
miała zastosowanie, jaki i zamówień, do których Pzp nie było stosowane w związku 
z wartością tych zamówień). W wyniku postępowań o zamówienie publiczne zawierano 
umowy, których stroną była Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działała Spółka 
(umowy na mocy posiadanego pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Wrocławia 
zawierał Prezes Zarządu Spółki). W tych ramach do zadań Spółki należało w szczególności 
wykonywanie czynności w zakresie przygotowania procesu inwestycyjnego (obejmujące, 
między innymi, zlecanie opracowania koncepcji, programów funkcjonalno-użytkowanych, 
projektów budowlanych oraz wykonawczych, przygotowanie dokumentów przetargowych, 
w tym opisu przedmiotu zamówień publicznych i oszacowania wartości zamówień, 
przeprowadzanie i rozstrzyganie postępowań o zamówienie publiczne, zawieranie umów). 
Ponadto pełnienia roli inwestora zastępczego (obejmującej, między innymi, sprawowanie 
nadzoru inwestorskiego w rozumieniu prawa budowlanego oraz wykonywania zadań 

                                                      
4 Dz.U. z 2019 r., poz. 1843. 
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inżyniera kontraktu według warunków FIDIC, dokonywanie rozliczeń częściowych, 
końcowych i ostatecznych zadań inwestycyjnych, sporządzanie dokumentów, sprawozdań, 
raportów dotyczących zadań inwestycyjnych, przekazywanie w imieniu Gminy Wrocław 
inwestycji lub jej części do eksploatacji), a także wykonywanie innych zadań związanych 
z przeprowadzonymi inwestycjami (np. dokonywanie przeglądów gwarancyjnych, zgłaszanie 
wad w okresie gwarancji, nadzór nad robotami naprawczymi, odbiór robót związanych 
z usuwaniem wad, weryfikacja i potwierdzanie ostatecznego rozliczenia czynności 
naprawczych, obciążanie wykonawców karami umownymi).  

 (dowód:  akta kontroli Tom I str. 56-380 ) 

2. Spółka, działając w imieniu i na rzecz Gminy Wrocław,  zrealizowała w latach 2013-2017 
między innymi, zadania związane z budową i renowacją obiektów sportowych we Wrocławiu 
na potrzeby przeprowadzenia The World Games 2017. W tym zakresie wykonano 
renowację Stadionu Olimpijskiego, wybudowano krytą pływalnię oraz przebudowano baseny 
zewnętrzne przy ul. Wejherowskiej oraz wybudowano tory do wrotkarstwa szybkiego 
i ulicznego przy ul. Sukielickiej we Wrocławiu5.  

Spółka nie finansowała z własnych środków zadań inwestycyjnych realizowanych w związku 
The World Games 2017, działając w tym zakresie w imieniu i na rzecz Gminy Wrocław.  

Z tytułu wykonywania czynności dotyczących realizacji ww. zadań inwestycyjnych Spółka 
otrzymała od Gminy Wrocław wynagrodzenie w wysokości łącznie 7 542,6 tys. zł.  

(dowód:  akta kontroli Tom I str. 258-465) 

2. Stadion Olimpijski we Wrocławiu  
Stadion Olimpijski we Wrocławiu, przed rozpoczęciem jego renowacji w związku organizacją 
The World Games 2017, był w złym stanie w aspekcie estetyki obiektu, zaburzonej 
w wyniku wielu prac i zmian przeprowadzonych oraz dokonanych od 1945 r., bez pełnego 
poszanowania walorów architektonicznych i historycznych obiektu. Przeprowadzone 
w ramach renowacji roboty budowlane doprowadziły do poprawy warunków korzystania ze 
Stadionu, w  szczególności w wyniku udostępnienia widzom nowej zadaszonej Trybuny 
Zachodniej. Wykonywane roboty wiązały się z istotną ingerencją w zabytkową substancję 
obiektu, a w związku z tym wymagały nadzoru Miejskiego Konserwatora Zabytków. 
W wyniku wykonanych prac nastąpiło w szczególności odnowienie zabytkowej elewacji 
Stadionu. 

Spółka, działając w imieniu i na rzecz Gminy Wrocław, bez stosowania Pzp (w związku 
z wartością zamówień), udzieliła zamówień na opracowanie programu funkcjonalno-
użytkowego za kwotę 67,7 tys. zł oraz opracowanie bilansu mediów za kwotę 9,9 tys. zł.  

Pierwsze postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia na renowację Stadionu 
Olimpijskiego (wszczęte w dniu 24 grudnia 2013 r.), przeprowadzane przez Spółkę 
działającą w imieniu i na rzecz Gminy Wrocław, zostało unieważnione ponieważ cena 
jedynej złożonej oferty wynosiła 144 401,9 tys. zł i przewyższała ponad dwukrotnie kwotę 
jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia tj. 66 756,0 tys. zł 
(wartość szacunkowa zamówienia podstawowego została określona na 70 659,2 tys. zł bez 
VAT). 

W kolejnym postępowaniu (wszczętym w dniu 16 maja 2014 r.) wpłynęły trzy oferty 
z następującymi cenami: 86 381,5 tys. zł z VAT, 118 961,6 tys. zł z VAT oraz 126 109,9 tys. 
zł z VAT. Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 66 756,0 
tys. zł (wartość szacunkowa zamówienia podstawowego została określona na 79 724,6 tys. 
bez VAT). Zamawiający zdecydował, że zażąda od wykonawcy, który złożył ofertę 
z najniższą ceną, wyjaśnień w zakresie ceny oferty. Oferta z najniższą ceną została przez 
zamawiającego odrzucona z powodu rażąco niskiej ceny oraz jej niezgodności z treścią 
SIWZ. Wykonawca złożył odwołanie od decyzji zamawiającego do Krajowej Izby 
Odwoławczej, która wyrokiem z dnia 26 sierpnia 2014 r. (sygn. KIO 1624/14) oddaliła 

                                                      
5 W toku kontroli na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli 
powołano biegłych z dziedziny budownictwa i kosztorysowania, których opinie w zakresie niezbędnym dla 
postępowania kontrolnego, z uwzględnieniem zasady swobodnej oceny dowodów, przyczyniły się do 
sformułowania przez NIK ocen w zakresie ustalonego stanu faktycznego. 
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odwołanie, uznając, że zamawiający zasadnie odrzucił ofertę w powodu rażąco niskiej ceny 
(nie potwierdzono natomiast zarzutu niezgodności oferty z treścią SIWZ). Ostatecznie jako 
najkorzystniejsza wybrana została oferta konsorcjum w składzie: P.B. Inter System S.A., 
ISB Budownictwo Sp. z o.o., Nexus Nowe Technologie S.A., Biuro Ochrony „Ranger” 
Sp. z o.o., w której jako cenę realizacji zamówienia wskazano kwotę 118 961 6 tys. zł. 
W wyniku dokonania przez zamawiającego poprawy omyłek rachunkowych w ofercie, cena 
ta została określona na 123 899, 9 tys. zł. (w tym koszty robót budowalnych i projektowych 
119 663,8 tys. zł oraz koszty finansowania inwestycji 4 236,1 tys. zł6). Umowę pomiędzy 
zamawiającym – Gminą Wrocław – w imieniu i na rzecz której działała Spółka, a wykonawcą 
zawarto w dniu 5 września 2014 r. Zgodnie z postanowieniami tej umowy termin wykonania 
wszystkich obowiązków przewidzianych umową został określony na dzień 31 stycznia 
2017 r.7 Zamówienie było realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj, a elementami 
zamierzenia inwestycyjnego, wskazanymi w programie funkcjonalno-użytkowym, były 
między innymi:  

- zagospodarowanie terenu wraz z drogą dojazdową z wydzieleniem stref parkingów 
zawodników (padok), VIP, mediów, pojazdów specjalnych (policja, straż pożarna, pogotowie 
ratunkowe); 

- prace konserwatorskie przy elewacji, w tym wymiana starej stolarki okiennej i drzwiowej; 

- przebudowa i modernizacja trybun w celu uzyskania min. 11 000 miejsc siedzących, w tym 
ok. 1 600 o podwyższonym standardzie oraz miejsca dla osób niepełnosprawnych, 
poruszających się na wózkach poprzez: budowę nowych trybun w miejscu rozebranych 
sektorów 15-24 oraz remont trybun i wejść w sektorach 2-9; 

- przebudowa wejść na trybuny; 

- wykonanie nowego zadaszenia nad sektorami: 15-18a, 21a-24 oraz 19-21; 

- renowacja istniejącego zadaszenia nad sektorami: 1-14 wraz z obejściem korony stadionu; 

- wymiana wyposażenia zabezpieczającego oraz segregującego na trybunach, takiego jak: 
barierki, bramki, wygrodzenia, siatki, itp.;  

- modernizacja infrastruktury sieciowej; 

- rozbiórka istniejących masztów oświetleniowych oraz budowa nowych masztów wraz 
z wyposażeniem (na etapie postępowania przetargowego dopuszczono również wykonanie 
oświetlenia zintegrowanego z zadaszeniem trybun, pod warunkiem spełnienia wymagań 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym w zakresie parametrów tego 
oświetlenia); 

- przebudowa infrastruktury sportowej w celu uzyskania parametrów technicznych 
i funkcjonalnych umożliwiających rozgrywanie na stadionie zawodów żużlowych i innych 
meczów na poziomie międzynarodowym, transmitowanych przez telewizję; 

- poprawa bezpieczeństwa toru żużlowego przez poszerzenie zjazdu do strefy boksów 
technicznych; 

- poprawa funkcjonalności pola gier stadionu przez modernizację nawierzchni (ułożenie 
sztucznej trawy wraz z przygotowaniem podłoża); 

- rozbiórka oraz wybudowanie nowej stacji transformatorowej; 

- remont budynku administracyjnego. 

                                                      
6 Zamówienie obejmowało również zapewnienie przez wykonawcę finansowania kontraktu poprzez zbycie 
wierzytelności przysługujących wykonawcy wobec Gminy Wrocław z tytułu wykonania kontraktu na rzecz 
wskazanego w ofercie Banku lub innej instytucji finansowej działającej na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, zwanej dalej Bankiem oraz doprowadzenie do zawarcia przez zamawiającego 
– Gminę Wrocław z Bankiem wskazanym w ofercie umowy spłaty wierzytelności, na warunkach spłaty 
i zgodnych z SIWZ oraz załącznikiem do SIWZ, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty podpisania kontraktu.  
7 W umowie ustalono również terminy pośrednie, które zostały określone dla : projektu koncepcyjnego – na 30 
września 2014 r.; projektu budowlanego (etap realizowany) wraz ze złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia 
na budowę – na 31 grudnia 2014 r., projektu budowlanego (etap perspektywiczny) - na 30 kwietnia 2015 r.; 
uzyskania wykonalnej decyzji o pozwoleniu na budowę i rozpoczęcie prac budowlanych dla etapu realizowanego 
– na 31 marca 2015 r.; wykonania kompletnego projektu wykonawczego (etap realizowany) - na 31 marca 2015 
r.; zakończenie robót i zgłoszenie do odbioru – na 30 października 2016 r.). 
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Termin zakończenia wszystkich obowiązków przewidzianych umową został w toku realizacji 
zamówienia przesunięty na 31 marca 2017 r.8.  

W związku z udzieleniem zamówień dodatkowych9 i uzupełniających10 do ww. umowy, 
a także zmianami w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia11 cena za wykonanie 
zamówienia (bez kosztów finansowania) wyniosła 125 681,0 tys. zł. Ponadto w toku 
realizacji zamówienia poniesiono również koszty wykonania kotłowni gazowej w Trybunie 
Zachodniej Stadionu w wysokości 750,3 tys. zł (zamówienie w tym zakresie udzielono 
w odrębnym przetargu), koszty dodatkowych opracowań (dotyczących analizy dokumentacji 
projektowej i sporządzenia studium koncepcyjnego zadaszenia obiektu) w łącznej kwocie 
48,3 tys. zł, koszty wykonania projektów warsztatowych/technologicznych, dostawy 
i wykonania prac budowlano-montażowych związanych z uruchomieniem systemu 
startowego toru żużlowego w wysokości 90,9 tys. zł i wykonania prac związanych 
z modernizacją istniejącej bandy toru żużlowego w wysokości 35,8 tys. zł.  

W dniu 7 lutego 2017 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Wrocławia 
(dalej: PINB) udzielił pozwolenia na użytkowanie stacji transformatorowej oraz sieci niskiego 
napięcia na terenie Stadionu Olimpijskiego. Postanowieniem z dnia 27 lutego 2017 r. PINB 
odmówił wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na użytkowanie 
w zakresie  przebudowanej i remontowanej części istniejącej Stadionu Olimpijskiego, 
uznając, że w przypadku tego rodzaju robót nie istnieje obowiązek zawiadomienia 
o zakończeniu budowy ani uzyskania pozwolenia na użytkowanie. W dniu 17 marca 2017 r. 
PINB udzielił pozwolenia na użytkowanie rozbudowanej części trybuny zachodniej Stadionu 
Olimpijskiego wraz z zadaszeniem tej trybuny. Kolejną decyzją z dnia 17 marca 2017 r. 
PINB udzielił pozwolenia na użytkowanie sieci i instalacji: kanalizacji deszczowej, kanalizacji 
sanitarnej, wodociągowej wraz z przyłączami, drenażu płyty boiska, instalacji elektrycznych 
i teletechnicznych.  

W dniu 12 maja 2017 r. zostało wydane wykonawcy Świadectwo Przejęcia dla całości robót 
(wcześniej w dniach 20 i 22 marca, 3 i 5 kwietnia oraz 12 maja były wydawane Świadectwa 
Przejęcia dla części robót).  

 (dowód: akta kontroli str. Tom I str.261-331) 

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

1. Spółka dopuściła do realizacji kontraktu na renowację Stadionu Olimpijskiego w sposób 
niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia poprzez niewyegzekwowanie od wykonawcy 
etapowego wykonywania robót budowlanych i możliwości przeprowadzania zawodów 
sportowych w całym okresie renowacji obiektu12. Zmiany umowy ZP/PN/03760/01/2014  

                                                      
8 Termin ten został ustalony Aneksem nr 5 z dnia 23 maja 2016 r. do umowy nr ZP/PN/03760/01/2014 z dnia 5 
września 2014 r. Zmianom ulegały również terminy pośrednie określone w umowie. 
9 Zamówienie dodatkowe do zamówienia podstawowego pn. Przygotowanie infrastruktury sportowej w związku 
z World Games - renowacja Stadionu Olimpijskiego, polegające na wykonaniu robót budowlanych polegające na  
zaprojektowaniu oraz wykonaniu prac renowacyjnych fragmentów kubaturowych oryginalnego traktu 
pomieszczeń zaplecza Stadionu, pozostawionych w  skrajnych sektorach Trybuny Zachodniej za kwotę 
2 734 9 tys. zł; Zamówienie dodatkowe do zamówienia podstawowego pn. Przygotowanie infrastruktury 
sportowej w związku z World Games - renowacja Stadionu Olimpijskiego, polegające na wykonaniu naprawy 
istniejącego kanału deszczowego za kwotę 785,0 tys. zł.; Zamówienie dodatkowe do zamówienia podstawowego 
pn. Przygotowanie infrastruktury sportowej w związku z World Games - renowacja Stadionu Olimpijskiego 
polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu drenażu boiska do futbolu amerykańskiego za kwotę 195,1 tys. zł. 
10 Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn. Przygotowanie infrastruktury sportowej 
w związku z World Games - renowacja Stadionu Olimpijskiego, polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu 
zasilania (przyłącze energetyczne i teletechniczne) do miejsc lokalizacji kas mobilnych za kwotę 33,9 tys. zł.  
11 Zmiany dotyczyły, między innymi : rezygnacji z wykonania nowych masztów oświetleniowych na rzecz 
remontu istniejących masztów, a koszty zmiany spowodowały zwiększenie wynagrodzenia wykonawcy z tego 
tytułu o kwotę 1 256,8 tys. zł; wykonania remontu sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Pergoli 
za kwotę 499,4 tys. zł; wykonania drenażu pasa bezpieczeństwa Trybuny Wschodniej za kwotę 195,3 tys. zł.  
12 PFU stanowił (w pkt 3.6), że: „Zamawiający wymaga dostosowania harmonogramu robót do terminarza 
zawodów ligi żużlowej w taki sposób, by prace budowlane nie uniemożliwiały startów w sezonie żużlowym. 
Dopuszcza się w sezonie sportowym czasowe wyłączanie poszczególnych sektorów widowni na trybunach. 
W celu zachowania funkcjonalności stadionu podczas przebudowy sektorów 15-24 nie dopuszcza się 
prowadzenia prac budowlanych w obrębie sektorów 3-7 oraz stanowisk sędziowskich, w obrębie pasa 
bezpieczeństwa wzdłuż toru żużlowego, samego toru oraz pola gier (boiska) stadionu w czasie sezonu 
sportowego. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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w tym zakresie nie zostały wprowadzone w formie pisemnej, nie obniżono z tego tytułu 
również wynagrodzenia wykonawcy. Pomimo sformułowania wymogu etapowania robót  
w taki sposób, aby na obiekcie było możliwe przeprowadzanie imprez sportowych (w tym 
zawodów żużlowych i meczów futbolu amerykańskiego) roboty zostały przeprowadzone bez 
etapowania prac - w sposób, który uniemożliwiał użytkowanie obiektu przez część 2015 
roku oraz cały 2016 r. Należy przy tym wskazać, że była to zmiana, która gdyby była znana 
w toku postępowania przetargowego mogłaby wpłynąć na wysokość cen ofertowych 
wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia. Prowadzenie bowiem etapami 
renowacji Stadionu Olimpijskiego wymagało precyzyjnego zaprojektowania oraz 
zaplanowania i wzmożonej koordynacji robót. Dodatkowym skutkiem tej sytuacji były 
również konsekwencje społeczne w postaci braku możliwości obserwowania we Wrocławiu 
zawodów żużlowych i meczów futbolu amerykańskiego. Należy również zauważyć, że taka 
zmiana została faktycznie wprowadzona od początku realizacji kontraktu (bezpośrednio po 
zakończeniu postępowania przetargowego) o czym świadczy akceptacja harmonogramów 
robót, które nie przewidywały etapowania robót wymaganego w czasie przetargu, a także 
sporządzana dokumentacja projektowa, która również nie była dostosowana do etapowania 
robót. 

Prezes Zarządu Spółki wyjaśnił, między innymi, że sposób wykonywania robót został 
uzgodniony z użytkownikiem obiektu, a z uwagi na uwarunkowania formalno-prawne  
i technologiczne w 2016 r. nie było możliwości organizacji zawodów żużlowych i treningów. 

NIK wskazuje, że na etapie przetargu istotnym postanowieniem umowy było założenie, że 
obiekt w okresie renowacji będzie obiektem czynnym, co najmniej w części. Przy takich 
założeniach były kalkulowane oferty wykonawców. Na etapie przetargu klub żużlowy określił 
również okresy, w których obiekt będzie wykorzystywany. Skutkiem zmiany pierwotnych 
założeń dotyczących sposobu realizacji robót, obowiązujących w postępowaniu 
przetargowym na wyłonienie wykonawcy renowacji stadionu, było faktyczne wyłączenie 
obiektu z użytkowania przez część 2015 r. i przez cały 2016 r., co spowodowało m.in., że 
mecze żużlowe nie były rozgrywane we Wrocławiu.  

(dowód: Tom 39 str. 55-219, Tom 84 str. 1-21, Tom 86 str. 242-245) 

2. Spółka nie wyegzekwowała od wykonawcy przestrzegania, wynikającego z PFU, zakazu 
ingerencji w tor żużlowy w toku wykonywania robót budowalnych. W wyniku tego 
nawierzchnia toru została uszkodzona i podlegała odtworzeniu. Odtworzenie nawierzchni 
nie nastąpiło jednak zgodnie z regulaminem FIM13 (Fédération Internationale de 
Motocyclisme) oraz dokumentacją projektową14, bowiem granulacja elementów nawierzchni 
była większa niż dopuszczona w ww. dokumentach (w nawierzchni występowały kamienie 
o wymiarach do kilku centymetrów) co objawiało się, między innymi, stwarzaniem 
zagrożenia dla zawodników podczas treningów i zawodów żużlowych, a także 
uszkodzeniami elementów szklanych balustrady mających zabezpieczać widzów na nowo 
wykonanej Trybunie Zachodniej przed możliwością doznania urazu w wyniku uderzeniami 
elementami nawierzchni toru żużlowego. Spółka wydała wykonawcy Świadectwo Przejęcia 
Robót, pomimo, że problem niewłaściwej granulacji nawierzchni toru nie został skutecznie 
rozwiązany, a w czasie użytkowania obiektu uznała, że uszkodzenia balustrady nie 
podlegają naprawom gwarancyjnym. 

Prezes Zarządu Spółki wyjaśnił, między innymi, że w trakcie realizacji prac okazało się, że 
bez ingerencji w tor żużlowy nie było możliwe prowadzenia prac. Wykonawca powinien był 
zabezpieczyć tor przed ewentualnymi uszkodzeniami. Ponieważ uszkodził nawierzchnię to 
został zobowiązany do jej odtworzenia. Zamawiający nie nadzorował odtworzenia toru 
żużlowego, gdyż odtworzenie toru nie było objęte kontraktem. W związku z tym odbioru 
dokonywali przedstawiciele WTS i PZMOT ze względu na posiadaną przez nich wiedzę  

                                                                                                                                       
Etapowanie robót winno zostać opracowane w ramach podstawowej dokumentacji projektowej, harmonogramy 
prac w ujęciu etapowym muszą zostać uzgodnione przez Zamawiającego. Poszczególne etapy robót muszą być 
całościowe, obejmować kompletne zakresy przebudów dla określonych sektorów trybun, tak by można było po 
wykonaniu kolejnego etapu oddawać do użytkowania określone zespoły pomieszczeń w obiekcie”. 
13 Dopuszczającym granulację nawierzchni do 7 mm. 
14 Według dokumentacji projektowej dotyczącej odtworzenia nawierzchni toru, warstwa nawierzchni o grubości 
ok. 58 cm powinna być wykonana z materiału o uziarnieniu do 5 mm.  



 

9 

w zakresie konstrukcji nawierzchni toru, wynikającą z bieżącego jego użytkowania. 
Wiceprezes Zarządu Spółki wskazała, że w czasie spotkania z użytkownikiem ustalono, że 
pęknięta szyba nie podlega naprawom gwarancyjnym. 

NIK wskazuje, że tor faktycznie nie był objęty pierwotnym zakresem zamówienia, w którego 
warunkach wprost sformułowano zakaz ingerencji w tor żużlowy. Jednakże Spółka 
dopuściła do ingerencji wykonawcy w nawierzchnię toru (posadowienie tam żurawi, ruch 
ciężkich pojazdów, składowanie materiałów), w wyniku czego uległ on uszkodzeniom  
i w ramach kontraktu powinien zostać prawidłowo odtworzony, co jednak nie nastąpiło  
- o czym świadczyło występowanie kamieni o granulacji przekraczającej założenia 
projektowe, dotyczące odtworzenia nawierzchni toru. Należy również zauważyć, że Spółka, 
zawierając Aneks nr 5, wprowadziła do kontraktu obowiązek odtworzenia toru w terminie do 
dnia 30 listopada 2016 r., a następnie niezasadnie zrezygnowała z tego wymogu  
w kontrakcie. NIK wskazuje, że zgodnie z umową roboty miały być wykonane etapowo  
i w taki sposób, aby nie ingerować w tor żużlowy. Ponadto w aspekcie napraw 
gwarancyjnych należy wskazać, że powyższe uszkodzenia nie wystąpiłyby, gdyby 
nawierzchnia toru była wykonana zgodnie z dokumentacją projektową. W żadnym 
dokumencie nie potwierdzono, że wykonawca skutecznie usunął kamienie z toru 
żużlowego. 

(dowód: Tom 39 str. 55-219; T 41 str.1-82; Tom 42 str. 1-14, 263-265; Tom 44 str. 1-15; Tom 46 str. 
1-392; Tom 47 str. 1-248, Tom 55 str. 161-247, Tom 83 str. 163-169,  Tom 86 str. 1-209, Tom 88 str. 

1-115) 

3. W terminie na zakończenie wszystkich robót budowlanych, tj. do dnia 31 stycznia 2017 
r., jak również w terminie przewidzianym na wykonanie wszystkich prac objętych umową 
wyznaczonym na dzień 31 marca 2017 r., wykonawca nie wykonał obiektu w sposób 
umożliwiający jego bezpieczne użytkowanie w aspekcie zabezpieczenia widzów 
znajdujących się w dolnych rzędach Trybuny Zachodniej Stadionu Olimpijskiego przed 
możliwością doznania urazu w wyniku uderzenia elementami nawierzchni toru żużlowego,  
a Spółka zaakceptowała błędne założenia projektowe dotyczące wysokości osłony 
(balustrady) Trybuny Zachodniej, nie nałożyła z tytułu niedotrzymania terminów umownych 
kar umownych na wykonawcę, a następnie wydała w dniu 5 kwietnia Świadectwo przejęcia 
dla części robót, a w dniu 12 maja 2017 r. Świadectwo Przejęcia Robót, pomimo, że obiekt 
nadal nie był wykonany w sposób skutecznie zabezpieczający widzów na Trybunie 
Zachodniej przed uderzeniami elementami nawierzchni toru żużlowego. Spółka nie 
wyegzekwowała od wykonawcy przekazania dokumentów potwierdzających 
dopuszczalność zastosowania w budownictwie elementów przeziernych balustrady, w tym 
wykonanych w części z tworzywa sztucznego. Zainstalowanie elementów z tworzywa 
sztucznego nie było objęte również uzgodnieniem projektu przez rzeczoznawcę ds. 
przeciwpożarowych.  
Pozwolenie na użytkowanie zostało wprawdzie wydane w dniu 31 marca 2017 r., jednakże 
w tym czasie osłona (balustrada) Trybuny Zachodniej15, znajdującej się w odległości ok. 3 
metrów od bandy toru żużlowego, była wykonana według zatwierdzonego projektu 
budowlanego, sporządzonego przez podwykonawcę generalnego wykonawcy renowacji 
obiektu, na wysokość ok. 110 cm od poziomu górnej powierzchni pierwszego rzędu trybun, 
co nie zabezpieczało skutecznie widzów przed uderzeniami elementami nawierzchni toru 
(zarówno takimi, których wymiary odpowiadały postanowieniom regulaminu FIM  
i dokumentacji projektowej, jak i takimi, które przekraczały te wymiary). Zgodnie z klauzulą 
5.2 Warunków Ogólnych Kontraktu, żadne uzyskane zatwierdzenie lub zgoda dotyczące 
dokumentacji projektowej nie zwalniały wykonawcy z żadnego zobowiązania lub 
odpowiedzialności. W ramach postępowania o udzielenie pozwolenia na użytkowanie nie 
była jednak rozpatrywana kwestia czy istniejąca wysokość osłony (balustrady) trybuny 
skutecznie zabezpiecza widzów przed uderzeniami elementami nawierzchni toru 
żużlowego, gdyż ww. wysokość osłony była przewidziana w zatwierdzonym projekcie 
budowlanym.  
Wykonawca dopiero pomiędzy 28 a 30 kwietnia 2017 r. dokonał częściowego podwyższenia 
tej osłony (poprzez dodanie górnego elementu) do wysokości ok. 170 cm od poziomu górnej 

                                                      
15 Od strony toru żużlowego. 
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powierzchni pierwszego rzędu trybun, pozostawiając jednak osłonę o niezmienionej 
wysokości, między innymi, przed częścią miejsc dla osób niepełnosprawnych, które są 
zlokalizowane w pierwszym rzędzie Trybuny Zachodniej przy pierwszym łuku. Prace w tym 
zakresie zostały dokonane bez dokumentacji projektowej, bez uzyskania pozwolenia 
konserwatorskiego, a także uzyskania pozwolenia na budowę. Spółka wydała jednak 
wykonawcy Świadectwo Przejęcia dla części robót w dniu 5 kwietnia 2017 r.(w tym 
dotyczących Trybuny Zachodniej), a dla całości robót w dniu 12 maja 2017 r. W ostatniej 
przekazanej instrukcji użytkowania obiektu wykonawca wskazał, że: „Ponieważ Stadion 
Olimpijski jest obiektem wielofunkcyjnym, siedziska dolnych rzędów Trybuny Zachodniej 
znajdują się blisko toru żużlowego. W związku z tym rekomenduje się wyłączenie  
z użytkowania podczas zawodów żużlowych pierwszych trzech dolnych rzędów trybuny  
w sektorach A,B,C,D oprócz siedzisk Mediów i Niepełnosprawnych oraz G,H,I,J., ze 
względu na możliwość dyskomfortu związanego z typowym dla zawodów żużlowych 
przedostawaniem się miału granitowego na trybuny”. 
Prezes Zarządu Spółki wyjaśnił, że wykonanie podwyższenia balustrad nastąpiło poza 
zakresem projektowym, jako dodatkowe zabezpieczenie niewymagające dodatkowych 
uzgodnień, a zamawiający przyjął to do wiadomości, uznając, że podwyższenie balustrady 
może jedynie podnieść, a nie pogorszyć bezpieczeństwo w stosunku do projektu. Prezes 
Zarządu Spółki nie wyjaśnił, z jakiego powodu nie dokonano podwyższenia balustrady 
przed częścią miejsc dla osób niepełnosprawnych. Wskazał również, że nie było podstaw 
aby nie wydać Świadectwa Przejęcia Robót, a balustrada zabezpiecza widzów przed 
przedostawaniem się materiału z toru żużlowego na miejsca zajmowane przez kibiców. 
NIK wskazuje, że roboty zostały wykonane po udzieleniu pozwolenia na użytkowanie tej 
części obiektu, a zatem powinny podlegać procedurze uzyskania nowego pozwolenia na 
budowę, poprzedzonego pozwoleniem konserwatorskim, w związku z wykonywanie robót  
w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków. W ocenie NIK skoro obiekt nie zapewniał 
bezpieczeństwa części widzów na Trybunie Zachodniej to były podstawy do niewydania 
Świadectwa Przejęcia Robót. Przeprowadzone przez NIK oględziny obiektu w 2019 r. 
obiektu wykazały, że istniejąca osłona Trybuny Zachodniej nadal nie zabezpieczała 
skutecznie widzów znajdujących się w dolnych rzędach Trybuny Zachodniej przed 
uderzeniami elementami nawierzchni toru żużlowego (w szczególności większa ilość 
elementów nawierzchni, w tym o ostrych krawędziach, znajdowała się na trybunach  
w pobliżu Parku Maszyn i przy wejściu w pierwszy łuk, elementy nawierzchni toru w czasie 
oględzin stwierdzono nawet w dziewiątym rzędzie trybuny). NIK wskazuje, że wpływ na taki 
stan rzeczy może mieć wysokość podwyższonej osłony (dla robót tych nie sporządzono 
projektu) jak i występujące pomiędzy górnymi elementami osłony przerwy. W związku ze 
zbliżającym się sezonem żużlowym w ocenie NIK konieczne jest zapewnienie osłony 
skutecznie zabezpieczającej widzów przed przedostawaniem się elementów nawierzchni na 
Trybunę Zachodnią.  
Za niedotrzymanie Czasu na ukończenie całości robót i opóźnienie wynoszące w tym 
zakresie co najmniej 28 dni16, kwota kar umownych, którą nie został obciążony wykonawca, 
wynosiła 170,7 tys. zł17. 
 (dowód: akta kontroli – Tom 44 str. 1-15; Tom 46 str.1-392; Tom 47 str. 1- 248, Tom 78 str. 1-4, Tom 

83 str. 163-169;  Tom 86 str. 1-325; Tom 88 str. 1-30, 69-115) 

4. Spółka zawierając w dniu 3 lutego 2016 r. Aneks nr 4 do umowy nr 
ZP/PN/03760/01/2014 zawartej z wykonawcą renowacji Stadionu Olimpijskiego wadliwie 
ustaliła wysokość wynagrodzenia wykonawcy z tytułu zmiany sposobu wykonania 
oświetlenia obiektu, zwiększając wynagrodzenie wykonawcy o kwotę 1 256,8 tys. zł z VAT. 
Zamówieniem podstawowym było objęte wykonanie oświetlenia obiektu z masztów 
oświetleniowych. Zgodnie z PFU maszty oświetleniowe w swojej formie architektonicznej 
powinny nawiązywać do nowoprojektowanego zadaszenia i stanowić ważny element 

                                                      
16 W stosunku do wyznaczonego na dzień 31 marca 2017 r. terminu wykonania wszystkich obowiązków 
przewidzianych umową – w pkt 4.1 umowy ZP/PN/03760/01/2014, w brzmieniu nadanym Aneksem nr 5 z dnia 
23 maja 2016 r., określono termin wykonania wszystkich obowiązków przewidzianych umową na 31 marca 2017 
r.  
17 Zaakceptowana kwota kontraktowa, ustalona Aneksem nr 7 z dnia 27 stycznia 2017 r. wynosiła 
121 947 956,03 zł, a kwota kary umownej w wysokości 0,005% Zaakceptowanej kwoty kontraktowej, wynosiła za 
jeden dzień opóźnienia 6 097,4 zł.  



 

11 

kompozycyjny, estetycznie wyrazisty, rozpoznawalny jako nowy symbol Stadionu 
Olimpijskiego. Na etapie przetargu zamawiający dopuścił również możliwość wykonania 
oświetlenia obiektu zintegrowanego z dachem trybuny bez konieczności budowy 
zewnętrznych konstrukcji oświetleniowych, pod warunkiem zapewnienia wymaganych 
parametrów oświetlenia. W protokole konieczności nr 2 z dnia 15 września 2015 r. 
stwierdzono, że wykonawca wskazał, że jedynie prawidłowym i możliwym do wykonania 
rozwiązaniem spełniającym wymagania PFU w zakresie poziomów świecenia jest 
wykonanie oświetlenia Stadionu z istniejących masztów oświetleniowych. Było to m.in. 
zgodne z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego18(MPZP), 
który ograniczał wysokość nowych obiektów do 19 m. 

Dokonując wyceny robót zamiennych polegających na rezygnacji z budowy nowych 
masztów oświetleniowych na rzecz skrócenia i remontu masztów istniejących wykonawca 
zaproponował, a Spółka zaakceptowała zwiększenie wynagrodzenia wykonawcy o kwotę 
1 256,8 tys. zł z VAT. Przyjmując ww. kwotę uzgodniono, że w zakresie niewykonania 
nowych masztów oświetleniowych zostanie odjęta z kontraktu kwota w wysokości 458,9 tys. 
zł z VAT. Kwota ta miała stanowić równowartość niewykonanych nowych masztów 
oświetleniowych, jednakże dotyczyła ona jedynie niewykonanych nowych masztów 
oświetleniowych od strony wschodniej obiektu19. Z tytułu niewykonania nowych masztów 
oświetleniowych od strony zachodniej nie odjęto z kontraktu żadnej kwoty, pomimo że  
w ww. protokole konieczności stwierdzono, że prawidłowe oświetlenie obiektu wymaga 
również wyremontowania wież oświetleniowych po stronie zachodniej obiektu (wykonane 
oświetlenie zintegrowane z dachem Trybuny Zachodniej nie zapewniało spełniania 
warunków oświetlenia obiektu przewidzianych w PFU).  
Określając cenę robót zamiennych wyceniono remont istniejących masztów 
oświetleniowych według technologii polegającej na czyszczeniu konstrukcji stalowej do 
stopnia Sa 1 – stan wyjściowy powierzchni B” to jest czyszczenia mechanicznego z użyciem 
piaskarki i piasku kwarcowego, podczas  gdy takiej technologii nie stosowano. Faktycznie 
zaś zastosowano czyszczenie ręczne lub mechaniczne (bez piaskowania). Powołany w toku 
kontroli biegły określił wartość zawyżenia kosztów wykonania robót zamiennych w tym 
zakresie na kwotę 573,6 tys. zł z VAT20. Należy przy tym zauważyć, że Spółka posiadała 
informację o zmienionej technologii wykonania robót w chwili zawierania aneksu (roboty 
były już bowiem prowadzone od października 2015 r.), jednak wówczas nie dokonano 
korekty ceny, przyjmując w Aneksie nr 4 , że wynagrodzenia za roboty zamienne będzie 
miało charakter ryczałtowy. W dniu 14 marca 2016 r. (już po zawarciu Aneksu nr 4) Spółka 
wystąpiła do wykonawcy o przedstawienie kosztorysu różnicowego w związku ze zmianą 
technologii robót, czego wykonawca nie zaakceptował argumentując, że przyjęto 
wynagrodzenie ryczałtowe za roboty zamienne.   
Ponadto ustalając wartość robót zamiennych, w związku z równoczesnym dokonaniem 
skrócenia istniejących masztów oświetleniowych z 77 m na 63 m, z tytułu rozbiórki tej części 
masztów wraz z tarczami oświetleniowymi zwiększono wynagrodzenie wykonawcy  
w łącznej wysokości 448,4 tys. zł z VAT. Jednocześnie zmniejszono wynagrodzenie 
przewidziane w kontrakcie w zakresie pozycji dotyczącej rozbiórki całych masztów 
oświetleniowych o kwotę 484,1 tys. zł z VAT (element do zapłaty nr 103 w Wykazie Cen 
Ryczałtowych, stanowiącym integralną część umowy), tj. jedynie o ok. 40 tys. zł więcej niż 
dodano za rozbiórkę tylko górnego fragmentu masztów (fragmentu o długości 14 m). Przy 
czym w ramach ceny kontraktowej przewidywana była rozbiórka całych masztów wraz  
z fundamentami żelbetowymi posadowionymi na głębokości ok. 5 m21. 

                                                      
18 Uchwała nr L/3130/06 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu 
Dz. Urz.Woj.Doln. nr 116 poz. 1906 ze zm. 
19 Koncepcja masztów wewnątrz obiektu została odrzucona przez użytkowników. Proponowana koncepcja 8 
masztów rozmieszczonych pomiędzy widownią a torem żużlowym nie realizowała też przedstawionego w PFU 
warunku, aby maszty były wykonane na zewnętrznych konstrukcjach wsporczych oraz aby nowe maszty 
stanowiły ważny element kompozycyjny, estetycznie wyrazisty, rozpoznawalny jako nowy symbol Stadionu 
Olimpijskiego.  
20 Łącznie ze zmniejszoną wartością prac projektowych, obliczaną wskaźnikowo od wartości robót. 
21 W ekspertyzie dotyczącej stanu technicznego wież oświetleniowych wskazano, że głębokość fundamentów 
wynosi ok. 5 m.  
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Były Prezes Zarządu Spółki wyjaśnił, że od strony zachodniej obiektu zrealizowano 
oświetlenie zgodnie z wymogami PFU i nie było podstaw do obniżenia wynagrodzenia 
wykonawcy. 
Wiceprezes Zarządu Spółki wyjaśniła, między innymi, że na etapie przygotowania do robót 
zamiennych rozwiązania technologiczne miały na celu oszacowanie kosztów tych robót. 
Technologia piaskowania stanowiła element wyjściowy do oszacowania wartości robót 
remontowych. W oparciu o tę wycenę została przyjęta w umowie wartość ryczałtowa dla 
tego zakresu robót. Zmiana technologii nie miała wpływu na jakość wykonanych prac. 
Ponieważ roboty zostały rozliczone ryczałtowo nie było podstaw do obniżenia 
wynagrodzenia wykonawcy z tytułu zmiany technologii. 
Prezes Zarządu Spółki również wskazał, że kwota w Aneksie nr 4 była kwotą ryczałtową za 
kompleksowe wykonanie robót zamiennych, a wykonawca nie był rozliczany obmiarowo.  
W zakresie wyceny robót rozbiórkowych Prezes Zarządu wskazał, że wycena rozbiórki 
całych wież przyjęta do oferty była ceną ryczałtową. Wykonawca na etapie składania oferty 
przyjmuje własne kalkulacje do wyceny poszczególnych elementów, które nie muszą 
wynikać z zasad kosztorysowania wskazanych w umowie do wyceny robót dodatkowych. 
Natomiast wyceniając roboty dodatkowe w trakcie trwania umowy należy stosować zapisy 
kontraktowe. Wycena rozbiórki w zakresie 63-77 m wynikała z przyjętego ciężaru 
rozebranej konstrukcji, tj. 55,57 ton. Wskazał również, że istniejące wieże oświetleniowe 
zapewniły wymagane w PFU oświetlenie we współpracy z oświetleniem zainstalowanym 
pod dachem Trybuny Zachodniej, z tego też powodu w kosztorysie na roboty zamienne nie 
zostało zdjęte z kontraktu oświetlenie zlokalizowane po stronie zachodniej obiektu.  
NIK ocenia działania Spółki w zakresie wyceny robót zamiennych i zawarcie Aneksu nr 4  
w oparciu o nieprawidłową wycenę robót (w tym przy posiadaniu wiedzy o zmienionej 
technologii wykonania robót) jako nierzetelne. Późniejsze próby działania Spółki były 
spóźnione i nieskuteczne właśnie z powodu przyjęcia zasady, że cenę ustalano na 
podstawie kosztorysu i obmiarów, a w umowie określano ją jako ryczałtową, nie 
zabezpieczając interesu zamawiającego poprzez sprecyzowanie w umowie technologii 
wykonania robót (godzi się zauważyć, że zmieniona, tańsza technologia robót wynikała już 
z programu zapewnienia jakości przekazanego przez wykonawcę przed rozpoczęciem 
remontu wież, na 6 miesięcy przed zawarciem Aneksu nr 4). Ponadto wykonane 
czyszczenie ręczne lub przy użyciu urządzeń mechanicznych nie doprowadziło do 
uzyskania stanu powierzchni Sa – to jest powierzchni bez pozostałości farby, która została 
wyceniona przy założeniu obróbki strumieniowo-ściernej. Wykonanie za wynagrodzeniem 
remontu wież od strony zachodniej obiektu (koniecznych do prawidłowego oświetlenia 
obiektu jak wynika zarówno z projektu wykonawczego i dokumentacji powykonawczej, jak 
również z protokołu konieczności nr 2) powinno prowadzić, na zasadzie analogii do strony 
wschodniej obiektu, do zmniejszenia wynagrodzenia w zakresie umowy podstawowej  
o wartość robót niewykonanych po stronie zachodniej obiektu w zakresie budowy nowych 
masztów oświetleniowych, z uwzględnieniem oświetlenia zintegrowanego z dachem 
Trybuny Zachodniej (wspomagającego oświetlenie obiektu w czasie zawodów żużlowych, 
jednakże niewystarczającego do samodzielnego prawidłowego oświetlenia obiektu od 
strony zachodniej).  
Nieprawidłowo przyjęta metodologia wyceny robót rozbiórkowych również doprowadziła do 
nieuzasadnionego zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy. Zgodnie z umową (klauzula 
13.3 Warunków Szczególnych Kontraktu) uzgodnienie nowej Zaakceptowanej Kwoty 
Kontraktowej, w przypadku dokonywania zmian powinno nastąpić w oparciu o ceny podane 
w ofercie wykonawcy. Tym samym wycena robót zamiennych powinna polegać na ustaleniu 
kosztu rozbiórki górnych fragmentów (14 metrów) wież oświetleniowych w oparciu o cenę 
podaną w Wykazie Cen Ryczałtowych (element do zapłaty nr 103) z uwzględnieniem 
proporcji w jakiej pozostawała rozbiórka górnych fragmentów wież do przewidywanej 
rozbiórki całości wież, a pozostała część ustalonej ceny w wykazie cen ryczałtowych 
powinna pomniejszyć wynagrodzenie wykonawcy 22. Przyjęcie na etapie wyceny robót 

                                                      
22 Faktycznie dokonano częściowej rozbiórki wież oświetleniowych, natomiast wycena robót zamiennych została 
tak skonstruowana, że dodano do wynagrodzenia wykonawcy wynagrodzenie za rozbiórkę części wież według 
kosztorysu i jednocześnie odjęto całość wynagrodzenia za zaniechanie robót rozbiórkowych według ceny  
z wykazu cen ryczałtowych. Zabieg ten był niezgodny ze stanem faktycznym, bo w części wieże zostały 
rozebrane.  
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zamiennych innej zasady – tj. wyceny prac rozbiórkowych w zakresie górnych fragmentów 
masztów w oparciu o kosztorys, a wyceny robót zaniechanych w zakresie rozbiórki całych 
wież w oparciu o cenę ryczałtową (których zakres określono nieprawidłowo, bo maszty 
oświetleniowe zostały przecież w części rozebrane) doprowadziło do zawyżenia 
wynagrodzenia wykonawcy gdyż kwota za rozbiórkę górnych fragmentów ustalona 
kosztorysowo była niemal taka jak za rozbiórkę całych wież łącznie z fundamentami. Jeżeli 
na etapie wyceny robót zamiennych zamierzano roboty rozbiórkowe wyceniać 
kosztorysowo, to wówczas należało taką samą wycenę przeprowadzić dla wszystkich robót 
rozbiórkowych, uprzednio wprowadzając taką możliwość w umowie podstawowej.    
Ponadto należy wskazać, że Spółka nierzetelnie działała w zakresie ustalenia stanu 
technicznego istniejących masztów oświetleniowych przed udzieleniem zamówienia na 
renowację Stadionu Olimpijskiego. Na etapie postępowania przetargowego zakwalifikowała 
wieże oświetleniowe do rozbiórki w oparciu, jak wskazał były Prezes Zarządu Spółki, ustną 
opinię autora PFU. W świetle postanowień MPZP, ograniczających wysokość nowych 
obiektów do 19 m należało przeprowadzić analizy możliwości oświetlenia obiektu przy 
wykorzystaniu wież o wysokości do 19 m, które doprowadziłyby do konkluzji, że w ramach 
zamówienia należy przewidzieć remont wież oświetleniowych, a nie budowę nowych wież, 
która nie mogła być zrealizowana ze względu na ograniczenia MPZP.  

(dowód: akta kontroli Tom 31 str. 1-96; Tom 39 str.55-209, Tom 47 str. od 1 do 601; 
Tom 81 str. 219-243, Tom 82 str. 1-153; Tom 84 str. 1-30, Tom 85 str. 137-197, Tom 
88 str. 261-326)      

5. Spółka zawyżyła wartość szacunkową zamówienia na wykonanie kotłowni gazowej  
w Trybunie Zachodniej o ok. 30% w zakresie zamówienia podstawowego (wartość 
szacunkowa zamówienia – bez wartości zamówienia uzupełniającego – ustalając ją na 
kwotę 696,4 tys. zł bez VAT. Kwota ta była zawyżona przede wszystkim poprzez przyjęcie 
cen materiałów, na co wskazał powołany przez NIK biegły, który oszacował wartość 
zamówienia podstawowego na kwotę 499,4 tys. zł bez VAT. Zawyżenie wartości 
szacunkowej zamówienia skutkowało zwiększoną wysokością środków przeznaczonych na 
realizację zadania, które Gmina ustaliła na kwotę 722,1 tys. zł bez VAT (888,2 tys. zł  
z VAT). 

(dowód: akta kontroli Tom 51 str. 1-482, Tom 81 str. 219-243, Tom 90)      

6. Spółka zaakceptowała harmonogram sporządzony w ramach realizacji zadania 03760, 
niezawierający określenia terminów pośrednich, których niedotrzymanie miało skutkować 
zgodnie z umową nr ZP/PN/03760/01/2014 (klauzulą 8.7 pkt 8 Warunków Szczególnych 
Kontraktu) karą umową w wysokości 0,005% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej (brutto) 
za każdy dzień opóźnienia. Terminy pośrednie nie zostały określone pomimo wniosku 
inżyniera rezydenta, który następnie zatwierdził harmonogram bez terminów pośrednich.  

Prezes Zarządu Spółki wyjaśnił, że terminy pośrednie nie są obligatoryjnym elementem 
harmonogramu, który zawierał wszystkie wymagane kontraktem dane. Wskazał również, że 
terminy pośrednie dotyczące etapów projektowania zostały rozbite na projekty branżowe. 
Nie jest to błędem, a jedynie wymaga dokładniejszej analizy harmonogramu. Z tego też 
względu inżynier uznał argumentację wykonawcy i zatwierdził harmonogram bez 
wskazanych jednoznacznie terminów pośrednich. 
NIK nie podziela tego stanowiska. Spółka nie przedłożyła zatwierdzonego harmonogramu  
(z powodu jego zaginięcia lub zniszczenia), a z dokumentacji dotyczącej procesu jego 
zatwierdzania wynika, że terminy pośrednie nie zostały określone. W aktualizacjach 
harmonogramu również nie wskazano terminów pośrednich, których niedotrzymanie 
powinno być obwarowane karą umowną. 

(dowód: akta kontroli – Tom 32 str. 1-94; Tom 39 str. 55-219; Tom 78 str.150-158) 

7. Spółka bez pisemnej zmiany umowy dopuściła do składania przez wykonawcę wniosków 
o udzielenie pozwolenia na budowę przed zatwierdzeniem projektów budowlanych przez 
zamawiającego. 
Prezes Zarządu Spółki wyjaśnił, że miało to na celu przyśpieszenie procesu inwestycyjnego. 

NIK wskazuje, że takie działanie było niezgodne z postanowieniami umowy zawartej  
w wyniku zamówienia publicznego, w myśl których wymagane było uprzednie uzyskanie 
zatwierdzenia zamawiającego dla tych projektów, a wykonawcy umożliwiało uniknięcie kar 
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umownych za niedotrzymanie terminu na złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na 
budowę. Co więcej w koreferacie do dokumentacji projektowej negatywnie oceniono jakość 
sporządzanych projektów.  

(dowód: akta kontroli –Tom 32 str. 1-94,  Tom 39 str. 55-219, Tom 47 str. 1-248) 

8. Spółka nie naliczyła wykonawcy kar umownych za nieterminowe przedkładanie 
harmonogramów (wymaganych zgodnie z klauzulą 8.3 Warunków Szczególnych Kontraktu) 
oraz harmonogramów rzeczowo-finansowych (planów płatności, wymaganych zgodnie  
z klauzulą 14.4 Warunków Szczególnych Kontraktu). Za niedostarczenie harmonogramu lub 
niedostarczenie zaktualizowanego harmonogramu kara umowna wynosiła 10 tys. zł za 
każdy dzień opóźnienia przez pierwszych siedem dni oraz 20 tys. zł za każdy dzień 
począwszy od 8 dnia. Za niedostarczenie co miesiąc harmonogramu rzeczowo-
finansowego, w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, kara umowna wynosiła 5 tys. 
zł za każdy dzień opóźnienia przez pierwszych siedem dni oraz 20 tys. zł za każdy dzień 
począwszy od 8 dnia (klauzule 8.7 pkt 10 i pkt 17 Warunków Szczególnych Kontraktu). 
Harmonogramy i harmonogramy rzeczowo-finansowe, miały być dostarczane 
zamawiającemu w terminie do 5 dnia kolejnego miesiąca za miesiąc poprzedni wraz  
z raportem miesięcznym o postępie prac (klauzula 4.21 Warunków Szczególnych 
Kontraktu).  

Harmonogram rzeczowo-finansowy: za marzec 2015 r. został przekazany przez wykonawcę 
z 8-dniowym opóźnieniem (harmonogram rzeczowo-finansowy przekazano 15 kwietnia 
2015 r.), za maj 2015 r. został przekazany z 4-dniowym opóźnieniem (harmonogram 
rzeczowo-finansowy przekazano 9 czerwca 2015 r.) za lipiec 2016 r. został przekazany z 4-
dniowym opóźnieniem (harmonogram rzeczowo-finansowy przekazano 9 sierpnia 2015 r). 
Ponadto harmonogram (wymagany zgodnie z klauzulą 8.3) za lipiec 2016 r. został 
przekazany z 4-dniowym opóźnieniem (harmonogram został przekazany w dniu 9 sierpnia 
2016 r.). Ponadto wykonawcy nie naliczano kar umownych w przypadkach gdy do raportów 
miesięcznych nie dołączano harmonogramów lub harmonogramów rzeczowo-
finansowych23.  

(dowód: akta kontroli Tom 47 str. 98-149; Tom 71 str.1-285; Tom 72 str.1-185; Tom 73 str. 1-285; 
Tom 78 str. 1-4;Tom 89 str. 1-215) 

9. Spółka nie wyegzekwowała przed przystąpieniem do prób końcowych (próby końcowe 
odbywały się w okresie od 12 lutego do 12 maja 2017 r.)przedłożenia przez wykonawcę 
kompletnej dokumentacji powykonawczej i odpowiednich instrukcji. Zgodnie z kontraktem  
w takiej sytuacji nie mogły być przeprowadzane próby końcowe i przed przekazaniem tej 
dokumentacji roboty, co do których nie dostarczono dokumentacji powykonawczej nie były 
gotowe do przejęcia w trybie klauzuli 10.1 (klauzula 9.1 w związku z klauzulą 5.6 i klauzulą 
5.7 Warunków Ogólnych Kontraktu). W tej sytuacji Spółka nie powinna również wydawać 
wykonawcy Świadectw Przejęcia dla części robót (wydanych od 20 marca do 12 maja 2017 
r.) i całości robót (wydanego 12 maja 2017 r.), bowiem dokumentacja powykonawcza  
i instrukcja użytkowania obiektu zostały dostarczone przez wykonawcę dopiero w dniu 29 
marca 2017 r., następnie były korygowane i uzupełniane co najmniej do dnia 17 maja 2017 
r.    
Prezes Zarządu Spółki wyjaśnił, że wykonawca na bieżąco po zakończeniu robót w danej 
branży składał do inżyniera dokumentację powykonawczą która była opiniowana przez 
inspektorów. Dokumentacja ta była weryfikowana przez nadzór jeszcze przed podjęciem 
prób końcowych. Wykonawca ostatecznie złożył dokumentację scaloną od wszystkich 
podwykonawców dla poszczególnych branż. W trakcie przeprowadzania prób końcowych 
dokumentacja była w dyspozycji zamawiającego. 

NIK wskazuje, że próby końcowe powinny się odbywać na podstawie kompletnej  
i ostatecznej wersji dokumentacji powykonawczej, a nie materiałów o charakterze 
roboczym. Przedłożono dokumenty wskazują, że wykonawca przekazał dokumentację 
powykonawczą w dniu 29 marca 2017 r., jednak nadal wymagała ona korekt i uzupełnień. 
Przed wydaniem Świadectwa Przejęcia dla całości Robót wykonawca nie dostarczył również 

                                                      
23 Dotyczyło to raportów miesięcznych nr 1, nr 2, nr 4 – wyłącznie w zakresie harmonogramu wskazanego  
w klauzuli 8.3, nr 5 wyłącznie w zakresie harmonogramu wskazanego w klauzuli 8.3, nr 6 wyłącznie w zakresie 
harmonogramu wskazanego w klauzuli 8.3, nr 8, nr 9, nr 10, nr 11).     



 

15 

ostatecznej wersji instrukcji użytkowania obiektu (świadectwo wydano w dniu 12 maja 2017 
r., poprawiona wersja instrukcji została przekazana w dniu 17 maja 2017 r.).    

(dowód: akta kontroli Tom 37 str. 144-642; Tom 42 str. 1-18, 88,  str. 69-115) 

10. Spółka uzgodniła z wykonawcą wykonanie części robót w zakresie sieci uzbrojenia 
terenu za dodatkowym wynagrodzeniem, które to roboty były objęte zakresem 
przedmiotowym umowy na renowację Stadionu Olimpijskiego nr ZP/PN/03760/01/2014 w jej 
pierwotnym brzmieniu i powinny być zrealizowane bez dodatkowego wynagrodzenia. 
Spółka udzieliła w dniu 3 lutego 2016 r.24 zamówienia dodatkowego na renowację kanału 
deszczowego kd 400, w części znajdującego się na działkach objętych zadaniem 
inwestycyjnym, za łączną kwotę 785,0 tys. zł (przy czym infrastruktura ta w co najmniej 43% 
długości była własnością lub współwłasnością Gminy Wrocław), a także dokonała zmian 
umowy podstawowej, wprowadzając do niej Aneksem nr 6  z dnia 19 września 2016 r. 
wykonanie robót za dodatkowym wynagrodzeniem w zakresie remontu sieci wodociągowej  
i kanalizacyjnej przebiegającej pod Pergolą za kwotę 499,4 tys. zł z VAT oraz Aneksem nr 7 
z dnia 26 stycznia 2017 r. za wykonanie drenażu pasa bezpieczeństwa po stronie Trybuny 
Wschodniej za kwotę 195,3 tys. zł z VAT25.  

Były Prezes Zarządu Spółki wyjaśnił (w zakresie sieci pod Pergolą), że w ramach PFU ujęte 
zostały sieci tzw. wewnętrzne. Sieci przebiegające pod Pergolą to tranzyt, tj. sieci zasilające 
w wodę obiekty poza stadionowe i odbierające ścieki z takich obiektów. Sieci te nie były 
przewidziane do remontu. Ze względu na zły stan techniczny tych sieci uznano, że mogą 
stwarzać zagrożenia dla obiektu, z uwagi na częste awarie, które miały miejsce w okresie 
wcześniejszym. Możliwość wystąpienia awarii po remoncie (konieczność wykonywania 
rozbiórek nowej nawierzchni Pergoli) świadczyłaby o nieinżynierskim podejściu do 
wykonywanych prac.  
NIK nie podziela tego stanowiska ze względu na treść PFU. W pkt. 2.5.5. PFU (dotyczącym 
sieci uzbrojenia terenu) stwierdzono, że na terenie opracowania znajdują się istniejące sieci 
przeznaczone do rozbiórki i wymiany w całości, stanowiące własność Zamawiającego, jak 
również obce, których stan techniczny należy ustalić przed podjęciem projektowania. Nie 
wyklucza się istnienia w terenie innych, nie wykazanych na dostępnych mapach, urządzeń 
podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji  
w instytucjach branżowych. W ramach opracowania przedmiotu zamówienia Wykonawca 
będzie musiał zaprojektować, uzgodnić i wykonać nowe przyłącza oraz nowe elementy sieci 
w zakresie niezbędnym do funkcjonowania obiektu. Na pytania nr 119 i nr 120 skierowane 
w postępowaniu przetargowym, a dotyczące tego czy zakresem zamówienia jest objęta sieć 
wodociągowa i kanalizacyjna wokół obiektu zamawiający potwierdził, że sieci te są 
przewidziane do całkowitej wymiany. W związku z treścią pkt 2.5.5. PFU, Spółka powinna 
również wyegzekwować od wykonawcy remont kanału deszczowego w części, która 
znajdowała się na nieruchomościach stanowiących własność Gminy, a także wykonanie 
drenażu pasa bezpieczeństwa od strony Trybuny Wschodniej.  Brak było zatem podstaw do 
wypłaty na rzecz wykonawcy dodatkowego wynagrodzenia.  

(dowód: akta kontroli Tom 31 str. 1-96;  Tom 39 str.55-209, Tom 47 str. od 1 do 601, Tom 82 str. 1-
153, Tom 89 str. 177-189) 

11. Spółka nie wyegzekwowała od wykonawcy realizacji założenia wynikającego z PFU  
w zakresie podniesienia pierwszego rzędu siedzisk Trybuny Zachodniej (w dawnych 
sektorach 15-18a oraz 21a-24) do wysokości górnej krawędzi bandy toru żużlowego26. Brak 
realizacji tego założenia spowodował pogorszenie widoczności dla widzów zasiadających  
w pierwszych rzędach Trybuny Zachodniej. Podniesienie pierwszego rzędu siedzisk na 

                                                      
24 Umowa ZP/ZD/03760/01/2016. 
25 W toku realizacji renowacji Stadionu Olimpijskiego ustalono, że drenaż po stronie Trybuny Wschodniej jest 
niesprawny.  
26 Zgodnie z pkt 2.5.1 PFU (założenie nr 1) planowano całkowitą przebudowę (rozbiórkę i budowę), 
umożliwiającą zmianę geometrii trybun w pionie i poziomie w następującym zakresie: 
- zmiana geometrii trybun: 15-18a oraz 21a-24, podniesienie pierwszego rzędu siedzisk do wysokości górnej 
krawędzi bandy, ukształtowanie dodatkowych rzędów trybun znajdujących się nad poziomem obejścia korony, 
nowe niezależne zadaszenie całych w/w trybun 
- zmiana geometrii trybuny VIP (19-21) z wyraźnym zaakcentowaniem jej bryły, podniesienie pierwszego rzędu 
siedzisk, ukształtowanie dodatkowych rzędów trybun znajdujących się nad poziomem obejścia korony, nowe 
niezależne zadaszenie całej trybuny.  
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łukach trybuny do wysokości górnej krawędzi bandy toru żużlowego spowodowałoby 
dodatkowo, że również w dolnych rzędach w centralnej części Trybuny Zachodniej (nawet 
przy braku realizacji założenia dotyczącego wyeksponowania trybuny VIP i odrębnego jej 
zadaszenia) widoczność również uległaby poprawie w stosunku do stanu wykonanego.  
W złożonych w tym zakresie wyjaśnieniach Prezes Zarządu Spółki stwierdził, że pierwszy 
rząd siedzisk na Trybunie Zachodniej został podwyższony do wysokości górnej krawędzi 
bandy toru żużlowego. 

Przeprowadzone w toku kontroli oględziny wykazały, że założenia PFU nie zostały 
zrealizowane. Pomiary wybranych siedzisk wykazały, że siedziska w pierwszym rzędzie 
Trybuny Zachodniej znajdują się poniżej górnej krawędzi bandy toru żużlowego  
(z wyłączeniem siedziska 51 w sektorze dla osób niepełnosprawnych, które znajduje się 10 
cm powyżej krawędzi bandy). Największe różnice wysokości występują w sektorze:  
J (objęte pomiarami siedziska znajdują się od 43 cm do 45 cm poniżej bandy toru 
żużlowego), I (objęte pomiarami siedziska znajdują się od 43 cm do 48 cm poniżej bandy 
toru żużlowego), H (objęte pomiarami siedziska znajdują się od 38 cm do 52 cm poniżej 
bandy toru żużlowego), a najmniejsze w sektorze SV (objęte pomiarami siedziska znajdują 
się od 2 cm do 5 cm poniżej bandy toru żużlowego). Od miejsca 38 w rzędzie 
przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych siedziska znajdują się poniżej górnej krawędzi 
bandy toru żużlowego – (pomiary siedzisk 38, 22, 14 i 2 wykazały, że różnica wynosi od 3 
cm do 26 cm przy południowej stronie Trybuny Zachodniej).   

(dowód: akta kontroli Tom 83 str. 198-208; Tom 84 str. 1-20; Tom 85 str. 137-
146; Tom 86 str. 1-325; Tom 88 str. 1-331) 

12. Zgodnie z PFU renowacja obiektu miała być wykonana zgodnie z zasadami 
wynikającymi z Polskiej Normy PN-EN 13200-1 Obiekty widowiskowe. Norma ta, w wersji 
obowiązującej przed rozpoczęciem projektowania i wykonania robót (nr ref. PN-EN 13200-
1:2013-02, wprowadzającej EN 13200-1:2012, IDT) określała, że rekomendowana 
minimalna ilość miejsc dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich powinna 
wynosić 50 miejsc dla obiektów o pojemności powyżej 5 tys. widzów, a poniżej 10 tys., zaś 
obiektów o pojemności powyżej 10 tys. widzów norma przewidywała wykonanie 100 takich 
miejsc dla osób niepełnosprawnych plus 5 miejsc na każdy tysiąc widzów powyżej 10 tys.). 
W ramach renowacji obiektu wykonano jedynie 26 miejsc dla osób niepełnosprawnych na 
wózkach inwalidzkich, podczas gdy pojemność obiektu uzyskana w ramach renowacji 
obejmowała ogółem 12247 miejsc27 (w tym 1188 miejsc stojących), a zatem według 
postanowień normy ilość miejsc dla osób niepełnosprawnych powinna wynosić co najmniej 
110 miejsc. 

Prezes Zarządu Spółki wyjaśnił, że ww. norma z 2005 r. nie określała ilości miejsc dla osób 
niepełnosprawnych. Późniejsze normy mówiły, że ilość miejsc jest rekomendowana (nie 
obligatoryjna). Z racji spełnienia wymagań normy PN-EN 13200-1 dla nowej Trybuny 
Zachodniej podjęto decyzję o zachowaniu 50 miejsc tylko po południowej stronie obiektu  
z bardzo bliską lokalizacją specjalnych miejsc postojowych. 

NIK wskazuje, że wymagania ww. normy nie zostały spełnione. Przedmiotowa norma nie 
jest przepisem prawa powszechnie obowiązującego, jednakże została przywołana w PFU 
jako dokument, według którego ma nastąpić zaprojektowanie i wykonanie robót. W tej 
sytuacji zapisy normy należy odczytywać jako obowiązujące w ramach kontraktu. Ponadto 
norma w brzmieniu obowiązującym na etapie projektowania obiektu wskazywała, że 
określona w tym dokumencie rekomendowana liczba użytkowników niepełnosprawnych to 
minimalna liczba w odniesieniu do pojemności obiektu. Należy również zauważyć, że nie 
wykonano 50 miejsc dla osób na wózkach inwalidzkich lecz 26, a pozostałe miejsca, które 
zostały zaliczone do miejsc dla osób niepełnosprawnych to miejsca z siedziskami dla 
przewodników osób niepełnosprawnych, zlokalizowanymi przy miejscach dla osób na 
wózkach inwalidzkich – norma zaś odnosi się do liczby miejsc (przestrzeni) dla osób na 
wózkach inwalidzkich. 

(dowód: akta kontroli Tom 55 str. 248-251; Tom 86 str.1-10, 206-209; Tom 90 str.61-64) 

                                                      
27 Według zapisów projektu budowlanego zmian zatwierdzonego decyzją Prezydenta Wrocławia z dnia 14 
grudnia 2016 r. nr 6655/16. 
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13. Spółka dopuściła do wykonywania robót na podstawie niezatwierdzonych projektów 
wykonawczych oraz bez uprzedniego sporządzenia szczegółowych specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, co było sprzeczne z zasadami 
prawidłowej organizacji procesu inwestycyjnego oraz wymaganiami kontraktowymi. Zgodnie 
z pkt 2.1 PFU realizacji robót miała nastąpić w oparciu o projekty wykonawcze zatwierdzone 
przez właściwe organy oraz zaakceptowane przez Komisję Oceny Dokumentacji 
Projektowej(KODP) zamawiającego. W niektórych przypadkach projekty wykonawcze 
i specyfikacje techniczne były zatwierdzane już po wykonaniu robót. Protokół, którym 
Komisja zaakceptowała projekty wykonawcze został sporządzony w dniu 17 lutego 2017 r.  
(w protokole wskazano, że projekty wykonawcze były przekazywane sukcesywnie,  
w okresie od czerwca 2015 r. do lutego 2017 r.). 

Zgodnie z umową ZP/PN/03760/01/2014 z dnia 5 września 2014 r. projekty wykonawcze 
miały być wykonane do dnia 31 marca 2015 r. Termin ten został następnie zmieniony 
Aneksem nr 3 z dnia 22 maja 2015 r. na dzień 31 lipca 2015 r. W terminie tym wykonawca 
przedłożył projekty wykonawcze, które nie zostały zaakceptowane28 (w toku kontroli Prezes 
Zarządu Spółki wyjaśnił, że w związku z przekazywaniem kolejnych wersji projektu, projekty 
wykonawcze przekazane do 31 lipca 2017 r. nie były przechowywane). Z tytułu 
nieterminowego przekazywania projektów wykonawczych, wykonawca nie został obciążony 
karą umowną.  
Prezes Zarządu Spółki wyjaśnił, że projekt wykonawczy został złożony przez wykonawcę 31 
lipca 2015 r. Zamawiający uznał, że wykonawca dopełnił obowiązku umownego. Fakt 
pojawienia się rewizji projektów branżowych nie wpływał na tempo realizacji prac. 
Zamawiający nie znalazł przesłanek do naliczenia kar umownych. Termin wykonania 
projektu wykonawczego wyznaczony w kontrakcie nie obejmuje przeprowadzenia w tym 
terminie procedury odbiorowej. W odniesieniu do wykonywania robót przed zatwierdzeniem 
projektów wykonawczy i szczegółowych specyfikacji technicznych Prezes Zarządu Spółki, 
wyjaśnił, między innymi,, że wykonawca był autorem projektów wykonawczych, posiadał 
wiedzę o technologii i zakresie prowadzonych robót, także w oparciu o projekt budowlany,  
a zamawiającemu były znane i roboczo akceptowane rozwiązania zastosowane  
w projektach wykonawczych. Sytuacja ta wynikała z konieczności sprawnego prowadzenia 
robót bez zbędnych przestojów, a raz w tygodniu odbywały się rady budowy i wszelkie kroki 
wykonawcy były znane zamawiającemu. 
NIK wskazuje, że projekty wykonawcze nie zostały w pełnym zakresie przedłożone do dnia 
31 lipca 2015 r. W sytuacji gdy zamawiający zwrócił wykonawcy projekty w związku z ich 
niezaakceptowaniem z powodu braków i błędów w projektach to nie można podzielić 
stanowiska, że wykonawca dopełnił obowiązku umownego. W terminie umownym 
wykonawca miał przedłożyć kompletny projekt wykonawczy, który to dokument miał 
umożliwiać realizację robót (miał zatem obowiązek złożyć dokument prawidłowy, a nie 
wymagający daleko idących zmian - uzupełnień lub korekt). Wadliwość projektów 
wykonawczych przedłożonych zamawiającemu potwierdził również koreferat do tej 
dokumentacji zamówiony przez Spółkę. Należy również zauważyć, że już po upływie 
terminu na wykonanie projektu wykonawczego Wykonawca występował o zatwierdzenie 
podwykonawców dokumentacji projektowej (cztery umowy zostały zawarte pomiędzy 14 
września a 11 grudnia 2015 r.). W październiku 2015 r. wykonawca przedłożył 
harmonogram przekazywania rewizji dokumentacji projektowej, w którym najpóźniejsze 
terminy przekazania projektów wykonawczych zostały określone na 7 grudnia 2015 r.,  
a w harmonogramie przedłożonym w listopadzie 2015 r., terminy sięgały stycznia 2016 r.  
Ostatnie wersje projektów do zatwierdzenia były zaś przedłożone 31 stycznia 2017 r. NIK 
wskazuje, że prawidłowym działaniem jest najpierw zaprojektowanie robót, przedstawionych 
spójnie we wszystkich projektach, a potem ich wykonywanie, a nie tworzenie projektu 
wykonawczego w czasie robót. Takie zasady wynikały wprost z kontraktu. W przypadku 
rzetelnego opracowania projektów i specyfikacji technicznych, przebieg wykonywania robót 
nie ulegałby zakłóceniom.  
       (dowód: akta kontroli – Tom 32 –str.1-7,166-179, 213; Tom 36 str.1-10, 327-340; Tom 37 str. 13-

101, Tom 41 str. 1-8, 39-42, Tom 79 str. 63-217, Tom 80 str. 1-4, Tom 88, str. 117-233 ) 

                                                      
28 Nie przekazano projektu nagłośnienia, projektu oświetlenia terenu, projektu instalacji gazowej, projektu  
kotłowni, projektu instalacji sanitarnych dla budynku administracyjnego. 
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14. Spółka pomimo niespełnienia przesłanek umownych, Aneksem nr 5 z dnia 23 maja 
2016 r. do umowy ZP/PN/03760/01/2014 z dnia 5 września 2014 r. przedłużyła o dwa 
miesiące, między innymi, termin zakończenia wszystkich robót i zgłoszenia ich do odbioru 
Spółce, wyznaczając termin na 31 stycznia 2017 r. (uprzednio termin był określony na 30 
listopada 2016 r.)29. Wydłużenie terminu nastąpiło na wniosek wykonawcy złożony 21 marca 
2016 r. Jako powód wydłużenia terminu wskazano w aneksie wykonanie przyłącza 
gazowego dopiero w terminie do dnia 30 listopada 2016 r. co miało uniemożliwiać 
zakończenie w terminie robót wykończeniowych w pomieszczeniach Trybuny Zachodniej, 
takich jak tynkowanie, malowanie, okładziny ścienne, wyposażenia, w związku z brakiem 
ogrzewania obiektu w październiku i listopadzie 2016 r.   
Prezes Zarządu Spółki wyjaśnił, między innymi, że zawarcie tego aneksu było uzasadnione 
gdyż Trybuna Zachodnia była głównym obiektem realizowanym w ramach kontraktu  
i zamawiający z dbałości kontraktowej z wyprzedzeniem zdecydował o wydłużeniu terminu 
realizacji robót. Zakończenie robót generowało możliwość wystąpienia z wnioskiem  
o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.   

NIK nie podziela stanowiska, że wykonanie przyłącza gazowego planowane na listopad 
2016 r. stanowiło uzasadnienie dla wydłużenia terminu wykonania wszystkich robót objętych 
kontraktem. Fakt planowanego wykonania tego przyłącza nie wpływał na wykonanie innych 
robót określonych kontraktem niż związane z uruchomieniem kotłowni gazowej.  
W szczególności nie wywierał wpływu na roboty związane w wykonaniem renowacji Trybuny 
Wschodniej, Parku Maszyn, Budynku Administracyjnego, zasadniczą część robót  
w zakresie zagospodarowania terenu. W wyniku zawarcia aneksu wykonawca uzyskał 
dodatkowy czas na wykonanie szeregu robót niezwiązanych z uruchomieniem kotłowni,  
a także niezwiązanych z pomieszczeniami wewnętrznymi Trybuny Zachodniej. Ponadto 
należy zwrócić uwagę, że roboty wykończeniowe w Trybunie Zachodniej miały być 
zakończone, według harmonogramu dołączonego do raportu miesięcznego za miesiąc 
marzec 2016 r., złożonego 5 kwietnia 2016 r., jeszcze w sierpniu 2016 r., a termin 
zakończenia wszystkich robót w obrębie tej trybuny określono na 7 listopada 2016 r.  

(dowód: akta kontroli Tom 31, str. 1-8, 99; Tom 36 str.1-10; Tom 38 str. 66-68; Tom 47 str. 98-207, 
Tom 90 str. 61-64) 

15. Projekt perspektywiczny, dotyczący ewentualnej przyszłej rozbudowy Trybuny 
Wschodniej Stadionu Olimpijskiego, którego cena została określona, w wykazie cen 
ryczałtowych załączonym do oferty wykonawcy, na kwotę: 1 100,7 tys. zł, zgodnie z umową 
miał zostać wykonany do dnia 30 kwietnia 2015 r. (cztery miesiące po wykonaniu 
kompletnego projektu budowlanego – etap realizowany). Aneksem nr 3 z dnia 22 maja 2015 
r., zawartym już po upływie określonego umową terminu na sporządzenie opracowania,  
termin wykonania projektu dla etapu perspektywicznego został przesunięty na 30 września 
2015 r. 
Po upływie kolejnego wyznaczonego terminu, w dniu 18 listopada 2015 r. przekazano 
Zamawiającemu ww. projekt, w odniesieniu do którego koreferent dokumentacji30 odniósł się 
krytycznie, stwierdzając, między innymi, że  „Dokumentacja nie nosi istotnych cech projektu 
budowlanego, traktować można ją jako uszczegółowioną koncepcję architektoniczną”. 
Wykonawca nie został jednak obciążony karą umowną, lecz Aneksem nr 4 z dnia 3 lutego 
2016 r. po raz trzeci wydłużono termin wykonania projektu budowlanego etap 
perspektywiczny do 29 lutego 2016 r., uzasadniając to koniecznością wykonania 
dodatkowych prac projektowych w związku z ujawnieniem konieczności wykonania robót 
dodatkowych. Kolejna wersja projektu również została odrzucona przez zamawiającego  
i pomimo dalszych poprawek, KODP nie zaakceptowała projektu na posiedzeniu w dniu  
5 lipca 2016 r. Dopiero projekt złożony 8 sierpnia 2016 r. został zaakceptowany na 
posiedzeniu KODP w dniu 12 grudnia 2016 r. 
Prezes Zarządu Spółki wyjaśnił, że Aneks nr 4 został zawarty z powodów wskazanych  
w jego uzasadnieniu. Projekt perspektywiczny złożono w terminie umownym (29 lutego 
2016 r.), a następnie był korygowany. W związku z tym, że zamawiający prowadził dość 

                                                      
29 Ponadto aneksem wydłużono o dwa miesiące termin wykonania wszystkich obowiązków przewidzianych 
umową i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.  
30 Umową na wykonanie koreferatu do dokumentacji projektowej została zawarta przez Spółkę w dniu 30 
czerwca 2015 r., za kwotę 28,3 tys. zł. 
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rozciągniętą w czasie weryfikację i dość późno zwołał KODP, zamawiający uznał, że nie 
było podstaw do naliczenia kar umownych.   
Według NIK przesuwanie terminu na przedłożenie opracowania, w sytuacji gdy wykonawca 
nie dotrzymywał uprzednio ustalonych terminów, było działaniem nieuzasadnionym. 
Wskazać przy tym należy, że powyższe skutkowało nienaliczaniem przez Spółkę kar 
umownych przewidzianych w zawartej umowie, na wypadek ww. opóźnień.  

(dowód: akta kontroli – Tom 47 str. 98-248, Tom 32 str.1-83) 

16. Spółka nie zapewniła i nie egzekwowała od wykonawcy prowadzenia robót związanych 
z renowacją Stadionu Olimpijskiego zgodnie z przepisami prawa budowlanego. W okresie 
realizacji zadania prowadzono roboty budowlane z istotnymi odstępstwami od projektu 
budowlanego, bez uprzedniego uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę 
wydanej przez organ administracji architektoniczno-budowlanej, czym naruszono art. 36a 
ust.1 ustawy Prawo budowlane.  
W złożonych w tym zakresie wyjaśnieniach Prezes Zarządu Spółki stwierdził, że: „Budowa 
to żywy organizm i naturalną wręcz praktyką jest prowadzenie robót, nawet z odstępstwami, 
przy równoległym załatwianiu kwestii formalno-prawnych w postaci uzyskania zamiennego 
pozwolenia na budowę. Nie zaś zatrzymywanie budów do czasu uprzedniego uzyskania 
pozwolenia zamiennego, którego pozyskanie wymaga co najmniej 65 dni od daty złożenia 
wniosku. Budowa jest prowadzona przy stałym zapewnieniu nadzoru autorskiego 
projektanta. To projektant uprzednio wypowiada się co do możliwości wprowadzenia 
istotnych zmian do swojego projektu. A dopiero następnie, przed zakończeniem wszystkich 
robót pozyskuje się stosowne decyzje zamienne. Takie podejście do tematu chroni 
dodatkowo przed kilkukrotnym wszczynaniem postępowania o uzyskanie zamiennego 
pozwolenia na budowę, bowiem zbiera się wszystkie zmiany, opracowuje się jeden projekt 
zamienny dla wszystkich zmian (które projektant zakwalifikował jako istotne odstępstwa) i w 
ramach jednego postępowania uzyskuje się decyzję zamienną, co skutkuje 
oszczędnościami nie tylko czasu, ale i środków pieniężnych – przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu, że nie ma przestoju w robotach, co niewątpliwie także wpływa na koszty 
inwestycji. Co istotne skoro organ architektoniczno-budowlany wydał dla robót pozwolenie 
zamienne oraz została pozytywnie przeprowadzona procedura dopuszczenia do 
użytkowania inwestycji, to brak podstaw do stawiania jakichkolwiek zarzutów 
kwestionujących prawidłowość prowadzonego procesu inwestycyjnego”. 

NIK nie podziela złożonych wyjaśnień. Spółka, jako wyspecjalizowana jednostka 
organizacyjna Gminy Wrocław, powinna czuwać nad prawidłowym, pod względem 
prawnym, prowadzeniem procesu inwestycyjnego i egzekwować realizację przepisów prawa 
budowlanego, mając na względzie również okoliczność, że Prezydent Wrocławia jest 
organem administracji architektoniczno-budowlanej. Na aprobatę nie zasługuje wyjaśnienie 
wskazujące na prawidłowe działania Spółki, w sytuacji gdy proces budowanym przebiegał  
w sposób niezgodnym z przepisami prawa budowlanego. Należy przy tym zwrócić uwagę, 
że Spółka nie informowała Prezydenta Wrocławia oraz organu nadzoru budowlanego, że 
roboty stanowiące istotne odstępstwa od projektu budowlanego były wykonywane przed 
wydaniem decyzji zmieniających wcześniej udzielone pozwolenia na budowę.  

(dowód: akta kontroli Tom 30 str. 1-14; Tom 31 str.178-234; Tom 86 str. 206-210 ) 

17. Spółka dopuściła do nielegalnego wykonywania naprawy istniejącego kanału 
deszczowego oraz remontu sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na obszarze Pergoli, 
tj. przy zabytku – Tereny Olimpijskie - wpisanym do rejestru zabytków (obszarowo). 
Naprawę kanału deszczowego wykonano przed uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego 
(pozwolenie wydano w dniu 7 października 2016 r. na podstawie wniosku z dnia 20 
września 2016 r., a wykonanie robót nastąpiło do dnia 28 września 2016 r., przy czym 
przeważająca cześć robót była zakończona 17 sierpnia 2016 r.) i nie uzyskano pozwolenia 
na budowę. W przypadku ww. robót w obszarze Pergoli, wykonane roboty zostały objęte  
pozwoleniem na budowę wydanym dopiero 4 stycznia 2017 r., tj. już po wykonaniu robót. 
Nie dysponowano również pozwoleniem konserwatorskim na wykonanie tych prac.  

Wiceprezes Zarządu Spółki wyjaśniła, że remont sieci w obszarze Pergoli nastąpił na 
podstawie decyzji Prezydenta Wrocławia nr 27/2017 z dnia 4 stycznia 2017 r. oraz 
pozwolenie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 2797/2012 z dnia 
23 grudnia 2014 r. na prowadzenie badań archeologicznych.  
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NIK, wobec opisanego powyżej stanu faktycznego, nie podziela stanowiska 
przedstawionego w wyjaśnieniu. Wskazana decyzja nr 2797/2012 dotyczyła zaś badań 
archeologicznych a nie robót budowlanych.   

(dowód: akta kontroli – Tom 30 str. 1-14; tom 31 str. 156-177; Tom 32 str.180-212; Tom 78 str. 154-
380; Tom 84 str. 1-21, 141-143, Tom 86 str. 28-37) 

18. Spółka dopuściła do sprawowania nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi 
w zakresie wykonywania konstrukcji boiska do futbolu amerykańskiego i drenażu boiska na 
Stadionie Olimpijskim przez inspektora nadzoru nie posiadającego odpowiednich uprawnień 
budowlanych do tego zakresu robót. Inspektor nadzoru posiadał uprawnienia w specjalności 
architektonicznej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń. Spółka nie 
wyegzekwowała również od wykonawcy, aby kierownik budowy posiadał uprawnienia 
właściwe dla kierowania robotami w zakresie wykonania drenażu boiska. Kierownik budowy 
posiadał uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej. Działania te stały w sprzeczności z art. 42 ust. 1 i 4 ustawy 
Prawo budowlane oraz § 11 ust. 1, § 12 ust. 1 i § 14 ust. 3 rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie31.  

Prezes Zarządu wyjaśnił, że zgodnie z decyzją pozwolenia na budowę nr 3305/15 z dnia  
1 lipca 2015 r. w zakresie budowy boiska do futbolu amerykańskiego inwestor powinien 
ustanowić inspektora nadzoru w specjalności architektonicznej i osoba pełniąca funkcję 
inspektora nadzoru spełniała takie wymagania. Kierownik budowy dla zakresu boiska do 
futbolu amerykańskiego posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i w związku z tym 
mógł pełnić funkcję kierownika budowy dla ww. zadania. 
NIK nie podziela stanowiska Prezesa Zarządu Spółki. Inspektor nadzoru i kierownik budowy 
nie posiadali uprawnień w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
kanalizacyjnych , a inspektor nadzoru również w specjalności konstrukcyjnej. Niezależnie od 
obowiązku nałożonego w pozwoleniu na budowę, rolą Spółki było zapewnienie aby roboty 
były nadzorowane również przez inspektorów posiadających uprawnienia stosowne do 
rodzaju robót budowlanych wykonywanych w ramach zadania.  
(dowód: akta kontroli – Tom 30 str. 1-14, Tom 72 str. 44-62, Tom 84 str. 1-30; 141-143,272-280;Tom 

86 str. 28-37, 206-210, Tom 89 str. 1-12, 24-25) 

19. Spółka zatwierdziła do wykonawstwa projekt wykonawczy wewnętrznej kanalizacji 
deszczowej z nieprawidłowo określoną – zaniżoną ponad trzykrotnie – pojemnością  
zbiornika retencyjnego, określoną na 480 m3 przy powierzchni zlewni 7,77 ha. Koszt 
wykonania zbiornika retencyjnego o ww. zaniżonej objętości wyniósł, według tabeli 
rozliczeniowej dotyczącej elementu do zapłaty nr 11232 (roboty drogowe wraz  
z odwodnieniem) 493,2 tys. zł z VAT. Pomimo wystąpienia zalań wodą opadową obiektu  
w czerwcu i w lipcu 2017 r. oraz trafnego zdiagnozowania przyczyny, tj. wypełnienia 
zbiornika retencyjnego wodą opadową w związku z ograniczonym odpływem wynoszącym 
25l/s ze względu na ustalone warunkami odprowadzania wód opadowych, Spółka nie zleciła 
weryfikacji przyjętych założeń projektowych w zakresie pojemności zbiornika przez 
niezależny podmiot. Spółka oparła się w tym zakresie na stanowisku projektanta Stadionu, 
(będące podwykonawcą generalnego wykonawcy obiektu), który wyjaśniając przyjętą 
objętość zbiorników retencyjnych przekazał ponownie bilans wód opadowych zawarty  
w projekcie budowlanym, który nie wyjaśniał prawidłowości obliczenia pojemności zbiornika 
retencyjnego.   
W projekcie, objętość zbiornika retencyjnego ustalono stosując przybliżoną i niewiarygodną 
metodę obliczeniową minimalnej objętości zbiornika. Zastosowano postępowanie 
przybliżone do nieaktualnej już metody Annena i Londonga (przy czym obliczenia dokonano 
niezgodnie z tą metodą33) w połączeniu z przyjęciem niewiarygodnego, w warunkach 

                                                      
31 Dz.U. z 2014 r. poz. 1278 ze zm. 
32 Dołączonej do zaakceptowanej przez Spółkę Prośby o odbiór robót nr 10/112/2017, załączonej do  
Świadectwa płatności nr 24.  
33 Ponadto metoda ta była rekomendowana do zbiorników retencyjnych, których czas opróżniania wynosi 3 
godziny, a maksymalnie do 6 godzin. W analizowanym przypadku czas opróżniania, przy obliczeniach 
wykonanych zgodnie z tą metodą, wynosiłby ponad 7 godzin.  
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lokalnych, modelu opadowego Błaszczyka, zaniżającego opady miarodajne na terenie 
Wrocławia.  
Powołany przez NIK biegły wskazał, że objętość zbiornika retencyjnego, ustalona według 
wiarygodnego dla obszaru Wrocławia i dostępnego w okresie projektowania modelu 
opadowego Kotowskiego34 oraz przy zastosowaniu iteracyjnej metody ustalania objętości 
zbiorników retencyjnych35 (metoda wskaźnikowa według aktualnej wersji wytycznej DWA-A 
117 (2006), powinna wynosić minimalnie ok. 1716 m3 (gdyby nawet zastosować model 
opadowy Błaszczyka to minimalna objętość zbiornika wynosiłaby36 1174 m3 wobec 
zaprojektowanych i wykonanych 480 m3). 
Prezes Zarządu wyjaśnił, że kanalizacja deszczowa została wykonana prawidłowo. Lokalne 
zalanie w lipcu 2017 r. miało charakter incydentalny i wystąpiło po nawałnicy, po opadach 
rzadko występujących. Do dnia podpisania wystąpienia pokontrolnego nie złożono 
wyjaśnień w sprawie zaprojektowanej objętości zbiornika retencyjnego.  
W kontekście wykonania zbiornika o znacznie zaniżonej objętości należy wskazać, że 
obiekt niedługo po zakończeniu renowacji uległ dwukrotnie zalaniu (w czerwcu i lipcu 2017) 
wodami opadowymi, na co wpływ w szczególności przy długotrwałych opadach w lipcu 2017 
r. miało wykonanie zbiornika retencyjnego o zaniżonej objętości. Zgodnie z warunkami 
odprowadzania wód opadowych z terenu obiektu do kanału deszczowego 
odprowadzającego wody opadowe do rzeki Odry, mogą być odprowadzane wody opadowe 
w maksymalnej ilości 25l/s. W późniejszym okresie takie zalania nie występowały co  
w ocenie NIK wynikało ze stosunkowo niewielkich opadów deszczu w tym okresie oraz  
z okoliczności, że nieustalona dotychczas osoba dokonała demontażu regulatora przepływu 
wód opadowych, mającego ograniczać odpływ wód opadowych z obiektu do 25l/s, co 
zostało stwierdzone w wyniku oględzin obiektu. Należy przy tym zauważyć, że obiekt został 
zaprojektowany na długi okres użytkowania, a zagrożenie zalaniem, w związku ze 
znacznym zaniżeniem objętości zbiornika retencyjnego, występuje nie tylko w wyniku 
intensywnych opadów deszczu, ale również w przypadku opadów długotrwałych o małej 
intensywności. 
Biegły wskazał również, że (uwzględniając stan ówczesnej wiedzy i brak atlasów 
opadowych), że zaniżony został również znacznie maksymalny strumień odpływu wód 
opadowych ze zlewni (w projekcie wskazano 518 dm3/s, a biegły określił, że wynosi on 
minimalnie 718 dm3/s). Biegły wskazał również, że zaprojektowana sieć kanalizacji 
deszczowej nie posiada zdolności tranzytowej do odprowadzania spływów wywołanych 
opadami o częstości C=5 lat. Maksymalna przepustowość kanału doprowadzającego wody 
opadowe do zbiornika retencyjnego wynosi 501 dm3/s (w warunkach przepływu 
grawitacyjnego). Wartość ta jest niższa nie tylko od rzeczywistego odpływu maksymalnego 
(przewyższającego, we wszystkich analizowanych wariantach zestawień powierzchni 
spływu i lokalnych modeli opadowych, wartość 718 dm3/s), ale nawet od maksymalnych 
odpływów wykazanych w badanej dokumentacji w dwóch wariantach bilansu wód 
opadowych (odpowiednio 552 dm3/s – w projekcie budowlanym i 518 dm3/s w projekcie 
wykonawczym). Na wlocie do zbiornika zainstalowano również za mały separator 
koalescencyjny. Według założeń wynikających z projektu wykonawczego separator winien 
mieć wielkość nominalną NG=70 i być wyposażony w obejście burzowe o przepustowości 
minimum 648 dm3/s. Warunków tych nie spełnia dobrany i zabudowany separator o NG=60  
i obejściu burzowym z maksymalnym przepływem Qmax = 600 dm3/s.  
Biegły stwierdził również, że w dokumentacji projektowej brak było szczegółowych obliczeń 
pompowni wód opadowych zabudowanej przed Bramą Maratońskiej oraz doboru 
zainstalowanych w niej pomp. W sposób nieprawidłowy oszacowano strumień objętościowy 
wód opadowych dopływających do pompowni, przyjmując go za równy 32 dm3/s. Przy 
uwzględnieniu samych tylko spływów powierzchniowych z boiska, toru żużlowego  

                                                      
34 W przypadku zastosowania innych, dostępnych w okresie projektowania, lokalnych modeli opadowych 
objętość zbiornika wynosiłaby od 1671 m3 do 1699 m3. 
35 Oszacowanie niezbędnej objętości zbiornika wymaga iteracyjnego szacowania bilansu dopływu i odpływu wód 
opadowych dla deszczów miarodajnych o różnych czasach trwania i w efekcie zidentyfikowania najbardziej 
niekorzystnego przypadku. O niezbędnej objętości zbiornika nie decyduje zawsze deszcz krótkotrwały (np.  
o czasie 15 min) o bardzo wysokim natężeniu, lecz często opad o mniejszym natężeniu lecz dłuższym czasie 
trwania. 
36 Dla deszczu o czasie trwania 373 min i natężeniu opadu 15,2 dm3/(s·ha).  
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i nawierzchni szutrowych na boisku strumień objętościowy wód opadowych dopływających 
do pompowni obliczony na podstawie modelu opadowego Błaszczyka wynosi 45,5 dm3/s,  
a na podstawie wiarygodnego i aktualnego modelu opadowego Kotowskiego wynosi 60,4 
dm3/s. Wymienione dopływy przewyższają maksymalny wydatek pracujących 
naprzemiennie, zainstalowanych pomp KSB Amarex N F100-220/044 ULG-195. 
(maksymalna wydajność pompy KSB Amarex N F100-220/044 ULG-195 wynosi do 43 
dm3/s -przy czym wydajność taka jest uzyskiwana dla wysokości podnoszenia 3,2 m). 
Należy również zauważyć, że do pompowni w trakcie opadów trafia też dodatkowy strumień 
wody nie tylko z drenażu, toru żużlowego i pasów bezpieczeństwa, ale także z części dachu 
Trybuny Zachodniej ( przelewający się strumień nadmiaru wód ze zbiornika na cele 
podlewania toru żużlowego37), parku maszyn, a aktualnie również z dachu Budynku 
Administracyjnego38. 
W wyniku oględzin stwierdzono również, że nie wykonano wskazanego w projekcie 
wykonawczym osadnika o pojemności 3 m3. Znajdująca się w miejscu projektowanego 
osadnika studnia połączeniowa ma zdecydowanie mniejszą objętość (studnia o średnicy 1,2 
m i głębokości 0,57 m poniżej dna kanałów dopływowych, ma objętość zaledwie ok.0,64 m3) 
i nie spełnia poprawnie roli osadnika ze względu na zaniżoną objętość, a przez to nie chroni 
skutecznie zbiornika pompowni przed przedostawaniem się do niego zanieczyszczeń,  
w tym piasku. Ponadto z pominięciem tego osadnika, do studni pompowni wód opadowych 
odprowadzane są wody z drenaży pasów bezpieczeństwa trybun i wpustu przed Bramą 
Maratońską. Stan ten w dłuższej perspektywie może wpływać negatywnie na działanie 
pompowni choćby przez zamulanie jej zbiornika i ścieranie wirników pomp. Brak wykonania 
osadnika o objętości wskazanej w projekcie wykonawczym świadczy o braku prawidłowego 
nadzoru na etapie wykonawstwa robót. 

(dowód: akta kontroli – Tom 30 str. 1-14, Tom 42 str. 1-28; Tom 44 str. 1-9; Tom 46 str. 1-221, Tom 
64 str. 1- 328; Tom 65 str. 1-305; Tom 82 str. 1-196; Tom 88 str. 1-331; Tom 89 str. 1-215) 

20. Spółka nie zapewniła wykonania zbiornika na wodę opadową przeznaczoną na cele 
polewania toru żużlowego oraz terenów zielonych o objętości adekwatnej do pełnionej 
funkcji. Wykonano zbiornik o objętości ok. 20 m3. Użytkownik wskazał, że zbiornik nie jest 
wykorzystywany na cele polewania toru żużlowego, ze względu na zbyt małą jego objętość. 
Podwykonawca - projektant w korespondencji kierowanej do wykonawcy proponował 
początkowo wykonanie zbiornika o objętości 160 m3, co zostało uznane przez wykonawcę 
za zbyt dużą objętość. Następnie projektant wystąpił do wykonawcy z propozycją 
zaprojektowania zbiornika o objętości 20 m3, zwracając się jednocześnie o dokonanie 
oficjalnego uzgodnienia przez wykonawcę i zamawiającego z użytkownikiem obiektu, 
pojemności zbiornika39, na co otrzymał odpowiedź od wykonawcy, że nie ma potrzeby 
konsultowania objętości zbiornika z zamawiającym lub użytkownikiem i należy wykonać 
projekt na podstawie zaproponowanych parametrów. 
Prezes Zarządu Spółki wyjaśnił, że zamawiający nie dysponuje obliczeniami wskazującymi 
na wymaganą objętość zbiornika wody szarej. Zamawiający zakładał, że projektant, tak jak 
w innych przypadkach konsultował zużycie wody bezpośrednio z użytkownikiem.  

(dowód: akta kontroli Tom 83 str. 209-212, Tom 89 str. 1-213) 

21. Spółka, sprawując nadzór nad wykonywaniem robót, nie zapewniła, aby wody opadowe 
z dachu Budynku Administracyjnego zostały odprowadzone do kanalizacji deszczowej. 
Wykonawca w ramach renowacji obiektu nie podłączył rur spustowych do kanalizacji 
deszczowej, znajdujących się od strony wnętrza Stadionu, pomimo ujęcia dachu budynku w 
bilansie wód opadowych oraz pomimo tego, że przed renowacją rury spustowe były 
podłączone do kanalizacji deszczowej, a w ramach remontu budynku administracyjnego 
przewidziano jedynie wymianę rur spustowych. Po stwierdzonym zalewaniu placu przed 

                                                      
37 Spółka nie posiadała informacji jaka ilość wód opadowych dopływa do pompowni z tego obszaru. 
38 Użytkownik obiektu wykonał połączenie rur spustowych odprowadzających wody opadowe z Budynku 
Administracyjnego z kanalizacją deszczową w związku z zalewaniem placu przed Bramą Maratońską oraz 
niszczeniem trawnika przez wody opadowe. 
39 Wskazując, że uzyskał ustnie od przedstawicieli klubu żużlowego informacje o zapotrzebowaniu wody do 
podlewania toru żużlowego na czas jednej imprezy, informacja ta nie została jednak nigdy przekazana przez 
zamawiającego lub wykonawcę do projektanta na piśmie, a kontakt projektanta (zgodnie z korespondencją 
prowadzoną pomiędzy wykonawcą a zamawiającym) z przyszłymi użytkownikami obiektu był zabroniony.  
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Bramą Maratońską, w ramach usuwania usterki, wykonawca wykonał, między innymi, 
przedłużenie odpływu z dachu ww. budynku, poprzez ułożenie rur z tworzywa sztucznego 
na powierzchni skarpy. Ponadto w toku użytkowania ujawniła się wada w postaci 
wpuszczenia jednej z rur spustowych (przy północno-zachodnim narożniku budynku) 
w grunt, bez zapewnienia odpływu wody. Następnie rura spustowa została przedłużona 
rurami z tworzywa sztucznego na brukowaną nawierzchnię za Trybuną Zachodnią.  
Prezes Zarządu wyjaśnił, że zastosowane rozwiązanie było tymczasowe w związku  
z intensywnymi opadami deszczu w lipcu 2017 r. Zamawiający nie planował innego 
rozwiązania niż rozwiązanie docelowe, a w warunkach normalnych kanalizacja funkcjonuje 
bez zarzutu.  
NIK nie podziela wyjaśnień Prezesa Zarządu Spółki, że wykonano prawidłowo odwodnienie 
dachu Budynku Administracyjnego. W udostępnionych projektach wykonawczych brak 
uzasadnienia dla niepodłączenia rur spustowych do kanalizacji deszczowej. W bilansie wód 
opadowych ujęto natomiast obszar Budynku Administracyjnego, jako uwzględniony  
w dopływie wód opadowych do zbiornika retencyjnego. Ewentualne nawadnianie trawnika, 
jak wskazał użytkownik obiektu, nie spełniało swojej roli w związku z niszczeniem trawnika 
przez wody opadowe odprowadzane z dachu na skarpę, a ponadto wody te przyczyniały się 
do zalewania placu przed Bramą Maratońską. Usunięcie wady w formie ułożenia rur  
z tworzywa sztucznego na gruncie nie stanowiło rozwiązania problemu z powodów 
wskazanych powyżej. Rozwiązanie to nie było faktycznie rozwiązaniem tymczasowym, 
bowiem funkcjonowało ponad 2 lata (do czasu wykonania przez użytkownika połączenia rur 
spustowych z kanalizacją deszczową), przy czym nadal fragmenty instalacji z rur pcw 
znajdują się ponad powierzchnią gruntu - przy podłączeniu rur spustowych oraz na ścianie 
przy północno-zachodnim narożniku budynku.  

(dowód: akta kontroli – Tomy od 64 do 66, Tom 83 str. 209-212, Tom 42 str. 1-46, Tom 86 str. 
1-325, Tom 88 str.1-331, Tom 89 str. 1-189 ) 

22. Spółka nie obniżyła wynagrodzenia wykonawcy z tytułu zaniechania wykonania robót 
objętych umową, a polegających na budowie sieci gazowej wokół Stadionu Olimpijskiego  
i wykonaniu ocieplenia ścian zewnętrznych Budynku Administracyjnego. Szacunkowa 
wartość ww. robót zaniechanych wynosiła odpowiednio co najmniej 199,6 tys. zł z VAT  
i 385,1 tys. zł z VAT.   

Ponadto dokonała odbioru monitoringu obiektu, który został wykonany niezgodnie  
z przepisami dotyczącymi organizacji imprez masowych, co skutkowało poniesieniem 
dodatkowych kosztów przez użytkownika tj. Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław  
w kwocie 180,3 tys. zł w celu dostosowania monitoringu do wymogów przepisów ustawy  
z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych40 oraz rozporządzenia 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu 
utrwalania przebiegu imprezy masowej41. 

Prezes Zarządu Spółki nie wyjaśnił przyczyn braku obniżenia wynagrodzenia wykonawcy  
z tytułu niewykonania nowej sieci gazowej wokół budynku. W zakresie niewykonania 
docieplenia Budynku Administracyjnego wskazał, że wynagrodzenie miało charakter 
ryczałtowy. Podstawowa zasada wynikająca z przepisów prawa, o której należy pamiętać,  
a która dotyczy kontraktów ryczałtowych opiera się na niezmienności ryczałtu. Wskazał 
również, że powyższego przypadku nie należy kwalifikować jako zmniejszenia zakresu 
rzeczowego, a jedynie jako element ryzyka, którego kalkulację wykonawca musiał ująć  
w ofercie. W PFU nie formułowano żadnych wymogów dotyczących docieplenia ścian  
w ramach prac na budynku administracyjnym, natomiast wprost stanowiło, że po stronie 
wykonawcy było wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z uzgodnieniami właściwych 
organów, w tym konserwatora zabytków. Intencją odpowiedzi na pyt. 114 nie było 
narzucanie wykonawcy wymogu wykonania ocieplenia, a jedynie wskazanie, że w kalkulacji 
oferty należy uwzględnić ewentualne koszty wykonania ocieplenia ścian budynku, gdyby 
jego wykonanie było konieczne w celu spełnienia uzgodnień z Miejskim Konserwatorem  
Zabytków. Tym samym rezygnacja z ocieplenia budynku nie była żadnym ograniczeniem 
zakresu robót, które miałoby skutkować pomniejszeniem wynagrodzenia wykonawcy.  

                                                      
40 Dz.U. z 2019 r. poz. 2171.  
41 Dz. U. Nr 16, poz. 73.  
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W odniesieniu do systemu monitoringu Prezes Zarządu wskazał, że monitoring był zgodny  
z projektem i obowiązującym rozporządzeniem.  

NIK wskazuje, że treść odpowiedzi na pyt. 11442  w postępowaniu przetargowym, wraz  
z tabelą jakościową, stanowiącą załącznik nr 8 do SIWZ43 jednoznacznie wskazuje, że 
przedmiotem zamówienia było objęte wykonanie ocieplenia ścian Budynku 
Administracyjnego, a skoro tego docieplenia nie wykonano, to powinno nastąpić obniżenie 
wynagrodzenia wykonawcy. Zgodnie z klauzulą 13.1 pkt 3 ppkt 7 Warunków Szczególnych 
Kontraktu, przewidziano zmiany umowy w przypadku zmniejszenia zakresu rzeczowego 
zamówienia, co w konsekwencji miało prowadzić do odpowiedniego zmniejszenia 
wynagrodzenia wykonawcy. W klauzuli 13.3 Warunków Szczególnych Kontraktu wskazano, 
że w przypadku zmniejszenia zakresu robót wynagrodzenie zostanie stosownie obniżone. 
Przyczyny rezygnacji z wykonania docieplenia budynku nie są wyartykułowane  
w dokumentacji budowy (w tym nie przedstawiono projektów, które zakładałyby docieplenie 
budynku, a którego to nie wykonano z powodu decyzji konserwatora zabytków). Nawet 
jednak gdyby tak nie było to nie zmienia to faktu, że w świetle ww. klauzuli  Warunków 
Szczególnych Kontraktu, wynagrodzenie wykonawcy powinno ulec obniżeniu. Należy przy 
tym zwrócić uwagę, że podzielenie poglądu wskazanego w wyjaśnieniach oznaczałoby, że 
to faktycznie zamawiający ryzykował zapłatę za niewykonane roboty (skoro wykonawca 
miał uwzględnić w cenie oferty te roboty to nie wykonawca ponosił ryzyko). Należy również 
wskazać, że odmienne stanowisko zajęła Spółka w przypadku gdy uznała, że wykonanie 
robót wynika z decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków - wówczas zwiększyła 
wynagrodzenie wykonawcy o kwotę ponad 2 734,9 tys. zł z tytułu renowacji tzw. Świadków 
Historii44 (stosując analogiczne podejście niewątpliwie powinna doprowadzić do obniżenia 
wynagrodzenia za roboty niewykonane w związku ze stanowiskiem konserwatora 
zabytków). NIK wskazuje, że na etapie przeprowadzania przetargu nie uzyskano 
stanowiska Miejskiego Konserwatora Zabytków w sprawie możliwości wykonania ocieplenia 
ścian zewnętrznych Budynku Administracyjnego. 

System monitoringu obiektu, wykonany w ramach renowacji obiektu, nie spełniał wymogów 
obowiązujących w tym zakresie ww. aktów prawnych, polegających na zapewnieniu 
monitoringu ciągów komunikacyjnych prowadzących z Trybuny Zachodniej do klatek 
schodowych, stanowiących drogę ewakuacyjną na poziomie +1 oraz ciągu 
komunikacyjnego będącego również drogą ewakuacyjną na poziomie 0, pomiędzy klatkami 
schodowymi a bramami wejściowymi nr 2, nr 3, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8 i nr 9, a także przejścia 
z bramy wejściowej nr 1 (przejście dla osób niepełnosprawnych przy kasach biletowych), co 
wykazały kontrole przeprowadzone przez Wojewodę Dolnośląskiego45.  

W odniesieniu do niewykonania sieci wokół obiektu należy wskazać, że w harmonogramie 
rzeczowo-finansowym za luty 2015 r., w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, wartość 
robót w zakresie sieci gazowej została określona na 479,7 tys. zł z VAT, a w późniejszych 
harmonogramach rzeczowo-finansowych (co najmniej od harmonogramu za listopad 2015 
r.) wartość tej pozycji została obniżona do 162,6 tys. zł VAT i rozliczono w ramach tej 
pozycji wyłącznie roboty polegające na likwidacji i unieczynnieniu istniejącego gazociągu, 
podczas gdy pozostała kwota z tej pozycji zwiększyła wynagrodzenie wykonawcy za inne 
roboty w zakresie ceny ryczałtowej obejmujące przebudowę przyłączy do obiektu oraz 
kolizyjnej infrastruktury.  

(dowód: akta kontroli Tom 39 str. 55-219;Tom 49 str. 1-615; Tom 50 str. 1-1001; Tom 54 str. 106-
149;  Tom 71 str. 1-275; Tom 73 str. 1-209; Tom 86 str.137-146, 206-209; Tom 88 str. 1-331) 

23. Spółka nie wyceniła i nie dokonała pisemnej zmiany umowy w związku z zaniechaniem 
wykonania rozbudowy obejścia korony Stadionu Olimpijskiego (pomiędzy murem 
                                                      
42 Pytanie 114 o treści: „Czy w zakres odrestaurowania elewacji budynku administracyjnego wchodzi również 
docieplenie ścian” zostało zadane w postępowaniu przetargowym, w ramach wyjaśniania treści SIWZ. 
Zamawiający udzielił następującej odpowiedzi: „W ofercie należy uwzględnić koszt wykonania ocieplenia ścian  
i dachu budynku administracyjnego w celu spełnienia obowiązujących norm. Rozwiązania techniczne należy 
uwzględnić z Miejskim Konserwatorem Zabytków”.  
43 W tabeli tej wykonawcy mieli podać między innymi proponowane produkty do wykonania ocieplenia ścian 
zewnętrznych budynku administracyjnego poprzez zastosowanie systemowego rozwiązania „metoda lekka 
mokra”. 
44 Fragmentów istniejącej kubatury w skrajnych sektorach Trybuny Zachodniej. 
45 Kontrole przeprowadzone w dniach 17-18 października 2018 r. oraz 8-10 kwietnia 2019 r.  
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obwodowym, a rozbudowaną Trybuną Zachodnią, która to rozbudowa była przewidziana  
w PFU), w wyniku czego pomiędzy murem obwodowym a nową trybuną miała powstać 
powierzchnia do zagospodarowania na cele komercyjne - czasowe stoiska gastronomiczne, 
butiki dla fanów etc.  

Wiceprezes Zarządu Spółki wyjaśniła, że ze względu na sumę zaprojektowanych 
powierzchni użytkownych nie było podstaw do obniżenia wynagrodzenia wykonawcy, a na 
poziomie +1 zrealizowano również wymóg dotyczący powierzchni przeznaczonej na cele 
komercyjne.  

NIK wskazuje, że powierzchnia użytkowa pomieszczeń nie stanowiła jedynego kryterium 
oceny wykonania zamówienia zgodnie z treścią umowy. PFU wyraźnie przewidywało 
wykonanie rozbudowy obejścia korony Stadionu, która faktycznie nie została wykonana  
w zakresie określonym w PFU, co nie tylko nie spowodowało oszczędności po stronie 
zamawiającego, ale wygenerowało dalsze koszty w postaci remontu tzw. Świadków Historii 
za kwotę  2 734,9 tys. zł z VAT, a także spowodowało, że nie wykonano obszernych bloków 
sportowych planowanych w projekcie koncepcyjnym, pod rozbudowanym obejściem korony 
Stadionu.  

(dowód: akta kontroli - Tom 30 str. 1-14; Tom 31 str. 1-248, Tom 39 str. 1-5, 55-219; Tom 41 
str. 1-82, Tom 42 str. 1-361, Tom 44 str. 1-94, Tom 46 str. 1-392, Tom 47 str. 1-767 ; Tom 48 
str. 1-609; Tomy od 56 do 63, Tom 84 str. 1-404, Tom 85 str. 1-232; Tom 86– str.1-325; Tom 
88 str. 1-331, Tom 89 str. 1-260, Tom 90 str. 61-64) 

24. Spółka nie wyceniła i nie dokonała pisemnej zmiany umowy podstawowej (jak i nie 
udzieliła odrębnego zamówienia), w związku z robotami dodatkowymi wykonanymi przez 
wykonawcę renowacji Stadionu w zakresie przebudowy sektora 10 (według numeracji  
z PFU, obecnie sektora K) na Trybunie Wschodniej, w którym zlokalizowano miejsca dla 
kibiców gości, który to sektor nie był objęty przebudową zgodnie z PFU. Nie zostały również 
wycenione roboty zaniechane przez wykonawcę w zakresie niewykonania elementów 
prefabrykowanych trybun w dolnych częściach sektorów nr 2 (obecnie U) , nr 8 (obecnie M) 
i nr 9 (obecnie L), przewidzianych do wykonania zgodnie z PFU (utwardzenie trybun było 
realizowane poprzez montaż elementów betonowych) oraz zaniechaniem montażu około 
2300 krzesełek na Trybunie Wschodniej (w sektorze 2, który został faktycznie wykonany 
jako sektor z przeznaczeniem na miejsca stojące oraz w części pozostałych sektorów,  
w tym ich dolnych częściach) i z tego tytułu nie obniżono wynagrodzenia wykonawcy. Po 
przejęciu obiektu MCS dokonał montażu kolejnych siedzisk w sektorach L i M w ilości 555 
siedzisk za kwotę 92,1 tys. zł. Nie wykonano siedzisk w sektorze U (w części utwardzonej 
powyżej 6 rzędu, według dokumentacji powykonawczej, mieściłoby się ponad 600 siedzisk) 
oraz w dolnych częściach sektorów.  
W złożonych wyjaśnieniach, w zakresie dotyczącym siedzisk wskazano, że w dolnych 
częściach sektorów nie wykonano siedzisk z uwagi na złą widoczność46, a wykonawca 
zamontował wymaganą liczbę siedzisk. 
W ocenie NIK okoliczność słabszej widoczności w tych rzędach mogłaby być wzięta pod 
uwagę przy decyzji dotyczącej lokalizacji siedzisk, jednakże w związku z postanowieniami 
PFU, który przewidywał wymianę siedzisk w sektorach od 2 do 9 (w sektorach tych przed 
renowacją siedziska były zamontowane we wszystkich rzędach) zmniejszenie ilości 
wykonanych siedzisk powinno skutkować zmniejszeniem wynagrodzenia wykonawcy. 
Zgodnie z klauzulą 13.1 pkt 3 ppkt 7 Warunków Szczególnych Kontraktu przewidziano 
zmiany umowy w przypadku zmniejszenia zakresu rzeczowego zamówienia co  
w konsekwencji miało prowadzić do odpowiedniego zmniejszenia wynagrodzenia 
wykonawcy. W klauzuli 13.3 Warunków Szczególnych Kontraktu wskazano, że w przypadku 
zmniejszenia zakresu robót wynagrodzenie zostanie stosownie obniżone. 

NIK nie podziela stanowiska Spółki, że wykonawca był zobowiązany do wykonania jedynie 
11 tys. miejsc siedzących, a skoro tyle miejsc zostało wykonanych to nie było podstaw do 

                                                      
46 Siedziska nie zostały wykonane w czasie budowy w pierwszych sześciu rzędach betonowych trybun  
w sektorach o obecnych nazwach S, R, O, P, N, L. W sektorach L, M, T, U w dolnych częściach sektorów (na 
obszarze, na którym mogłoby zostać umieszczonych 6 rzędów trybun betonowych) wykonano skarpę ziemną 
pokrytą trawą. Ponadto sektor U został faktycznie wykonany z przeznaczeniem do użytkowania jako sektor  
z miejscami stojącymi (głębokość stopni trybun to ok 40 cm, a różnica wysokości to ok. 10 cm) – w części 
sektora z betonowymi stopniami trybun mieściłoby się, zgodnie z dokumentacją powykonawczą ok. 600 siedzisk.       
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obniżenia wynagrodzenia. W tym kontekście należy wskazać, że liczba 11 tys. miejsc 
siedzących była liczbą minimalną, jednakże zgodnie z zapisami PFU należało dążyć do 
zapewnienia jak największej liczby miejsc siedzących, mając do dyspozycji, między innymi, 
remontowane sektory 2-9 na Trybunie Wschodniej47. Ponadto NIK zwraca uwagę, że 
przeprowadzone pomiary geodezyjne wykazały, że w pierwszych dwóch rzędach trybun 
(pozbawionych obecnie siedzisk w sektorach od N do S) znajdujących się przy rzędach 
wyposażonych w siedziska, zamontowane siedziska znajdowałby się w zdecydowanej 
większości powyżej górnej krawędzi bandy toru żużlowego (liczba siedzisk w tych dwóch 
rzędach to około 340 siedzisk). 

(dowód: akta kontroli - Tom 30 str. 1-14; Tom 31 str. 1-248, Tom 39 str. 1-5, 55-219; Tom 41 str. 
1-82, Tom 42 str. 1-361, Tom 44 str. 1-94, Tom 46 str. 1-392, Tom 47 str. 1-767 ; Tom 48 str.  
1-609, Tom84 str. 1-404, Tom 85 str. 1-232; Tom 86– str.1-325; Tom 88 str. 1-331, Tom 89 str. 
1-260, Tom 90 str. 61-64) 

25. Spółka nie zapewniła skutecznego nadzoru w zakresie wykonania 18 wiat wejściowych 
na Stadion Olimpijski. Zatwierdzone do wykonawstwa zostały dwa projekty, w których 
przewidziano różne przeszklenie tych wiat (w projekcie wykonawczym Małej Architektury 
przewidziano zastosowanie szkła bezpiecznego hartowanego ESG VSG 88.4, a w projekcie 
Wygrodzeń stalowych i stalowo-szklanych przewidziano szkło bezpieczne klejone 10.10.2). 
Faktycznie wykonano tafle o grubości 66.1 (dwie szyby o grubości 6 mm i jedna warstwa 
folii), a dodatkowo nie uzyskano dokumentacji powykonawczej dotyczącej ww. zakresu 
robót. Pomimo takiego stanu roboty zostały odebrane. W toku użytkowania nastąpiło 
uszkodzenie szyb (spękania) w dwóch wiatach wejściowych, które po długotrwałej 
(trwającej blisko rok) procedurze związanej z usuwaniem usterek48 zostały wymienione, ale 
ponownie na materiał niezgodny z dokumentacją projektową (ponownie szyby 66.1). W toku 
użytkowania stwierdzono również występowanie zastoin wody w środkowych częściach 
niektórych przeszkleń oraz brak odpowiednich dylatacji. Powołany w toku kontroli biegły 
oszacował koszty wymiany tafli szklanych na szkło 88.4 na kwotę 269,4 tys. zł z VAT,  
a w przypadku szkła 10.10.249 na kwotę 281,1 tys. zł.  

(dowód: akta kontroli  Tom 84 str.1-21; Tom 86 str. 242-251; Tom 81 str. 219-240) 

26. Zgodnie z kontraktem (klauzula 4.9 Warunków Szczególnych Kontraktu) do obowiązków 
wykonawcy należało sporządzenie i przedłożenie systemu zapewnienia jakości dla danego 
zakresu robót na 7 dni przed rozpoczęciem robót dla danego zakresu. Za niedostarczenie 
systemu zapewnienia jakości w ww. terminie kara umowna wynosiła 5,0 tys. zł za każdy 
dzień opóźnienia przez pierwszych 7 dni oraz 10,0 tys. zł za każdy dzień opóźnienia 
począwszy od 8 dnia (klauzula 8.7 pkt 13 Warunków Szczególnych Kontraktu). Wykonawca 
w toku realizacji zamówienia przedłożył zamawiającemu programy zapewnienia jakości tylko 
w zakresie robót polegających na: 1) Remoncie, przebudowie, wymianie stolarki  
i kolorystyki elewacji oraz Pergoli Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu oraz 2) 
Przebudowie czterech wież oświetleniowych Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu.  
W przypadku pozostałych zakresów robót nie przedłożono Spółce systemów zapewnienia 
jakości wymienionych w umowie, a Spółka nie obciążyła wykonawcy karami umownymi 
z tego tytułu.  
W złożonych w tym zakresie wyjaśnieniach Prezes Zarządu Spółki wskazał, między innymi, 
że szczegółowe opisy jakości znajdują się w szczegółowych branżowych specyfikacjach 
technicznych, które stanowią integralny dokument zapewniający jakość robót w trakcie ich 
realizacji i nie było uzasadnienia do ponownego przedkładania dokumentów, którymi 
zamawiający już dysponował.  

                                                      
47 W pkt 1 PFU wskazano, między innymi, że: „Liczba użytkowników: Wymaganym kryterium jest uzyskanie po 
przebudowie obiektu min. 11.000 miejsc siedzących. Zalecane jest, uzyskanie jak największej liczby miejsc 
siedzących, z obowiązkowym zachowaniem wymagań ppoż. oraz standardów dla tego typu obiektów, mając do 
dyspozycji przebudowywane sektory 15-24 oraz remontowane sektory 2-9, na których przewidziano lokalizację 
trybun. Na terenie obiektu należy zapewnić możliwość przebiegu sprawnej i skutecznej ewakuacji. Każde 
rozwiązanie, ingerujące w bryłę zewnętrzną obiektu powinno otrzymać na etapie projektowym pozytywną opinię 
Służb Konserwatorskich. Liczba użytkowników powinna zostać obliczona w opracowaniu projektowym według 
tzw. „normy stadionowej” [PN-EN 13200-1 Obiekty widowiskowe] oraz na podstawie obowiązujących przepisów 
prawa”. 
48 Usterka została zgłoszona w dniu 12 lipca 2018 r., a wymiana szyb nastąpiła w dniu 19 czerwca 2019 r.  
49 Dla szkła bezpiecznego VSG ESG. 
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NIK nie podziela przedstawionego stanowiska. Należy wskazać, że STWiOR i systemy 
(programy) zapewnienia jakości to na gruncie kontraktu dwa odrębne rodzaje dokumentów. 
Ponadto STWiOR faktycznie były przekazywane zamawiającemu w końcowej fazie 
wykonywania robót50, nie mogły zatem pełnić przypisywanej im w wyjaśnieniach funkcji. 
Ponadto dokumenty te nie precyzowały wymagań w zakresie sposobu zapewnienia jakości, 
a większość specyfikacji zawierała postanowienia, w których wskazywano na konieczność 
opracowania programów zapewnienia jakości, określając również przedmiot tych 
programów. W oparciu o analizę wpisów w dziennikach budowy, przy założeniu 
sporządzania systemów zapewnienia jakości tylko dla zasadniczych grup robót według 
podziału na branże (architektoniczną, konstrukcyjną, instalacji elektrycznych, 
teletechnicznych, sanitarnych, sieci sanitarnych zewnętrznych, sieci elektroenergetycznych 
wraz ze stacją transformatorową) oraz drogową to szacunkowa kwota kar umownych za 
brak systemów zapewnienia jakości w okresie od 7 dnia poprzedzającego pierwszy wpis  
w dzienniku budowy dotyczący wykonywania robót w danej branży do dnia 31 stycznia 2017 
r.51 (ustalonego w umowie jako dzień zakończenia wszystkich robót) wynosiłaby 32 645,0 
tys. zł.  

(dowód: akta kontroli - Tom 44 str. 1-15; Tom 46 str. 1 -392; Tom 90 str. 61-64) 

27. Spółka nierzetelnie realizowała obowiązki w zakresie usuwania wad (usterek) 
stwierdzanych w robotach wykonanych w ramach renowacji Stadionu Olimpijskiego we 
Wrocławiu52

. Pomimo 86 przypadków nieusunięcia lub nieusunięcia w terminie 
stwierdzonych wad (usterek) Spółka do 31 grudnia 2019 r. nie obciążyła wykonawcy karami 
umownymi z tego tytułu. Nominalna kwota kar umownych z tego tytułu za okres opóźnień  
w usunięciu kar (liczonych od dnia wyznaczonego na usunięcie usterki w pierwszym 
dokumencie w tej sprawie do dnia faktycznego usunięcia usterki lub do dnia 31 grudnia 
2019 r. – w przypadku niedokonania usunięcia usterki) wynosiła na dzień 31 grudnia 2019 r. 
64 412,9 tys. zł (zgodnie z umową kara umowna na jeden dzień opóźnienia w usuwaniu 
wad opóźnienia wynosiła 6,1 tys. zł - tj. 0,005 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej 
wynoszącej po zmianach (aneksach) 121 947,9 tys. zł).  

Spółka nie posiadała wiedzy czy usterki zostały usunięte terminowo, a odbiór 
zrealizowanych robót został przerzucony na użytkownika. Wielokrotnie53 niedopełniano 
również obowiązku umownego, dotyczącego wyznaczenia terminu54 na usunięcie wady 
(klauzula 8.7 pkt 9 w związku z klauzulą 11.10 Warunków Szczególnych Kontraktu)55, co 
w konsekwencji przyczyniało się również do wydłużenia terminu usuwania usterek 
z powodu braku sankcji dla wykonawcy wobec niewyznaczenia terminu usunięcia wady. 
Nieusuwanie wad przed wykonawcę spowodowało, że część usterek była usuwana przez 
użytkownika - Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław.  

NIK wskazuje że podejmowane dotychczas działania przez Spółkę były kierowane do 
podmiotu - członka konsorcjum, które było wykonawcą renowacji Stadionu Olimpijskiego – 
który znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej i podlega restrukturyzacji. Nie 
podejmowano działań mających na celu wyegzekwowanie usunięcia usterek i nałożenie kar 
umownych od pozostałych członków konsorcjum będącego wykonawcą robót.  

(dowód: akta kontroli: Tom 30 str. 1-14; Tom 31 str. 1-248; Tom 32 str. 1-213; Tom 33 str. 1-50, 
Tom 35 str. 1-340; Tom 38 str. 1-2, 66-68, 338-340, Tom 39 str. 1-12;  55-219, Tom 40 str. 1-42; 

                                                      
50 Znaczna część na przykład 27 września i 22 listopada 2016 r . 
51 Z wyłączeniem branży konstrukcyjnej dla której ostatni wpis w dzienniku budowy datowany jest na 19 stycznia 
2017 r.  
52 Do 31 grudnia 2019 r. zgłoszono co najmniej 226 usterek, z czego w terminie usunięto 43 usterki, nie usunięto 
lub nieterminowo usunięto 86 usterek, natomiast w pozostałych przypadkach: brak było potwierdzenia daty 
usunięcia usterki lub nie wyznaczano terminu usunięcia usterek lub usterki zostały uznane za nieobjęte 
gwarancją.  
53 W co najmniej 45 przypadkach. 
54 W Powiadomieniach Inżyniera nie umieszczano terminu usunięcia usterki, w części z nich zawierając 
stwierdzenia, że usterki należy usunąć np.: „w najszybszym możliwym terminie” lub , że sprawa jest pilna.  
55 Na etapie postępowania przetargowego, w odpowiedzi na pytanie jednego z wykonawców (pytanie nr 55)– 
czy zamawiający wyraża zgodę na wspólne ustalanie terminu usuwania usterek, zamawiający odpowiedział, że, 
nie uwzględnia postulatu wykonawcy, wskazując, że : „Wspólne ustalanie terminu (…) mogłoby doprowadzić do 
sytuacji, że porozumienie co do terminu nie zostanie osiągnięte, bo wykonawca może być zainteresowany jak 
najdłuższym odciągnięciem w czasie realizacji zobowiązania”. 



 

28 

Tom 42 str.1-39, Tom 43 str. 72-73; Tom 44 str. 1-15, Tom 46 str. 1-309, Tom 47 str.1-767, Tomy 
od 56 do 63, Tom 82 str. 1-153, Tom 84 str. 1-404, Tom 85 str. 1-232, Tom 86 str. 1-325, Tom 88 
str. 1-331, Tom 89 str.1-193, Tom 90 str. 61-64)   

28. Spółka działała nierzetelnie dopuszczając, wbrew postanowieniom umowy 
ZP/PN/03760/01/2014 wymagającym (klauzula 13.1 Warunków Szczególnych Kontraktu) 
dokonywania zmian umowy w formie pisemnej, do wykonywania robót56 przed dokonaniem 
w formie pisemnej zmiany ww. umowy. Działanie taki stanowiło naruszenie również art. 77 
§1 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 139 ust. 1 Pzp. Przykładami takich działań było: 1) 
zawarcie w dniu 19 września 2019 r. Aneksu nr 6 do ww. umowy, obejmującego wykonanie 
remontu sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w obszarze Pergoli za kwotę 499,4 tys. 
zł, podczas gdy roboty w tym zakresie zgodnie ze wpisami w dzienniku budowy zostały 
zakończone w dniu odpowiednio 1 września 2016 r. i 18 sierpnia 2016 r., 2) zawarcie w dniu 
27 stycznia 2017 r. Aneksu nr 7 do umowy ZP/PN/03760/01/2014 na mocy którego miało 
nastąpić wykonanie wymiany drenażu pasa bezpieczeństwa Trybuny Wschodniej za kwotę 
195,3 tys. zł, w sytuacji gdy roboty w tym zakresie zostały zakończone, zgodnie z wpisem  
w dzienniku budowy, w dniu 20 grudnia 2016 r.  

(dowód: akta kontroli: Tom 30 str. 1-14; Tom 31 str. 1-248; Tom 32 str. 1-213; Tom 33 str. 1-
50, Tom 35 str. 1-340; Tom 38 str. 1-2, 66-68, 338-340, Tom 39 str. 1-12;  55-219, Tom 40 
str. 1-42; Tom 42 str.1-39, Tom 43 str. 72-73; Tom 44 str. 1-15, Tom 46 str. 1-309, Tom 47 
str.1-767, Tomy od 56 do 63, Tom 82 str. 1-153, Tom 84 str. 1-404, Tom 85 str. 1-232, Tom 
86 str. 1-325, Tom 88 str. 1-331, Tom 89 str.1-193, Tom 90 str. 61-64)      

29. Spółka dopuściła do wykonywania renowacji Stadionu Olimpijskiego w sposób 
niezgodny z zawartą ZP/PN/03760/01/2014. Nie zrealizowano części wymagań określonych 
w PFU, w tym nie wyeksponowano zgodnie z wcześniejszych układem funkcjonalnym 
obiektu zabytkowego bryły trybuny VIP i nie wykonano jej odrębnego zadaszenia. Pomimo 
zaniechania tych robót nie obniżono wynagrodzenia wykonawcy z tego tytułu.  

(dowód: akta kontroli - Tom I  str.1-9 ,Tom II, str. 1-11, Tom 90)    

30. Zamówienie na renowację Stadionu Olimpijskiego obejmowało zgodnie z PFU (część B, 
pkt 3.10) zaprojektowanie zasilania wszystkich urządzeń związanych z torem żużlowym, 
takich jak urządzenie startowe, system świetlny, tablicę wyników itp. Wszystkie urządzenia 
miały być włączone we wspólny system startowy. Wykonawca miał dostarczyć również 
system zegarowy do obsługi startów na torze żużlowym. Zgodnie z postanowieniami PFU 
wszystkie zaprojektowane roboty (z wyjątkiem projektu budowlanego etap perspektywiczny) 
miały zostać wykonane. Spółka nie wyegzekwowała od wykonawcy wykonania projektu 
w ww. zakresie (wykonanie projektu zleciło innemu wykonawcy Młodzieżowe Centrum 
Sportu Wrocław, ponosząc koszt w wysokości 1,2 tys. zł), a w toku renowacji obiektu zleciła 
wykonanie, jak to ujęto, dodatkowego okablowania toru (okablowanie faktycznie służyło 
celom określonym powyżej) za kwotę 99,6 tys. zł. Ponadto dostawa systemu zegarowego 
oraz uruchomienie system startowego było przedmiotem kolejnej umowy zawartej z innym 
wykonawcą (obejmującej również dostawę pulpitu sędziowskiego)57. 
Prezes Zarządu wyjaśnił, że roboty objęte umową zostały przez wykonawcę renowacji 
zrealizowane. 
NIK wobec przywołanych zapisów PFU, nie podziela tego stanowiska.  

(dowód: akta kontroli: Tom 30 str. 1-14; Tom 31 str. 1-248; Tom 32 str. 1-213; Tom 33 str. 1-50, 
Tom 35 str. 1-340; Tom 38 str. 1-2, 66-68, 338-340, Tom 39 str. 1-12;  55-219, Tom 40 str. 1-42; 
Tom 42 str.1-39, Tom 43 str. 72-73; Tom 44 str. 1-15, Tom 46 str. 1-309, Tom 47 str.1-767, Tomy 
od 56 do 63, Tom 82 str. 1-153, Tom 84 str. 1-404, Tom 85 str. 1-232, Tom 86 str. 1-325, Tom 88 
str. 1-331, Tom 89 str.1-193, Tom 90 str. 61-64) 

 31. Spółka, pomimo określenia zakresu renowacji obiektu, z uwzględnieniem braku 
środków na jednoczesne wykonanie zadaszenia i rozbudowę trybuny zachodniej jak  
i Trybuny Wschodniej Stadionu Olimpijskiego oraz zawarcia umowy na renowację Stadionu 
Olimpijskiego w oparciu o te założenia (umowa przewidywała między innymi,  wykonanie 
projektu koncepcyjnego, projektu budowlanego dla etapu realizowanego obejmującego 
rozbudowę trybuny zachodniej, jak i etapu perspektywicznego, obejmującego w przyszłości 

                                                      
56 Które kwalifikowała jako zmianę umowy.  
57 W ramach tej umowy wynagrodzenie wykonawcy wynosiło  
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rozbudowę trybuny wschodniej wraz z zadaszeniem), zawarła w dniu 8 czerwca 2015 r. 
umowę na wykonanie studium koncepcyjnego dla zadaszenia płyty boiska oraz toru 
żużlowego Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu za kwotę 20,0 tys. zł brutto. Umowa ta nie 
była poprzedzona uzyskaniem stanowiska Miejskiego Konserwatora Zabytków 
określającego czy taki zakres ingerencji w obiekt zabytkowy będzie dopuszczalny. 
Były Prezes Zarządu wyjaśnił, że umowa na renowację stadionu nie przewidywała 
możliwości zadaszenia stadionu. Zamawiający dopiero na etapie realizacji rozważał 
możliwość zadaszenia całego stadionu (w przyszłości) jako alternatywy dla hali sportowej, 
która mogłaby powstać w najbliższym sąsiedztwie stadionu. Teren obok boiska 
lekkoatletycznego (od strony południowej). 
Zdaniem NIK, w zaistniałych okolicznościach, wobec ograniczania zakresu renowacji 
Stadionu Olimpijskiego z powodu braku środków finansowych, a także wobec braku 
stanowiska Miejskiego Konserwatora Zabytków w sprawie dopuszczalności takiego zakresu 
rozbudowy Stadionu Olimpijskiego, udzielenie ww. zamówienia było działaniem 
niegospodarnym. 

(dowód: akta kontroli: Tom 30 str. 1-14; Tom 31 str. 1-248; Tom 32 str. 1-213; Tom 33 str. 1-50, 
Tom 35 str. 1-340; Tom 38 str. 1-2, 66-68, 338-340, Tom 39 str. 1-12;  55-219, Tom 40 str. 1-42; 
Tom 42 str.1-39, Tom 43 str. 72-73; Tom 44 str. 1-15, Tom 46 str. 1-309, Tom 47 str.1-767, Tomy 
od 56 do 63, Tom 82 str. 1-153, Tom 84 str. 1-404, Tom 85 str. 1-232, Tom 86 str. 1-325, Tom 88 
str. 1-331, Tom 89 str.1-193, Tom 90 str. 61-64)   

32. Spółka w ramach wykonywania okablowania na potrzeby systemu startowego nie 
zapewniła posadowienia połączeń instalacji elektrycznej w szczelnej (odpornej na działanie 
wilgoci) rozdzielnicy. Połączenia zostały zlokalizowane w studni, która znajdowała się na 
murawie boiska i nie była skutecznie zabezpieczona przed wodami opadowymi. W wyniku 
zawilgocenia połączeń wystąpiły w okresie użytkowania obiektu problemy  
z funkcjonowaniem systemu startowego. Ponadto, na własny koszt, Młodzieżowe Centrum 
Sportu po zakończeniu renowacji przeniosło lokalizację połączeń do pasa bezpieczeństwa 
Trybuny Zachodniej. 
Prezes Zarządu Spółki wyjaśnił, że studnia została wykonana jako studnia szczelna 
prefabrykowana. Spadek płyty boiska oraz profil toru żużlowego w trakcie opadów oraz  
w trakcie zraszania powoduje napływ wody do studzienki rozdzielczej. Również nagminne 
niezamykanie pokrywy studni w trakcie imprez i treningów żużlowych powodowało 
zawilgocenie studni. Zakończenia obwodów elektrycznych po negatywnych 
doświadczeniach zostały przeniesione do studni zainstalowanej w pasie bezpieczeństwa. 

NIK wskazuje, że rolą Spółki było zapewnienie, aby wykonane zostały prawidłowe 
rozwiązania techniczne, które zapewniłyby sprawne funkcjonowanie systemu startowego. 
Pokrywa studni, nawet przy zamknięciu, nie zabezpieczała instalacji przed napływem wody. 
Ponadto przeniesienie połączeń instalacyjnych na pas bezpieczeństwa zostało dokonane 
przez Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław, a nie przez wykonawcę robót.  

(dowód: akta kontroli: Tom 30 str. 1-14; Tom 31 str. 1-248; Tom 32 str. 1-213; Tom 33 str. 
1-50, Tom 35 str. 1-340; Tom 38 str. 1-2, 66-68, 338-340, Tom 39 str. 1-12;  55-219, Tom 
40 str. 1-42; Tom 42 str.1-39, Tom 43 str. 72-73; Tom 44 str. 1-15, Tom 46 str. 1-309, 
Tom 47 str.1-767, Tomy od 56 do 63, Tom 82 str. 1-153, Tom 84 str. 1-404, Tom 85 str. 
1-232, Tom 86 str. 1-325, Tom 88 str. 1-331, Tom 89 str.1-193, Tom 90 str. 61-64)   

33. Spółka zaakceptowała i odebrała wykonanie Trybuny Zachodniej Stadionu 
Olimpijskiego, pomimo, że w ciągach komunikacyjnych – biegach schodów na trybunie, 
prowadzących do miejsc siedzących dla widzów, zaprojektowano i wykonano niezgodnie ze 
sztuką budowlaną stopnie schodowe o różnej wysokości (pierwsze trzy stopnie przy 
womitorium w dół trybuny o wysokości ok. 16 cm, a kolejne o wysokości 19 cm). Ponadto 
nierówne stopnie schodów58 wykonano również na tej trybunie w ciągu komunikacyjnym 
prowadzącym z wydzielonej strefy VIP do sali VIP. 

Prezes Zarządu Spółki wyjaśnił, że wysokość stopni schodów wynika z wysokości 
prefabrykatów, zaś występowanie nierównych stopni schodów w ciągu komunikacyjnych 
prowadzącym ze strefy VIP na trybunie do sali VIP wynikało z niedopatrzenia nadzoru. 

                                                      
58 Różnica wysokości kolejnych stopni w biegu schodów dochodziła do 4 cm.  
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W ocenie NIK Trybuna Zachodnia powinna być tak zaprojektowana aby stopnie  
w poszczególnych biegach schodów (nieoddzielone spocznikami) miały taką samą 
wysokość.    

(dowód: akta kontroli: Tom 30 str. 1-14; Tom 31 str. 1-248; Tom 32 str. 1-213; Tom 33 str. 1-50, 
Tom 35 str. 1-340; Tom 38 str. 1-2, 66-68, 338-340, Tom 39 str. 1-12;  55-219, Tom 40 str. 1-42; 
Tom 42 str.1-39, Tom 43 str. 72-73; Tom 44 str. 1-15, Tom 46 str. 1-309, Tom 47 str.1-767, Tomy 
od 56 do 63, Tom 82 str. 1-153, Tom 84 str. 1-404, Tom 85 str. 1-232, Tom 86 str. 1-325, Tom 88 
str. 1-331, Tom 89 str.1-193, Tom 90 str. 61-64) 

34. Spółka dopuściła do wykonywania robót w zakresie pokrycia żywicą trybun, posadzek  
i schodów na Trybunie Wschodniej w listopadzie 2016 r., bez uprzedniego przedłożenia 
przez wykonawcę systemu zapewnienia jakości robót. Nawierzchnie pokryte żywicą ulegały 
postępującym uszkodzeniom, które do dnia 31 grudnia 2019 r. nie zostały usunięte.  

Wiceprezes Zarządu Spółki wyjaśniła, że wymagania dotyczące jakości wykonanych robót 
określa producent. Wykonawca wykonał prace w listopadzie 2016 r., ponieważ był to ostatni 
moment przed okresem zimowym i terminem zakończenia robót (31 stycznia 2017 r.) do 
wykonania tego rodzaju prac (uzależnionych od warunków atmosferycznych).Ryzyko ponosi 
wykonawca, a zamawiający zobligował wykonawcę do usunięcia wady. 

NIK wskazuje, że zgodnie z kontraktem roboty mogły być wykonywane dopiero po 
zaakceptowaniu systemu zapewnienia jakości robót, który miał przygotować wykonawca.  
W ocenie NIK, prawidłowo sporządzony system zapewnienia jakości, mógł wyeliminować 
błędy w wykonanych robotach, skutkujące uszkodzeniami żywicy. Złożone wyjaśnienia 
wskazują, że dążono do wykonania robót w celu dotrzymania terminu kontraktu. Mogło to 
przyczynić się do nieuwzględnienia konieczności spełniania warunków technologicznych 
aplikowania żywicy, w tym odpowiedniego przygotowania podłoża i warunków 
atmosferycznych. Złuszczająca się żywica, niezależnie od zaburzonej estetyki obiektu,  
w warunkach mokrej nawierzchni, może również stwarzać zagrożenie dla widzów.  

(dowód: akta kontroli: Tom 30 str. 1-14; Tom 31 str. 1-248; Tom 32 str. 1-213; Tom 33 str. 1-50, 
Tom 35 str. 1-340; Tom 38 str. 1-2, 66-68, 338-340, Tom 39 str. 1-12;  55-219, Tom 40 str. 1-42; 
Tom 42 str.1-39, Tom 43 str. 72-73; Tom 44 str. 1-15, Tom 46 str. 1-309, Tom 47 str.1-767, Tomy 
od 56 do 63, Tom 82 str. 1-153, Tom 84 str. 1-404, Tom 85 str. 1-232, Tom 86 str. 1-325, Tom 88 
str. 1-331, Tom 89 str.1-193, Tom 90 str. 61-64)   

35. Spółka działała niezgodnie z umową nie egzekwując od wykonawcy sporządzania 
protokołów robót zanikowych w zakresie drenażu pasa bezpieczeństwa oraz drenażu 
boiska, a także księgi obmiarów, których sporządzanie było przewidziane w PFU. Księgi 
obmiarów nie sporządzono również w przypadku realizacji umowny na remont tzw. 
Świadków historii. 
Prezes Zarządu Spółki wyjaśnił, że wszystkie odbiory zanikające są odnotowywane  
w dzienniku budowy, a roboty były rozliczane ryczałtowo stąd nie prowadzono ksiąg 
obmiarów.  

NIK wskazuje, że niezależnie od wpisów w dzienniku budowy zgodnie z umową miały być 
sporządzane ww. dokumenty. Ponadto prowadzone wpisy w dzienniku budowy nie 
pozwalają ustalić paramertów wykonanych robót, które zawarte byłyby w ww. dokumentach.  

(dowód: akta kontroli: Tom 30 str. 1-14; Tom 31 str. 1-248; Tom 32 str. 1-213; Tom 33 str. 1-50, 
Tom 35 str. 1-340; Tom 38 str. 1-2, 66-68, 338-340, Tom 39 str. 1-12;  55-219, Tom 40 str. 1-42; 
Tom 42 str.1-39, Tom 43 str. 72-73; Tom 44 str. 1-15, Tom 46 str. 1-309, Tom 47 str.1-767, Tomy 
od 56 do 63, Tom 82 str. 1-153, Tom 84 str. 1-404, Tom 85 str. 1-232, Tom 86 str. 1-325, Tom 88 
str. 1-331, Tom 89 str.1-193, Tom 90 str. 61-64)   

36. W ramach renowacji Stadionu Olimpijskiego, niezgodnie z zawartą umową 
ZP/PN/03760/01/2014, nie zrealizowano wymagań wynikających z PFU w zakresie  
dotyczącym przebudowy wejść do sektorów nr 2 i nr 9 na Trybunie Wschodniej. Nie 
wykonano również separatora tłuszczu. 

W związku z zaniechaniem przebudowy wejść na sektory nr 2 i nr 9 dokonano wyceny robót 
zamiennych. Wycena ta została wykonana nierzetelnie. W zakresie robót zamiennych 
uwzględniono w wycenie wykonanie prefabrykowanych elementów trybun o wartości 58,5 
tys. zł z VAT, w sytuacji gdy wykonanie tych robót nie stanowiło roboty zamiennej względem 
zaniechania przebudowy wejść na sektory nr 2 i nr 9. Wykonanie elementów 
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prefabrykowanych trybun wynikało z przewidzianego w PFU zadania polegającego na 
wykonaniu utwardzonego podłoża w tych sektorach, co stanowiło odrębny obowiązek 
wykonawcy, niezależny od przebudowy wejść do sektorów.  

 (dowód: akta kontroli Tom 39 str. 55-219, Tom 47 str. 1-360; Tom 78 str. 11-91, Tom 84 str. 
1-404; Tom 86 str.1-325; Tom 88 str. 1-331; Tom 89 str. 1-250) 

37. Spółka zaakceptowała wykonanie przy narożnikach womitoriów na Trybunie Zachodniej 
zwężeń dróg ewakuacyjnych do 90 cm. Zgodnie z normą PN-EN 13200-7 Obiekty 
widowiskowe Część 7: Elementy wejścia i wyjścia oraz drogi, minimalna szerokość dróg 
ewakuacyjnych powinna wynosić co najmniej 120 cm59. Jednocześnie ciągi komunikacyjne 
zostały wykonane nieergonomicznie bowiem wejście na schody i zejście ze schodów  
prowadzących w górę trybuny odbywa się od strony bocznej krawędzi schodów lub poprzez 
przestrzeń o głębokości 30 cm znajdującą się przed pierwszym stopniem schodów (na 
przestrzeni 90 cm szerokości rzędu znajdującego się na poziomie wejścia do womitorium 
zamontowane są dwa prefabrykowane, betonowe stopnie schodów, każdy o głębokości 30 
cm, a przed pierwszym stopniem fragment rzędu również o szerokości 30 cm. Wejście na 
schody od strony bocznej krawędzi schodów odbywa się na pierwszy stopień schodów  
o wysokości ok. 15,5 cm lub na kolejny stopień schodów który znajduje się ok. 31 cm ponad 
poziomem rzędu). 

Na Trybunie Wschodniej, w której w sektorach nr 2 i nr 9 nie przebudowano wejść zgodnie  
z założeniami PFU (w myśl założeń wejście na sektory miało się odbywać z poziomu 
terenu) przy wejściach do womitorium nie wykonano poziomych fragmentów dróg 
ewakuacyjnych do szerokości 120 cm. Na szerokość 120 cm składa się trzy do czterech 
stopni schodów. 

Podobne rozwiązania zastosowano również w sektorze 10. W ciągach komunikacyjnych od 
poziomu womitorium w górę trybuny występują nierówne stopnie schodów (zwłaszcza 
pomiędzy nowymi prefabrykowanymi stopniami trybun oraz częścią uprzednio istniejącą 
oraz w pobliżu obejścia korony stadionu (w pobliżu zadaszenia). W ciągach tych występują 
również stopnie o wysokości przekraczającej 20 cm. W ramach renowacji Trybuny 
Wschodniej nie rozwiązano skutecznie odwodnienia trybuny. Wykonane otwory  
w elementach prefabrykowanych nie gwarantują skutecznego odprowadzenia wody, która 
po opadach zalega na trybunach. Nie wykonano spadków na stopniach trybun i nie 
ukierunkowano odpływu wody w kierunku pasa bezpieczeństwa Trybuny Wschodniej, 
wyposażonego w drenaż. 

W aspekcie zgodności wykonania ciągów komunikacyjnych ze sztuką budowlaną  
i bezpieczeństwa użytkowania tak wykonanych ciągów komunikacyjnych, zlecono 
przeprowadzenie kontroli Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego dla miasta 
Wrocławia. Do dnia podpisania wystąpienia pokontrolnego PINB nie przedstawił wyników 
kontroli.  

(dowód: akta kontroli Tom 67 str. 1-185, Tom 82 str. 163-168, 198-208, Tom 89 str.1-224 ) 

38. Spółka odebrała od wykonawcy nierzetelnie sporządzoną instrukcję bezpieczeństwa 
pożarowego, w której wskazano, niezgodnie ze stanem faktycznym, że pomiędzy sektorami 
na trybunach znajdują się wygrodzenia. Podobne zapisy zostały zawarte w projekcie 
budowlanym (w projekcie tym zawarto sprzeczne wzajemnie postanowienia co do 
umieszczenia wygrodzeń w sektorach). Sprzeczne zapisy dotyczące ilości widzów  
w poszczególnych sektorach były również w projekcie budowlanym oraz symulacji 
ewakuacji. 

(dowód: akta kontroli Tom 30 str. 1-14; Tom 84 str. 1-404; Tom 85 str. 1-232)  

39. Spółka nie zapewniła efektywnie nadzoru nad końcowym etapem robót wykonywanych 
w ramach renowacji obiektu. W wyniku zanieczyszczenia kanalizacji deszczowej 
materiałami budowanymi użytkownik obiektu, dwa miesiące po wydaniu Świadectwa 

                                                      
59 Już po wykonaniu obiektu wykonawca wystąpił do Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej 
Straży Pożarnej o zmianę wydanego wcześniej postanowienia akceptującego odstępstwa od przepisów 
przeciwpożarowych w zakresie wykonania ww. trybuny. Komendant PSP wskazał, że nie ma potrzeby zmiany 
postanowienia, a jednocześnie pozytywnie zaopiniował przedstawione rozwiązanie.  
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przejęcia dla całości Robót, przeprowadził czyszczenie kanalizacji deszczowej60. W wyniku 
czyszczenia kanalizacji usunięto z niej materiały budowane (kostki brukowe, fragmenty 
betonu). Dokumentacja zdjęciowa przedstawiała również kliny drewniane pod włazami do 
studzienek, osadzenie włazów studzienek na kostkach brukowych, a także rozkuwane 
wejścia rur kanalizacyjnych do studni (z ubytkami betonu). Spółka nie wymagała dokonania 
inspekcji telewizyjnej kanalizacji przed dokonanie odbioru. 

(dowód: akta kontroli Tom 42 str. 1-361; Tom 44 str.1-15; Tom 46 str. 1-392, Tom 64 str. 1-328; Tom 
65 str. 1-305; Tom 66 str. 1-340, Tom 83 str. 26-35, Tom 84 str. 1-404, Tom 86 str. 1-325, Tom 88 

str. 1-331) 

40. Spółka nie wyegzekwowała wykonania przez wykonawcę w obrębie zewnętrznej korony 
stadionu czterech przyłączy (tzw. company switch) dla obsługi imprez oraz kolejnych 
czterech takich przyłączy wewnątrz Stadionu (punktów zasilających dla wozów 
transmisyjnych oraz urządzeń przenośnych na potrzeby realizacji zróżnicowanych 
scenariuszy imprez masowych, które miały posiadać przyłącza energetyczne - część 
elektryczna dla zasilania urządzeń zewnętrznych w energię elektryczną oraz przyłącza 
sygnałowe - część teletechniczną).Przyłącza miały być wykonane w postaci wysuwnej 
obudowy zamontowanej w studzience, poziom pokrywy przyłączy należało zlicować  
z poziomem powierzchni terenu.  

Prezes i Wiceprezes Zarządu Spółki wyjaśnili, że wykonano zamiennie tradycyjne 
rozdzielnice natynkowe (jedna na elewacji Trybuny Zachodniej) i nadziemne (w tym cztery 
w obrębie toru żużlowego, a dwie na parkingu) oraz dodatkowe przyłącza dla potrzeb 
gastronomicznych. Wskazali również, że wykonano jedną rozdzielnicę podziemną w obrębie 
kas mobilnych. Nie było możliwości wykonania przyłączy podziemnych ze względu na ruch 
pojazdów służb ratunkowych i straży pożarnej.  

NIK wskazuje, że zgodnie z umową miały być wykonane ww. przyłącza podziemne. Nie 
dokonano w tym zakresie pisemnej zmiany umowy. Ponadto należy wskazać, że przyłącza 
gastronomiczne i przyłącze w obrębie kas mobilnych nie stanowiły roboty zamiennej dla 
wykonania przyłączy podziemnych w zakresie wynikającym z PFU. 

(dowód: Tom 39, str. 55-219, Tom 84 str. 1-30, Tom 86 str. 1-37) 

41. Spółka nie obciążyła wykonawcy umowy nr ZP/PN/03760/01/2014 z dnia 5 września 
2014 r. karą umowną w związku z nieprzedłużeniem wymaganych kontraktem ubezpieczeń 
na okres do dnia wydania Świadectwa Przejęcia, co nastąpiło w dniu 12 maja 2017 r.  
Zgodnie z postanowieniami Warunków Szczególnych Kontraktu (Klauzula 18.1) wykonawca 
robót zobowiązany był posiadać: [1] ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej 
za szkody osobowe oraz rzeczowe, z minimalną sumą gwarancyjną stanowiącą 50% 
zaakceptowanej kwoty kontraktowej, [2] ubezpieczenie mienia na sumę ubezpieczenia 
stanowiącą 100% zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz [3] ubezpieczenie projektowania 
(na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 4.000.000 zł). Okres ubezpieczenia we wszystkich 
umowach ubezpieczenia wymaganych Kontraktem miał obejmować co najmniej datę 
wystawienia Świadectwa Przejęcia61. Po podpisaniu Świadectwa Przejęcia (w okresie 
zgłaszania wad oraz w okresie naprawiania wad po zakończeniu okresu zgłaszania wad) 
suma gwarancyjna w ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej mogła zostać obniżona 
do 33% zaakceptowanej kwoty kontraktowej.   
Polisa ubezpieczenia od odpowiedzialności deliktowej za szkody osobowe i rzeczowe 
obowiązywała w okresie od dnia 2 października 2014 r. do dnia 31 marca 2017 r.  
z wymaganym limitem, a w okresie od dnia 1 kwietnia 2017 r. do 12 maja 2017 r. w limicie 
odpowiadającym 33% zaakceptowanej kwoty kontraktowej. Tym samym wymagana 
kontraktem suma gwarancyjna ubezpieczenia w wysokości 50% zaakceptowanej kwoty 
kontraktowej nie została zapewniona przez 42 dni, tj. w okresie od dnia 1 kwietnia 2017 r. 
do 12 maja 2017 r. (wydania świadectwa przejęcia).  

                                                      
60 Z tytułu realizacji umowy  m.in. obejmującej czyszczenie ww. kanalizacji, użytkownik wydatkował kwotę 50,6 
tys. zł.  
61 Z zastrzeżeniem, że wykonawca był obowiązany zapewnić istnienie ochrony ubezpieczeniowej do daty 
wystawienia Świadectwa Wykonania (wraz z okresem zgłaszania wad oraz okresem naprawiania wad po 
zakończeniu okresu zgłaszania wad), w taki sposób aby istniała ciągłość ubezpieczenia, z zastrzeżeniem 
wynikającym z brzmienia klauzuli 18.2 (….). 
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Wymagana kontraktem umowa ubezpieczenia mienia obowiązywała w okresie od dnia 2 
października 2014 r. do dnia 31 marca 2017 r. W związku z powyższym, w okresie od 
1 kwietnia 2017 r. do 12 maja 2017 r. ubezpieczenie mienia (o którym mowa w klauzuli 
18.2) nie było zapewnione.  
Polisa ubezpieczenia projektowania obejmowała okres ubezpieczenia od 2 października 
2014 r. do 28 marca 2017 r. 
Zgodnie z klauzulą 18.1 Warunków Szczególnych Kontraktu wykonawca był zobowiązany 
na bieżąco, na co najmniej 14 dni przed upływem okresu ubezpieczenia, przedkładać 
zamawiającemu aktualne umowy ubezpieczenia, bez odrębnego wezwania. Opóźnienie  
w przekazaniu wymaganych kontraktem polis ubezpieczeniowych wyniosło dla 
ubezpieczenia odpowiedzialności deliktowej 56 dni, dla umowy ubezpieczenia mienia 56 
dni, a dla umowy ubezpieczenia projektowania 59 dni. Wysokość kar umownych za takie 
okresy opóźnień wynosiła, zgodnie z klauzulą 8.7 pkt 19 Warunków Szczególnych 
Kontraktu, odpowiednio dwukrotnie po 341,5 tys. zł62 oraz 359,7 tys. zł. 
Prezes Zarządu Spółki wyjaśnił, że zgodnie z postanowieniami kontraktu, termin wykonania 
wszystkich obowiązków przewidzianych umową wyznaczony został do 31 marca 2017 r. 
Wykonawca, stosownymi aneksami do polis ubezpieczeniowych, objął ubezpieczeniem 
czas realizacji umowy, tj. do dnia 31 marca 2017 r. Wskazał również, że pierwsze 
Świadectwo Przejęcia (częściowe) wydane zostało 20 marca 2017 r. i od tej daty dla 
przejmowanych robót rozpoczął bieg okres zgłaszania wad, w których suma ubezpieczenia 
w polisie OC mogła być zredukowana do 33% zaakceptowanej kwoty kontraktowej. Brak 
jest podstaw do przyjmowania daty 12 maja 2017 r., tj. daty ostatniego Świadectwa 
Przejęcia, do której należało zapewnić ochronę ubezpieczeniową. Gdyby nawet uznać, że 
wymagany kontraktem okres ubezpieczenia powinien obejmować datę do 12 maja 2017 r.  
to i tak ochrona ubezpieczeniowa została zapewniona. Jeżeli szkoda powstała po dacie 31 
marca 2017 r., ale wynika z przyczyn/zdarzeń zaistniałych w okresie ubezpieczenia, to 
podlega naprawieniu w ramach tych polis ubezpieczeniowych oraz pełnych sum 
ubezpieczenia. Ubezpieczenie zawodowe projektanta, wydłużone do dnia 28 marca 2017 r., 
obejmowało datę wystawienia pierwszego Świadectwa Przejęcia i okres, w którym 
działalność zawodowa podlegająca zabezpieczeniu została zakończona. W powyższym 
zakresie brak było podstaw do naliczenia kar umownych.  

NIK wskazuje, że Świadectwo Przejęcia wydane w dniu 20 marca 2017 r. dotyczyło jedynie  
części robót – Budynku Administracyjnego i wobec tego wydanie ww. świadectwa nie 
zwalniało wykonawcy z obowiązku utrzymania ubezpieczeń w pełnej wysokości. Taka 
wykładnia stałaby w sprzeczności z celem ustanowionych ubezpieczeń. Dopiero wydanie 
Świadectwo Przejęcia dla całości robót, co nastąpiło w dniu 12 maja 2017 r. stanowiło 
podstawę do ograniczenia zakresu ubezpieczeń.  

(dowód: akta kontroli Tom 38 str. 1-65; Tom 42 str. 1-361,Tom 43 str. 1-201, Tom 78 str. 1-4)  

42. Spółka działała nierzetelnie poprzez brak udokumentowania terminowej realizacji 
zobowiązań wykonawcy umowy nr ZP/PN/03760/02/2016 z dnia 13 lipca 2016 r. 
Wykonawca umowy, zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 2 i 3 zobowiązany był do 
przedłużenia okresu obowiązywania ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej 
na cały okres trwania prac będących przedmiotem umowy i przedłożenia na dowód tego 
Zamawiającemu bez osobnego wezwania nie później niż 3 dni przed upływem terminu 
obowiązywania umowy ubezpieczenia polisy ubezpieczeniowej, a ponadto przedłożenia 
umowy ubezpieczenia budowy (polisa OC) od wszelkich ryzyk budowlanych oraz 
montażowych w terminie do 21 dni od daty zawarcia umowy nr ZP/PN/03760/02/2016.  

Wymagane umową ubezpieczenia zostały zawarte przez wykonawcę umowy, ale Spółka 
nie posiadała dokumentów potwierdzających dochowanie terminów umownych dotyczących 
przedłożenia ubezpieczeń zamawiającemu.  

Prezes Zarządu wyjaśnił, że nie odnaleziono dokumentu potwierdzającego datę doręczenia 
do Spółki aneksu do polisy w zakresie odpowiedzialności cywilnej oraz dokumentu z datą 
przedłożenia polisy OC. Prawdopodobnie aneks do polisy od odpowiedzialności cywilnej 
został przekazany Zamawiającemu przy odbiorze aneksu do kontraktu i jako warunek jego 

                                                      
62 Kwota kary za jeden dzień opóźnienia wynosiła 6097,4 zł , tj. 0,005% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej 
z VAT. 
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wydania, skoro Zamawiający nim dysponuje, a wykonawca w wymaganym okresie polisę 
przedłużył realizując obowiązek umowny. Natomiast dokument polisy OC warunkował 
podpisanie umowy, dlatego został przekazany osobiście przy podpisywaniu umowy przez 
wykonawcę i jako warunek wydania wykonawcy egzemplarza podpisanej umowy.  

(dowód: akta kontroli: Tom 38 str. 1-65; Tom  42 str. 1-361; Tom 43 str. 1-201, Tom 78 str. 1-4) 

43. Spółka nie obciążyła wykonawcy umowy nr ZP/PN/03760/02/2016 z dnia 13 lipca 2016 
r. karą umowną za nieterminową realizację zadań objętych umową, tj. z tytułu przekroczenia 
terminu wykonania dokumentacji projektowej oraz zakończenia realizacji robót 
budowlanych. Opóźnienie wyniosło kolejno 109 i 49 dni. Nominalna wysokość nienaliczonej 
kary umownej to 192,8 tys. zł. Kary umowne za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie 
z przyczyn leżących po stronie wykonawcy określono w § 12 ust. 1 pkt 2 umowy. Wysokość 
kary wynosiła 0,2% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień liczony od upływu 
któregokolwiek z terminu wyznaczonego na wykonanie przedmiotu umowy.  

Prezes Zarządu wyjaśnił, że wykonawca złożył w terminie projekt kotłowni, tj. 27 lipca 2016 
r. Wskazał również, że wnoszono uwagi do dokumentacji na roboczo, co ostatecznie 
zostało potwierdzone w notatce służbowej z dnia 17 listopada 2016 r. Zamawiający wyjaśnił 
również, że wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za przesunięcie terminu 
uruchomienia i przekazania do użytkowania kotłowni ponieważ uzależnione to było od 
wykonania przyłącza gazowego przez podmiot trzeci (Polska Spółka Gazownictwa), a fakt 
dokonywania korekt do projektu kotłowni nie miał wpływu na termin końcowy całości robót. 
Kotłownia została przekazana w terminie. W związku z powyższym Zamawiający nie miał 
podstaw do naliczenia kar umownych.  

NIK wskazuje, że zawarta umowa ZP/PN/03760/02/2016 określała terminy realizacji 
poszczególnych części jej zakresu. Dla wykonania dokumentacji projektowej kotłowni termin 
jej wykonania określono do 30 lipca 2016 r., termin na zakończenie robót budowlanych63 
przewidziano do 30 września 2016 r., a uruchomienie i przekazanie użytkownikowi kotłowni 
do dnia 30 listopada 2016 r. Ostatni termin, aneksem nr 1 do umowy zawartym w dniu 30 
listopada 2016 r., wydłużony został do dnia 15 grudnia 2016 r. z uwagi na okoliczności 
niezależne od wykonawcy, tj. wykonania przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. 
przyłączenia kotłowni do sieci przedsiębiorstwa gazowego.  

NIK nie podziela poglądu, że nie było podstaw do naliczenia wykonawcy kar umownych. 
Przekazanie kompletu dokumentacji projektowej wraz z oświadczeniem m.in. o naniesieniu 
poprawek i uzupełnień wprowadzonych na wniosek zamawiającego oraz kompletności, 
zgodności z przepisami i poprawności przekazanej dokumentacji projektowej nastąpiło  
w dniu 16 listopada 2016 r., co potwierdza sporządzona dnia następnego notatka służbowa. 
Z jej treści wynika m.in., że zamawiający akceptuję zawartość merytoryczną złożonych 
projektów wykonawczych, przedmiotowa dokumentacja została uzupełniona i może 
stanowić podstawę do realizacji inwestycji, a notatkę można traktować jako podstawę 
sporządzenia protokołu odbioru końcowego dokumentacji. Wcześniejsza przekazana 
Spółce wersja opracowania projektowego nie spełniała określonych w umowie wymogów. 
Umowa nr ZP/PN/03760/02/2016 określała, że odbiór dokumentacji zostanie dokonany po 
uprzednim sprawdzeniu przez zamawiającego jej kompletności i poprawności (§ 3 ust. 4).  
W przypadku dokonania przez zamawiającego odbioru prac bez uwag, pisemnie 
potwierdzony termin złożenia prac do odbioru uważa się za termin wykonania prac 
umownych. W przypadku zgłoszenia wad, za dzień wykonania dokumentacji uważa się 
dzień uważa się dzień ostatecznego dostarczenia kompletu prac, który uzyskał akceptację 
zamawiającego po dokonaniu zmian lub uzupełnień przez wykonawcę (§ 3 ust. 7). 
W związku z powyższym termin 16 listopada 2016 r. należy uznać za termin wykonania 
dokumentacji projektowej kotłowni.  

Zakończenie realizacji robót budowlanych potwierdza wpis w Dzienniku Budowy dokonany 
w dniu 18 listopada 2016 r. przez kierownika robót sanitarnych. Niewykonanie przyłącza 
gazowego przez Polską Spółkę Gazownictwa pozostawało bez wpływu na realizację robót 
budowlanych, a jedynie uniemożliwiało uruchomienie kotłowni. Skutkowało to zawarciem 

                                                      
63 W tym uzyskanie pozytywnych protokołów odbioru wszystkich elementów niezbędnych do zgłoszenia 
gotowości instalacji gazowej (kotłowni) do napełnienia paliwem gazowym wraz z przeprowadzeniem  
i podpisaniem w tym terminie protokołu odbioru częściowego dla tego zakresu.  
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aneksu do umowy nr ZP/PN/03760/02/2016 w którym wydłużono wykonawcy wyłącznie 
termin na uruchomienie i przekazanie użytkownikowi kotłowni. Umowny termin na 
zakończenie robót budowanych pozostawał bez zmian.  

(dowód: akta kontroli Tom 42 str. 1-361, Tom 43 str. 1-201, Tom 47 str. 249-270; Tom 51 str. 1-481, 
Tom 78 str. 1-4, Tom 79 str. 41-43) 

44. Spółka udzieliła w dniu 3 lutego 2016 r. z naruszeniem art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b Pzp 
zamówień z wolnej ręki na: 1) zaprojektowanie i wykonanie prac renowacyjnych fragmentów 
kubaturowych oryginalnego traktu pomieszczeń zaplecza Stadionu, pozostawionych 
w skrajnych sektorach Trybuny Zachodniej (postępowanie ZP/65/ZWR/2015) za kwotę 
2 734,9 tys. zł, 2) naprawę kanału deszczowego kd 400 (postępowanie ZP/66/ZWR/2015) 
za kwotę 785,0 tys. zł, 3) zaprojektowanie i wykonanie drenażu boiska za kwotę 196,1 tys. 
zł (postępowanie ZP/67/ZWR/2015), bowiem faktycznie nie wystąpiły przesłanki do 
udzielenia zamówień w ww. trybie. Wskazany przepis Pzp stanowił, że zamawiający może 
udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy 
usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem 
podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, 
niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na 
skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli wykonanie zamówienia 
podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. 

Spółka jako uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki wskazała wydanie 
decyzji przez miejskiego konserwatora zabytków, nakazującej wykonanie robót w zakresie 
renowacji fragmentów kubaturowych oryginalnego traktu pomieszczeń (tzw. Świadków 
historii), podczas gdy wcześniej zakładano, że ten zakres robót nie będzie wykonywany. 
Zdaniem NIK, w związku z wpisaniem obszaru Stadionu Olimpijskiego do rejestru zabytków, 
sytuacją niemożliwą wcześniej do przewidzenia nie była konieczność wykonania robót 
w wyniku decyzji konserwatorskiej nakazującej wykonanie ww. prac, jak uzasadniono 
udzielenie zamówienia na renowację fragmentów kubaturowych oryginalnego traktu 
pomieszczeń zaplecza Stadionu (tzw. „Świadków historii”). Zamawiający udzielając 
zamówienia podstawowego (ZP/20/PN/2014) przewidział wprost w PFU konieczność 
uzyskania zgód konserwatora na wykonanie robót budowlanych64. Wobec powyższego 
ewentualna konieczność wykonania robót wynikających ze stanowiska konserwatora 
zabytków nie była okolicznością nieprzewidywalną, lecz ryzykiem jakie podjęły strony 

                                                      
64 W założeniu nr 1 wskazanym w PFU stwierdzono, że: „Zgodnie z decyzją wojewódzkiego konserwatora 
zabytków z dnia 14 czerwca 1991 roku tereny olimpijskie wraz z położonymi na nich obiektami oraz historycznie 
ukształtowanym terenem, we Wrocławiu, obręb Zalesie w granicach działki geodezyjnej 1/2 - 1 - pomiędzy 
ul. A. Mickiewicza, ul. I. Paderewskiego i rzeką Odrą jest wpisany do rejestru zabytków województwa 
wrocławskiego pod nr rejestru 457/Wm. 
W związku z umieszczeniem obiektu na liście zabytków, zakres ingerencji związanej z przebudową jest 
ograniczony. Należy spełnić zalecenia konserwatorskie a na etapie projektowym i wykonawczym uzyskać 
pozytywną opinię Służb Konserwatorskich dla proponowanych rozwiązań. 
Stadion Olimpijski po przebudowie powinien posiadać jak największą liczbę miejsc (min. 11000) przy 
jednoczesnym zapewnieniu możliwości sprawnej ewakuacji. Elementy do zachowania: - zewnętrzna bryła 
obiektu oraz maszty flagowe, - lokalizacja trybuny VIP, - wieża zegarowa, - kolumnada przedwejściowa wraz 
z przekryciem, - poziom +/- 0,00 pola gier i toru żużlowego oraz obejścia korony. 
Niniejsze opracowanie zakłada, że konieczność ochrony zabytkowego charakteru obiektu nie ograniczy 
możliwości rozbiórki trybun wraz z pomieszczeniami zlokalizowanymi pod nimi w celu budowy trybun o nowej 
geometrii oraz kompleksu pomieszczeń o zagospodarowaniu odpowiednim do nowych funkcji, spełniając 
aktualne potrzeby stawiane obiektowi. 
Planuje się całkowitą przebudowę (rozbiórkę i budowę), umożliwiającą zmianę geometrii trybun w pionie 
i poziomie w następującym zakresie: - zmiana geometrii trybun: 15-18a oraz 21a-24, podniesienie pierwszego 
rzędu siedzisk do wysokości górnej krawędzi bandy, ukształtowanie dodatkowych rzędów trybun znajdujących 
się nad poziomem obejścia korony, nowe niezależne zadaszenie całych w/w trybun, - zmiana geometrii trybuny 
VIP (19-21) z wyraźnym zaakcentowaniem jej bryły, podniesienie pierwszego rzędu siedzisk, ukształtowanie 
dodatkowych rzędów trybun znajdujących się nad poziomem obejścia korony, nowe niezależne zadaszenie całej 
trybuny, - przybliżenie pierwszego rzędu siedzisk do bandy (sektory 15-24) równomiernie dla wskazanych 
sektorów, osiągając 3,0 m odległości od bandy w sektorach 19-21, - zadaszenie trybun odbywać się będzie za 
pomocą niezależnej konstrukcji wyniesionej ponad istniejącą krawędź attyki Stadionu Olimpijskiego, bez 
ingerencji w istniejący obrys murów. Wymaga się utrzymania poziomu obejścia korony z wykorzystaniem 
istniejących i powstających po przebudowie powierzchni na cele komercyjne - czasowe stoiska gastronomiczne, 
butiki dla fanów etc. Zakres możliwej ingerencji wymaga uzgodnienia na etapie projektu, rozwiązania 
szczegółowe w wymaganym zakresie dla pozyskania uzgodnienia konserwatorskiego, decydować będą 
o akceptacji przez służby konserwatorskie. Powyższe uwagi należy traktować jako wytyczne inwestorskie.” 
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kontraktu decydując się na jego realizację w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, a nie w oparciu 
o projekt budowlany uprzednio zaakceptowany przez Miejskiego Konserwatora Zabytków.  
Niezależnie od powyższego należy wskazać, że wykonanie kubatury w miejscach tzw. 
„Świadków historii” projektant planował od początku prac projektowych, na co wskazuje 
dokumentacja zgromadzona u Miejskiego Konserwatora Zabytków (w tym projekt 
koncepcyjny), a także dokumentacja w formie elektronicznej przekazana przez Spółkę. 
Wobec treści tych dokumentów konieczność wykonania robót wynikała w ocenie NIK 
z akceptacji przez Miejskiego Konserwatora Zabytków projektu przedłożonego przez 
projektanta, a nie nakazu konserwatora zabytków, wyrażonej w formie pozwolenia 
konserwatorskiego (decyzja nr 589/2015 z dnia 16 czerwca 2015 r.). Projekt ten zawierał 
tańsze dla wykonawcy rozwiązania w zakresie budowy Trybuny Zachodniej niż te, które były 
przewidziane zatwierdzonym wcześniej przez Spółkę projekcie koncepcyjnym, który został 
również pozytywnie zaopiniowany przez Miejskiego Konserwatora Zabytków. Ze 
zgromadzonych w toku kontroli dokumentów nie wynika, aby jedyną akceptowalną przez 
Miejskiego Konserwatora Zabytków formą wykonania renowacji obiektu było pozostawienie 
i wyremontowanie tzw. „Świadków historii”. Pozostawienie tej kubatury wynikało zaś 
z przyjętych rozwiązań projektowych w obrębie budowy Trybuny Zachodniej Stadionu 
Olimpijskiego. Poza oszczędnościami dla wykonawcy w zakresie budowy nowej kubatury po 
stronie zachodniej Stadionu wygenerowało to dodatkowe koszty po stronie Gminy Wrocław 
w wysokości 2 734,9 tys. zł z Vat.   
Odnośnie do kanału deszczowego kd 400 prezes Spółki wyjaśnił, że w ramach realizacji 
zamówienia Spółka pismem z dnia 16 lutego 2015 r. otrzymała od właściciela kanału 
informację o jego stanie technicznym. Dokonane przez Spółkę badania wykazały znaczne 
zanieczyszczenie kolektora i uszkodzenia wymagające naprawy. Niedokonanie naprawy 
uniemożliwiłoby prawidłową eksploatację całego obiektu. 
NIK wskazuje, że część kanału deszczowego przebiegająca przez nieruchomości 
stanowiące własność lub współwłasność Gminy Wrocław powinna być wyremontowana 
w ramach zamówienia podstawowego. Ponadto należy wskazać, że zamawiający, wobec 
istniejących w okresie przygotowania realizacji inwestycji i stosowanych powszechnie metod 
ustalania stanu kanalizacji polegających na dokonywaniu inspekcji telewizyjnej takich 
obiektów mógł i powinien ustalić stan odbiornika wód deszczowych z obiektu, tym bardziej, 
że nie dysponował informacjami dotyczącymi stanu technicznego tego kanału (pomimo 
możliwości uzyskania takich informacji od Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 
co zostało uczynione dopiero na etapie realizacji zamówienia podstawowego), a sam odbiór 
wód opadowych nie przesądzał o prawidłowym stanie technicznym obiektu, 
w szczególności wobec zakładanej rozbudowy obiektu. Wskazany zły stan techniczny 
kanału nie mógł być zatem zakwalifikowany jako sytuacja niemożliwa wcześniej do 
przewidzenia, tym bardziej wobec zamiaru poprawy stanu technicznego Stadionu 
Olimpijskiego, czemu miała służyć jego renowacja, a zamawiający w PFU obowiązującym 
w zamówieniu podstawowym (postępowanie ZP/20/PN/2014) wskazał na konieczność 
ustalenia stanu technicznego sieci uzbrojenia terenu, co świadczy o tym, że zamawiający 
zaniechał tej czynności przed udzieleniem zamówienia65 i zdecydował się na udzielenie 
zamówienia podstawowego bez uprzedniego pełnego ustalenia stanu technicznego sieci 
uzbrojenia terenu, przewidując, że prace w tym zakresie (tj. w obrębie nieruchomości Gminy 
Wrocław), będą zrealizowane w ramach zamówienia podstawowego. NIK nie podziela 
również stanowiska Spółki, że od wykonania renowacji kanału deszczowego w części 
wykraczającej poza nieruchomości stanowiące własność Gminy Wrocław, na których 
prowadzono roboty w ramach renowacji Stadionu Olimpijskiego, było uzależnione 
wykonanie zamówienia podstawowego (zamówienie podstawowe określało zakres 
przedmiotowy renowacji Stadionu Olimpijskiego, ewentualna konieczność wykonania 
remontu sieci uzbrojenia terenu znajdujących się poza obszarem objętym zamówieniem 

                                                      
65 Zgodnie z pkt 2.5.5. PFU „Na terenie opracowania znajdują się istniejące sieci przeznaczone do rozbiórki 
i wymiany w całości, stanowiące własność Zamawiającego, jak również obce, których stan techniczny należy 
ustalić przed podjęciem projektowania. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych, nie wykazanych na 
dostępnych mapach, urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest 
informacji w instytucjach branżowych. W ramach opracowania przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie 
musiał zaprojektować, uzgodnić i wykonać nowe przyłącza oraz nowe elementy sieci w zakresie niezbędnym do 
funkcjonowania obiektu.” 
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podstawowym nie uniemożliwiała prawidłowego wykonania robót objętych zamówieniem 
podstawowym). Na aprobatę nie zasługuje stanowisko, z którego w istocie wynika, że 
w trybie z wolnej ręki mogłyby zostać udzielone zamówienia na remonty jakichkolwiek sieci 
uzbrojenia terenu (w przypadku ich niewłaściwego stanu technicznego) znajdujących się 
poza obszarem, na których realizowano renowację Stadionu Olimpijskiego, a z którymi 
obiekt jest połączony.  
Odnośnie do drenażu boiska prezes Spółki wyjaśnił, że informacja w PFU o istniejącym 
drenażu zamieszczona została na podstawie roboczych ustaleń z administratorem obiektu. 
Ze względu na niejasny stan drenażu w PFU przewidziano sprawdzenie jego drożności 
i ewentualne naprawy. 

Zdaniem NIK stwierdzony w toku realizacji zamówienia podstawowego brak instalacji 
drenażu boiska nie jest okolicznością niemożliwą wcześniej do przewidzenia, zwłaszcza 
w sytuacji gdy zamawiający nie dysponował dokumentacją potwierdzającą istnienie takiej 
instalacji, a przed realizacją zamówienia nie zweryfikował czy taka instalacja istnieje. NIK 
nie podziela przy tym stanowiska o braku możliwości wykonania odkrywek ze względu na 
użytkowanie obiektu. W ocenie NIK po zakończeniu rozgrywek futbolu amerykańskiego 
w 2013 r. istniała możliwość wykonania odkrywek pozwalających na ustalenie, czy taka 
instalacja faktycznie funkcjonuje w obiekcie.  

(dowód: akta kontroli: Tom 30 str. 1-14; Tom 31 str. 1-248; Tom 32 str. 1-213; Tom 38 str. 1-2, 
66-68, 338-340, Tom 39 str. 1-12;  55-219, Tom 40 str. 1-42; Tom 42 str.1-39, Tom 43 str. 72-73; 
Tom 44 str. 1-15, Tom 46 str. 6-11, Tom 47 str.1-767, Tomy od 56 do 63, Tom 82 str. 1-153, Tom 
84 str. 1-404, Tom 85 str. 1-232, Tom 86 str. 1-325, Tom 88 str. 1-331, Tom 89 str.1-193)  

45. Spółka nierzetelnie ustaliła wysokość wynagrodzenia, o które zmniejszono 
wynagrodzenie wykonawcy w zakresie zaniechania rozbiórki zabytkowej kubatury 
pozostawionej jako tzw. Świadkowie historii. W kosztorysie, w oparciu o który ustalono 
wartość zaniechanych robót rozbiórkowych uwzględniono pozycję pod nazwą 
„Przygotowanie podłoża. Hydropiaskowanie podłoża betonowego z powłoką bitumiczną” 
(pozycja ta w kosztorysie, w którym roboty zaniechane były opisywane wartościami 
ujemnymi, została uwzględniona jako wartość dodatnia) na kwotę 97,2 tys. zł z VAT. 
W wyniku tego wysokość zmniejszenia wynagrodzenia wykonawcy z tytułu zaniechania 
części robót rozbiórkowych w ramach umowy podstawowej ZP/PN/03760/01/2014 z dnia 5 
września 2014 r., przyjęta w Aneksie nr 4 z dnia 3 lutego 2016 r., została zaniżona o 97,2 
tys. zł z VAT.   

(dowód: tom 47 str. 1-767, tom 48 str. 189-669) 

46. Spółka nie wykluczyła z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
renowację Stadionu Olimpijskiego wybranego wykonawcy, który nie wykazał posiadania 
zdolności finansowej do realizacji zamówienia na poziomie wymaganym przez 
zamawiającego. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia zamawiający 
wymagał aby wykonawca posiadał środki finansowe w wysokości 60 000 tys. zł lub posiadał 
zdolność kredytową w wysokości co najmniej 60 000 tys. zł. Wykonawca nie przedłożył 
dokumentów potwierdzających posiadanie ww. środków finansowych lub zdolności 
kredytowej na ww. kwotę. Wykonawca załączył do oferty informację z banku Powszechna 
Kasa Oszczędności Bank Polski SA z dnia 24 kwietnia 2014 r. potwierdzającą posiadanie 
zdolności kredytowej do wysokości 40 000 zł oraz informację z banku ING Bank Śląski SA 
z dnia 16 czerwca 2014 r. potwierdzającą posiadanie zdolności kredytowej na kwotę 35 766 
tys. zł. Według opinii głównego ekonomisty Spółki z dnia 2 lipca 2014 r. przedłożone 
dokumenty wskazywały, że oferent nie spełnia kryterium zdolności kredytowej. Następnie 
na wezwanie zamawiającego wykonawca w dniu 28 lipca 2014 r. złożył zaświadczenie 
z banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA z dnia 25 lipca 2014 r. 
potwierdzające posiadanie zdolności kredytowej do wysokości 40 000 zł „niezależnie od 
innych opinii wydanych” dla oferenta oraz zaświadczenie z banku ING Bank Śląski SA 
z dnia 24 lipca 2014 r. potwierdzające posiadanie zdolności kredytowej na kwotę 35 766 tys. 
zł wydane „niezależnie od innych wydanych opinii o zdolności kredytowej dla Klienta przez 
instytucje finansowe”. 
Były Prezes Zarządu Spółki wyjaśnił, że w tym zakresie Spółka oparła się na wyjaśnieniach 
wykonawcy i ówczesnym orzecznictwie sądowym i orzecznictwie Krajowej Izby 
Odwoławczej. Pierwotnie nie uznano złożonych informacji z banków, jednak ponowna 
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analiza uzupełnionych zaświadczeń z banków i wskazanego orzecznictwa doprowadziła do 
uznania, że zdolność kredytową stwierdzoną w ww. zaświadczeniach można sumować. Nie 
było rolą zamawiającego przesądzanie, czy wykonawca otrzymałby faktycznie kredyt we 
wskazanej w zaświadczeniu wysokości, bowiem ustalenie zdolności kredytowej nie jest 
promesą udzielenia kredytu.  
NIK wskazuje, że informacja dotycząca zdolności kredytowej prezentowana przez bank nie 
pozostawia przestrzeni do poddawania jej zabiegom polegającym na odejmowaniu lub 
dodawaniu czegoś ponad treść przedstawioną przez bank. Informacja o wielkości zdolności 
kredytowej potwierdzonej przez bank oznacza, iż instytucja dokonała weryfikacji sytuacji 
faktycznej podmiotu w oparciu o pełną informację gospodarczą, a zatem fakt 
zwielokrotnienia tej oceny nie oznacza podniesienia wiarygodności prognoz dokonanych 
przez daną instytucję. Automatyczne sumowanie zdolności kredytowej doprowadziłoby do 
zaburzenia oceny, do której nie jest uprawniony zamawiający poprzez wprowadzenie 
mechanizmu, który nie był uwzględniony przy ocenie dokonywanej przez instytucje 
finansowe66. Powyższe prowadzi do wniosku, iż jeśli banki działały niezależnie od siebie (co 
podkreślono w cytowanych zaświadczeniach), a każdy z nich ustalił zdolność na zbliżoną 
kwotę, to nie znaczy, że wykonawca miał zdolność kredytową równą sumie tych ustaleń67. 

(dowód: akta kontroli tom 31 str. 1- 96; 49 str.1-615; tom 50 str. 1-1001) 
47. Spółka niezgodnie z zawartą umową ZP/PN/03760/01/2014 – tj. bez zachowania formy 
pisemnej (klauzula 13.1 Warunków Szczególnych Kontraktu) dopuściła do zmiany umowy 
w zakresie sposobu udziału w wykonaniu zamówienia podmiotu, na którego doświadczenie 
i wiedzę powołał się wybrany wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu w zakresie posiadanej wiedzy i doświadczenia (pkt 9.1.1. Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia). W złożonej ofercie wskazano bowiem, że ww. podmiot 
będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia jako podwykonawca. W umowie zastrzeżono 
też, że wszelkie jej zmiany wymagają formy pisemnej. 

Faktycznie wskazany w ofercie podmiot nie uczestniczył w realizacji zamówienia jako 
podwykonawca, lecz nie dokonano w tym zakresie zmiany umowy w formie pisemnej. 
W toku kontroli Spółka nie przedłożyła również jakichkolwiek innych dowodów wiarygodnie 
potwierdzających, że ww. podmiot uczestniczył w realizacji zamówienia w innej niż 
podwykonawstwo formie (Spółka i wykonawca przedłożyli kopie umowy, z których miał 
wynikać udział ww. podmiotu w realizacji zamówienia w charakterze doradcy/konsultanta, 
a wykonawca dodatkowo przedłożył potwierdzenia zapłaty za realizację tej umowy, 
jednakże w dokumentacji budowy brak jakichkolwiek dowodów na udział tego podmiotu 
w realizacji zamówienia nawet w tym charakterze. Takich dowodów nie przedłożył również 
wykonawca renowacji Stadionu Olimpijskiego). W toku kontroli nie przedłożono również 
wiarygodnych dowodów, że Spółka otrzymała od wykonawcy renowacji Stadionu rzeczoną 
umowę w czasie realizacji kontraktu (brak potwierdzenia daty wpływu takiej umowy do 
Spółki, brak wskazania pracownika, który miałby otrzymać tę umowę). Należy w tym miejscu 
wskazać, że zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp wykonawca mógł polegać na wiedzy 
i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, 
zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany był 
udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji 
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania 
zamówienia. 
NIK podziela stanowisko wyrażone w uzasadnieniu wyroku KIO z 27 marca 2015 r. (sygn. 
akt KIO 491/15, niepubl), że „funkcją art. 26 ust. 2b ustawy PZP nie jest jednak wyłącznie 
umożliwienie wykonawcom wykazanie warunków udziału w postępowaniu, gdyż powołany 
przepis reglamentuje tę możliwość przez wykorzystanie zasobów przy wykonaniu 
zamówienia. Nie jest więc zgodne z przepisami ustawy dopuszczenie do oceny i wyboru 
oferty wykonawcy, który jedynie dla wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu 
składa zobowiązanie podmiotu, którego potencjał jest mu niezbędny na etapie procedury 

                                                      
66 Zob. wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 16 stycznia 2018 r., sygn. akt. KIO 2/18, niepubl. 
67 W. Dzierżanowski, 5.4. Zdolność finansowa – ustalanie poziomów adekwatnych do przedmiotu zamówienia, 
w: Ochrona konkurencji w prawie zamówień publicznych, System Informacji Prawnej LEX 2012. 
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przetargowej, natomiast na etapie realizacji zamówienia zamierza zdać się na własne siły, 
które z punktu widzenia wymagań zamawiającego nie byłyby wystarczającymi dla uzyskania 
zamówienia. Treść zobowiązania podlega zatem ocenie w kontekście realności, 
rzeczywistości udostępnionego potencjału przez podmiot trzeci, zwłaszcza w sytuacji, gdy 
owo zobowiązanie jest jedynym dokumentem, z którego wynika dostępność powołanych 
zasobów dla wykonawcy w czasie wykonania zamówienia”. 

W przypadku rezygnacji z udziału podmiotu, na którego doświadczenia powołał się wybrany 
wykonawca, w realizacji zamówienia w formie podwykonawstwa, należało dokonać zmiany 
umowy w formie pisemnej, gdyż w ofercie udział ten został określony jako 
podwykonawstwo. Zaniechanie tego stanowiło naruszenie art. 77 § 1 Kodeksu cywilnego 
w związku z art. 139 ust. 1 Pzp oraz klauzuli 13.1 Warunków Szczególnych Kontraktu. 
Wskazany przepis Kodeksu cywilnego stanowi, że uzupełnienie lub zmiana umowy wymaga 
zachowania takiej formy, jaką ustawa lub strony przewidziały w celu jej zawarcia.  

(dowód: akta kontroli tom 49 str.1-615, tom 50 str. 1-1001) 

48. Spółka zaakceptowała, przyjęcie do wyceny robót68 w zakresie drenażu boiska, w części 
objętej umową ZP/PN/03760/01/2014, dokonanie wymiany gruntu na powierzchni do 60 % 
boiska (w ilości 302 m3), pomimo, że nie dysponowała badaniami geologicznymi gruntu, 
które miały potwierdzać taką potrzebę w zakresie związanym z wykonaniem drenażu 
boiska. Nie sporządzono również protokołów robót zanikających ani księgi obmiarów, która 
potwierdzałaby wykonanie takiego zakresu robót. W dzienniku budowy również brak wpisu 
o dokonaniu wymiany gruntu. W kosztorysie wykonawcy wymiana gruntu została wyceniona 
na 57,6 tys. zł z VAT, a badania geologiczne na 3,2 tys. zł z VAT. W zakresie pozostałych 
robót ziemnych również nie dysponowano dokumentami potwierdzającymi ich wykonanie  
w ilościach ujętych w kosztorysie. Nie wyjaśniono również z jakiego powodu w wycenie 
przyjęto, że ręcznie będą wykonywane wykopy w celu wykonania drenażu w ilości 128 m3, 
które wyceniono na 33,3 tys. zł. W toku wykonywania robót nie zastosowano również 
geowłókniny, którą wyceniono na 32,0 tys. zł (łącznie kosztorys wykonawcy opiewał na 
307,5 tys. zł. Kwota ta w zakresie wykonania drenażu boiska została rozliczona w ramach 
ww. umowy podstawowej, w związku z tym, że PFU, wskazano, że w zakresie drenażu 
zamówieniem objęte jest sprawdzenie drożności drenażu z ewentualnymi miejscowym jego 
naprawami oraz „uzupełnienie i remont systemu drenażu poprzez sprawdzenie drożności 
rur drenarsko-ssących na całkowitej powierzchni pola gry stadionu. Prace należy wykonać 
tak, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie systemu. W ramach systemu drenażu należy 
ułożyć warstwę filtrującą, wykonać studzienki rewizyjne i osadowe drenażu oraz podłączyć 
system drenażu do studzienek odpływowych z osadnikami piasku, wykonać elementy 
systemu małej retencji. Należy dążyć do zminimalizowania zakresu przebudowy przy 
zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania systemu drenażu”. Dopiero w toku wykonywania 
robót stwierdzono, że boisko nie ma drenażu). 

Wykonanie drenażu rozliczono częściowo w ramach umowy podstawowej (w zakresie ww. 
kwoty 307,5 tys. zł, która obejmowała wymianę gruntu, roboty ziemne w zakresie drenażu  
o długości 1420 m, wykonanie czterech nowych studni rewizyjnych) oraz w ramach umowy 
na roboty dodatkowe ZP/ZD/03760/02/2016 z dnia 3 lutego 2016 r. za wynagrodzeniem 
ryczałtowym w wysokości 196,1 tys. zł w ramach której miały być wykonane  
w szczególności prace projektowe (projekt wykonawczy), roboty ziemne na powierzchni ok. 
1350 m2, wykonanie podbudowy drenażu na powierzchni ok. 1350 m2 , ułożenie drenażu  
o długości ok. 1500 mb. W ocenie NIK również ujęcie w obu umowach robót ziemnych było 
działaniem niegospodarnym, bowiem zakres umowy podstawowej obejmował całość robót 
ziemnych.   

Ustalenie ceny drenażu boiska w ramach umowy na roboty dodatkowe nastąpiło na 
podstawie kosztorysów, w których przyjęto zawyżoną cenę rur drenarskich z filtrem  
o średnicy 160 mm w wysokości 60,04 zł/m, podczas gdy w kosztorysie, który dotyczył 
wykonania robót w zakresie drenażu pasa bezpieczeństwa Trybuny Wschodniej koszt rur 
drenarskich z filtrem został określony na 28,63 zł/m. Na etapie wykonawstwa robót, 
pomimo, że PFU określono średnicę rury na 160 mm, wykonawca zmniejszył średnicę na 

                                                      
68 Określonej w kosztorysie załączonym do pisma wykonawcy z dnia 16 lipca 2015 r. , KK/AG/Stadion 
Olimpijski/2516/2015. 
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rurę 125 mm, której cena katalogowa wynosi 10,40 zł/m. Z tytułu zmiany średnicy rury 
Spółka nie żądała od wykonawcy zmniejszenia wysokości wynagrodzenia.  

Prezes Zarządu Spółki wyjaśnił, że zmniejszenie średnicy rur zostało zbilansowane  
w kosztach wykonania drenażu. 

NIK wskazuje, że z dokumentacji dotyczącej realizacji umowy nie wynika, aby nastąpiło 
obniżenie wynagrodzenia wykonawcy z ww. tytułu.  

(dowód: akta kontroli Tom 47 str. 1-767; Tom 48 str. 558-629; Tom 81 str. 219-240;Tom 82 str.  
1-153, Tom 84 str. 1-20; Tom 85 str.137-146; Tom 88 str. 261-302)  

49. Spółka nie wyegzekwowała od wykonawcy realizacji obowiązku przedkładania raportów 
dziennych za okres po 6 grudnia 2016 r.  
Prezes Zarządu wyjaśnił, że po 6 grudnia 2016 r. odstąpiono od realizacji tego obowiązku 
bo nie było zagrożenia dla nieukończenia kontraktu w terminie, a z umowy nie wynikała 
konieczność przekazywania raportów dziennych do końca kontraktu. 
NIK nie podziela tego stanowiska bowiem z kontraktu wynika (klauzula 4.21), że 
wykonawca był zobowiązany do przekazywania raportów dziennych co najmniej do końca 
okresu wykonywania robót budowlanych.   

(dowód: akta kontroli Tom 36 str. 1-16; Tom 38 str.1-2; Tom 39 str. 55-219; Tom 47 str. 1-767)  

NIK zwraca uwagę, że przyjęte w postępowaniu o zamówienie publiczne założenie, że 
porównanie ofert nastąpi według cen obliczonych jako suma ceny robót brutto oraz kosztu 
finansowania (stanowiącego iloczyn sumy WIBOR-u 3M[%] i marży [%] oraz ceny brutto 
robót) a nie ceny uwzględniającej koszt finansowania przez cały zakładany okres 
finansowania i spłaty wierzytelności mogło prowadzić do wyboru mniej korzystnej oferty. 
Przy wskazanym wyżej założeniu oferta z niższą wartością robót, ale wyższą marżą mogła 
być oceniona jako korzystniejsza od oferty z wyższą wartością robót, ale niższą marżą, 
która jednak uwzględniając zakładany okres spłaty wierzytelności (z powodu niższej marży) 
ostatecznie mogła być korzystniejsza ekonomicznie dla Gminy Wrocław.   

(dowód: akta kontroli tom 86 str.1-16) 

3. Kompleks torów wrotkarskich przy ul. Sukielickiej we Wrocławiu  

1. W zakresie zagospodarowania terenu przy ul. Sukielickiej we Wrocławiu Spółka zleciła  
opracowanie wielobranżowej koncepcji programowo-przestrzennej przedsięwzięcia pn. 
„Zagospodarowania rejonu Parku Tysiąclecia od strony ul. Sukielickiej wraz z budową 
infrastruktury sportowej w ramach The World Games 2017” (dalej: koncepcja), za kwotę 
48,8 tys. zł bez VAT (59,9 tys. zł VAT), wykonawcy – REI Sp. z o.o., wybranemu bez 
stosowania Pzp (w związku wartością zamówienia)69. W dniu 21 lipca 2014 r. została 
zawarta umowa ZP/WU/03920/01/2014, w której termin realizacji koncepcji został określony 
na dzień 21 września 2014 r.  

W koncepcji teren został podzielony na dwie strefy – strefę I obejmująca obiekty sportowe 
i strefę II obejmującą wykonanie obsługi komunikacyjnej obiektu70. W ramach strefy 
I przewidywano możliwość wykonania obiektu w dwóch wariantach. W pierwszym wariancie 
miały powstać budynek A (zaplecze administracyjno-socjalne), budynek B (zaplecze 
szatniowo-techniczne), tor wrotkarstwa szybkiego wraz z oświetleniem, tor wrotkarstwa 
ulicznego wraz z oświetleniem parkowym, dwa boiska do piłki ręcznej plażowej wraz 

                                                      
69 Wybór wykonawcy nastąpił na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego 
w Spółce. Zamawiający – Gmina Wrocław – w imieniu i na rzecz której działała Spółka, zamierzała przeznaczyć 
na realizację zamówienia kwotę 60,0 tys. zł z VAT. Spółka ustaliła wartość szacunkową zamówienia na kwotę 
48,8 tys. zł bez VAT. W ramach postępowania przesłano pocztą w dniu 10 lipca 2014 r. zapytania do trzech 
podmiotów, wyznaczając termin składania ofert na dzień 18 lipca 2014 r. Spośród podmiotów do których 
skierowano zapytania ofertę złożył jedynie późniejszy wykonawca. Wybrany wykonawca został wpisany do 
Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 12 czerwca 2014 r.( umowa Spółki zawarta 10 czerwca 2014 r.). Jeden 
z dwóch pozostałych wykonawców, do których skierowano zapytanie ofertowe, zakończył działalność w 2006 r. 
i został wykreślony z Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: KRS) w 2007 r. W przypadku drugiego podmiotu – 
spółka o tej nazwie nie funkcjonowała pod adresem wskazanym w korespondencji (siedziba podmiotu 
znajdowała się w Bielanach Wrocławskich, a korespondencję skierowano na adres we Wrocławiu).  
70 W zakresie obsługi komunikacyjnej przewidywano budowę jezdni, chodników, parkingów, strefy wejściowej, 
małej architektury. W koncepcji oszacowano koszty w tym zakresie na 2 975,9 tys. zł  
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z oświetleniem, boiska do gry w bule71, boisko do hokeja na wrotkach, nasypy A,B,C,D,E,F 
– częściowo wykorzystane na trybuny stałe, układ ciągów komunikacyjnych i placów 
służących jako zaplecze dla poszczególnych dyscyplin.  

W wariancie drugim zamierzenie zostało podzielone na dwa etapy – pierwszy do realizacji 
przed igrzyskami The World Games 2017 obejmujący budynek A, tory do wrotkarstwa wraz 
z oświetleniem, nasypy ze schodami, ciągi piesze, małą architekturę, ogrodzenie. Koszty 
wykonania pierwszego etapu oszacowano w koncepcji na 6 670,6 tys. zł.  

Drugi etap do realizacji po ww. zawodach obejmował budynek B, dwa boiska po piłki 
siatkowej plażowej wraz z oświetleniem, boisko do hokeja na wrotkach/lodowisko w okresie 
zimowym, sześć kortów tenisowych, nasypy. Koszty wykonania drugiego etapu oszacowano 
w koncepcji na 4 004,6 tys. zł.  

Po sporządzeniu koncepcji zostało przeprowadzone postępowanie (znak ZP/57/PN/2014) 
w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego 
w zakresie „Zagospodarowania rejonu Parku Tysiąclecia od strony ul. Sukielickiej we 
Wrocławiu wraz budową infrastruktury sportowej w ramach World Games 2017” wraz ze 
sprawowaniem nadzoru autorskiego, w wyniku którego 12 lutego 2015 r. udzielono 
zamówienia za kwotę 283,9 tys. zł (umowa ZP/PN/03920/01/2015). Termin wykonania 
wszystkich obowiązków objętych umową został określony na sześć miesięcy od dnia 
podpisania umowy. Z tytułu realizacji umowy Gmina Wrocław wydatkowała 251,4 tys. zł.  

Po zakończeniu projektowania, a przed udzieleniem zamówienia na wykonanie robót 
budowlanych, Spółka udzieliła jeszcze zamówienia na wprowadzenie etapowania do 
opracowanego projektu pn. „Zagospodarowanie rejonu Parku Tysiąclecia od strony 
ul. Sukielickiej we Wrocławiu wraz budową infrastruktury sportowej w ramach World Games 
2017”. Zamówienie za kwotę 12,0 tys. zł zostało udzielone bez stosowania Pzp (w związku 
z wartością zamówienia) wykonawcy ww. projektu w dniu 29 października 2015 r. (umowa 
ZP/WU/03920/03/2015). Wybór wykonawcy nastąpił na podstawie regulaminu udzielania 
zamówień publicznych obowiązującego w Spółce.   

W wyniku wprowadzenie etapowania do realizacji tej inwestycji, podyktowanego, jak 
wskazała Spółka, brakiem środków finansowych na realizację całości robót przewidzianych 
w projekcie, zamówienie na wykonanie robót budowlanych objęło wykonanie torów 
wrotkarskich do jazdy szybkiej i ulicznej bez oświetlenia wraz z innymi pracami 
towarzyszącymi (między innymi, wykonaniem ogrodzenia terenu, kanalizacji deszczowej, 
części instalacji przeciwpożarowej, wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej). 
W pierwszym etapie nie zlecono wykonania części robót przewidzianych w projekcie 
budowlanym, między innymi, budynku administracyjno-socjalnego (drugi budynek zaplecze 
sanitarno-szatniowe wymieniony w koncepcji nie był przewidziany w projekcie budowlanym), 
oświetlenia torów, boiska do gry w bule, nasypów z trybunami, kładki nad torem do jazdy 
ulicznej), części instalacji, elementów małej architektury – ławek.  

Koszty pierwszego etapu zostały określone przez projektanta na 5 316,1 tys. zł z VAT, 
a drugiego etapu zostały oszacowane przez projektanta na kwotę 4 606,5 tys. zł z VAT.  

Wykonawca robót budowlanych został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego 
(postępowanie ZP/49/PN/2015). Zamawiający określił wartość szacunkową zamówienia 
podstawowego na 4 451, 7 tys. zł bez VAT, a wraz z zamówieniami uzupełniającymi 
(o wartości 50% zamówienia podstawowego) na 6 677,5 tys. zł bez VAT. W przetargu oferty 
złożyło sześciu wykonawców, z których oferty pięciu zostały odrzucone. Umowa 
ZP/PN/03920/02/2016 z wybranym wykonawcą została zawarta w dniu 3 marca 2016 r., 
a wynagrodzenie o charakterze kosztorysowych zostało określone na kwotę 6 244,1 tys. zł72 
z VAT. Ostatecznie koszt robót, z uwzględnieniem robót dodatkowych, uzupełniających, 
zamiennych oraz w związku z przyjęciem w umowie wynagrodzenia kosztorysowego, 
wyniósł 6 679,3 tys. zł z VAT, a termin realizacji zadania uległ wydłużeniu o 6 miesięcy – 
z 31 grudnia 2016 r. na 30 czerwca 2017 r. (a robót budowlanych o 7 miesięcy z 30 
listopada 2016 r. do 30 czerwca 2017 r.). Warunki ogólne kontraktu stanowiły Warunki 
kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez 

                                                      
71 Petanque – 5 szt., Lyonnaise – 2 szt, Raffa – 1 szt.  
72 Łącznie z kwotą warunkową wynoszącą 118,7 tys. zł bez VAT. 
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zamawiającego, pierwsze wydanie w języku angielskim 1999, przygotowane i opublikowane 
przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale Des 
Ingénieurs-Conseils –FIDIC) oraz wydanie angielsko-polskie 2000. 
Ponadto wydatkowano 6,9 tys. zł z tytułu umowy na pełnienie nadzoru archeologicznego 
zawartej przez spółkę bez stosowania Pzp w związku z wartością zamówienia oraz 5,3 tys. 
zł z tytułu zamówienia dodatkowego w trybie zamówienia z wolnej ręki na usuwanie 
niewybuchów. 

Tor wrotkarski do jazdy szybkiej uzyskał w dniu 26 czerwca 2017 r. homologację 
Międzynarodowej Federacji Sportów Wrotkarskich (Fédération Internationale de Roller 
Sports – FIRS, obecnie: World Skate). 

W dniu 28 czerwca 2017 r. została wydana przez Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego dla miasta Wrocławia decyzja nr 1628/2017, którą udzielono pozwolenia na 
użytkowanie wykonanej części obiektu73. W decyzji tej, wydanej przed zakończeniem 
wszystkich robót, które obejmował projekt budowlany, wskazano, że zakończenie drugiego 
etapu robót budowlanych obejmujących budowę budynku administracyjno-socjalnego, 
instalacji oświetlenia toru do jazdy szybkiej i ulicznej, obiektów terenowych (nasypów, 
schodów , pochylni, kładki), zadaszonego śmietnika na kontenery, boiska do gry w Boule 
oraz montaż elementów małej architektury i wykonanie nasadzeń zieleni wysokiej miało 
nastąpić do 31 grudnia 2018 r. W dniu 29 listopada 2018 r. (decyzją nr 2402/2028) 
zmieniono decyzję z dnia 28 czerwca 2017 r. w ten sposób, że termin zakończenia robót 
budowlanych wyznaczono na dzień 31 grudnia 2020 r.   

W dniu 30 czerwca 2017 r. Spółka wydała wykonawcy Świadectwo Przejęcia Robót. 
 (dowód: akta kontroli – Tom od 1 do 2, Tom od 20 do 46, Tomy od 52 do 53, Tom 55, Tom 67, 

Tom od 78 do 81, Tom od 83 do 90)  

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

1. Spółka nierzetelnie przeprowadziła w lipcu 2014 r. postępowanie w sprawie wyboru 
wykonawcy wielobranżowej koncepcji programowo-przestrzennej przedsięwzięcia 
pn. „Zagospodarowania rejonu Parku Tysiąclecia od strony ul. Sukielickiej wraz z budową 
infrastruktury sportowej w ramach The World Games 2017” (dalej: koncepcja), za kwotę 
48 780 zł bez VAT (59 999,86 zł z VAT), kierując jedno z trzech zapytań ofertowych do 
podmiotu, który zakończył działalność w 2006 r. i został wykreślony z KRS w 2007 r., 
a kolejne przesyłając na nieprawidłowy adres (podając adres w innej miejscowości niż 
siedziba wykonawcy ujawniona w KRS74). Wybór wykonawcy nastąpił na podstawie 
regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Spółce (w związku 
ustaloną przez Spółkę wartością szacunkową zamówienia do wyboru wykonawcy nie 
zastosowano przepisów Pzp75). W ramach postępowania przesłano pocztą w dniu 10 lipca 
2014 r. zapytania do trzech podmiotów, wyznaczając termin składania ofert na dzień 18 
lipca 2014 r. Spośród podmiotów, do których skierowano zapytania ofertę złożył jedynie 
późniejszy wykonawca76.  

W złożonych w tym zakresie wyjaśnieniach były Prezes Zarządu Spółki oraz Kierownik 
Projektu wskazali, między innymi, że zapytania ofertowe skierowano do podmiotów 
profesjonalnie zajmujących się przygotowywaniem dokumentacji projektowej i których 
w ramach prowadzonej działalności wykonywali podobne projekty, a zamawiający kierował 
się doświadczeniem i renomą wykonawców oraz dobrą współpracą, zaś przy udzieleniu 
zamówienia zachowano należytą konkurencję. W toku kontroli nie złożono wyjaśnień  
dotyczących powodów skierowania zapytania ofertowego do wykonawcy, który siedem lat 

                                                      
73 W tym dniu decyzja stała się ostateczna w związku z zrzeczeniem się przez stronę prawa do wniesienia 
odwołania. 
74 Siedziba podmiotu znajdowała się w Bielanach Wrocławskich, a korespondencję skierowano na adres we 
Wrocławiu. 
75 Zamawiający – Gmina Wrocław – w imieniu i na rzecz której działała Spółka, zamierzała przeznaczyć na 
realizację zamówienia kwotę 60,0 tys. zł z VAT. Spółka ustaliła wartość szacunkową zamówienia na kwotę 
48 780 zł bez VAT, tj. 59 999,40 zł z VAT. 
76 Wybrany wykonawca został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 12 czerwca 2014 r. (umowa 
dot. utworzenia wykonawcy została zawarta 10 czerwca 2014 r.). 
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wcześniej został wykreślony z KRS oraz wysłania drugiego zapytania na nieprawidłowy 
adres.  

NIK, wobec opisanych powyżej okoliczności, w tym skierowania zapytania do wykonawcy, 
który zakończył działalność w 2006 r., nie podziela stanowiska co do prawidłowości działań 
Spółki. Spółka nie wskazała jakie podobne projekty mieliby realizować wykonawcy do 
których skierowano zapytania ofertowe, w tym wykonawca wybrany w tym postępowaniu. 
NIK wskazuje, że w aspekcie transparentności podejmowanych czynności związanych 
z udzielanymi zamówieniami bez stosowania Pzp, pożądane byłoby publikowanie ogłoszeń 
o zamiarze udzielenia zamówienia na przykład na stronie internetowej Spółki.  

(dowód: akta kontroli Tom 1 str. 162-178; Tom 28 str. 1-10, 126-22; Tom 30 str. 1-10, 309-319; 
Tom 31 str. 178-191; Tom 53  str. 291-320, Tom 88 str. 261-318; Tom 90 str. 1-60) 

2. Spółka w ramach realizacji umowy na zaprojektowanie zagospodarowania rejonu Parku 
Tysiąclecia od strony ul. Sukielickiej wraz z budową infrastruktury sportowej w ramach The 
World Games 2017 (umowa z dnia 12 lutego 2015 r. nr ZP/PN/03920/01/2015) dokonała 
odbioru dokumentacji projektowej, w której zaproponowano rozwiązania dotyczące 
wykonania nawierzchni na terenie obiektu, skutkujące niezasadnym zwiększeniem kosztów 
budowy. W ocenie NIK niezasadnie zaprojektowano nawierzchnie dostosowane do ruchu 
przekraczającego ruch jaki może występować na terenie kompleksu sportowego. 
Konstrukcja przeznaczonego dla rolkarzy toru do jazdy szybkiej została dostosowana do 
kategorii ruchu77 KR 278 i KR 379 (powierzchnia toru do jazdy szybkiej wynosiła według 
przedmiaru i dokumentacji powykonawczej 1502 m2, zaś grubość nawierzchni wynosiła od 
63 do 73 cm80), a konstrukcja części przeznaczonego dla rolkarzy toru do jazdy ulicznej 
i placu przed planowanym budynkiem A została dostosowana do kategorii ruchu KR 481 
(powierzchnia tzw. części wzmocnionej toru do jazdy ulicznej dostosowana do KR 4 
wynosiła według przedmiaru – 735 m2, a według dokumentacji powykonawczej 792 m2, oraz 
tzw. placu wzmocnionego przy planowanym budynku A wynosiła według przedmiaru 
440 m2, a według dokumentacji powykonawczej 472 m2; grubość nawierzchni wykonanej 
w tym miejscach wynosiła 44 cm82). Na obiekcie nie występuje ruch pojazdów o natężeniu 
i masie, dla których stosuje się tego rodzaju nawierzchnie (przeznaczeniem obiektów 
obecnie jak i w przyszłości jest uprawianie sportu, w szczególności jazdy na rolkach). 
Pozostała niewzmocniona część toru wrotkarstwa ulicznego o powierzchni 4352 m2 oraz 

                                                      
77 Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, stanowiącym załącznik do 
zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r., kategoria ruchu to 
jeden z przedziałów określających ruch projektowy od KR1 do KR7 w zależności od sumarycznej liczby osi 
równoważnych 100 kN w okresie projektowym. Ruch projektowy to  sumaryczna liczba równoważnych osi 
standardowych 100 kN przypadająca na najbardziej obciążony pas ruchu w całym okresie projektowym. Okres 
projektowy jest to okres od oddania nawierzchni do użytkowania do osiągnięcia stanu krytycznego, 
wymagającego przebudowy nawierzchni. W okresie projektowym muszą być prowadzone roboty utrzymaniowe 
oraz mogą wystąpić remonty polegające na wymianie warstwy ścieralnej.  
Okres projektowy wynosi: a) 30 lat w przypadku autostrad i dróg ekspresowych, b) 20 lat w przypadku 
pozostałych dróg.   
78 Nawierzchnia w kategorii ruchu KR 2 to nawierzchnia, dla której sumaryczna liczba równoważnych osi 
standardowych 100 kN, w okresie 20 lat, na pas obliczeniowy wynosi więcej niż 90 000, a mniej niż 500 000, co 
w przeliczeniu na średnioroczny dobowy ruch odpowiada liczbie od 13 do 69 równoważnych osi standardowych 
100 kN.  
79 Nawierzchnia w kategorii ruchu KR 3 to nawierzchnia, dla której sumaryczna liczba równoważnych osi 
standardowych 100 kN, w okresie 20 lat, na pas obliczeniowy wynosi więcej niż 500 000, a mniej niż 2 500 000, 
co w przeliczeniu na średnioroczny dobowy ruch odpowiada liczbie od 70 do 343 równoważnych osi 
standardowych 100 kN.  
80 Nawierzchnia została wykonana, według dokumentacji powykonawczej, z podbudowy z kruszywa 
gruboziarnistego 31,5/63 o grubości warstwy – 40-50 cm, warstwy stabilizującej 0/5 o grubości 5 cm, warstwy 
odcinającej z pospółki 0/30 o grubości 10 cm, podbudowy z kruszywa drobnoziarnistego 0/31,5 o grubości 5-6 
cm, podbudowy z konglomeratu bitumicznego o grubości 3-4 cm oraz warstwy ścieralnej z żywicy syntetycznej 
o grubości 0,2 cm.   
81 Nawierzchnia w kategorii ruchu KR 4 to nawierzchnia, dla której sumaryczna liczba równoważnych osi 
standardowych 100 kN, w okresie 20 lat, na pas obliczeniowy wynosi więcej niż 2 500 000, a mniej niż 
7 300 000, co w przeliczeniu na średnioroczny dobowy ruch odpowiada liczbie od 344 do 1000 równoważnych 
osi standardowych 100 kN.  
82 Nawierzchnia została wykonana, według dokumentacji powykonawczej, z podbudowy pomocniczej 
z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubości warstwy – 20 cm, podbudowy 
zasadniczej AC 22 P35/50 o grubości 11 cm, warstwy wiążącej AC 16 W PMB 25/55-60 o grubości 8 cm, 
warstwy ścieralnej AC 8 S 50/70 o grubości 5 cm (pierwotnie warstwa ścieralna była zaprojektowana z SMA 5).  
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chodnika i placu przy torze do jazdy szybkiej o powierzchni 997 m2 również posiada 
przewymiarowaną nawierzchnię83, o łącznej grubości warstw 30 cm – dostosowaną do 
ruchu KR 184, w sytuacji gdy tego rodzaju ruch również nie występuje w obiekcie. Nawet 
jednak zakładając dostosowanie nawierzchni do KR 1 wówczas wystarczająca byłaby 
grubość nawierzchni wynosząca 28 cm.  

Przewymiarowanie nawierzchni skutkowało poniesieniem zwiększonych kosztów budowy 
obiektu przez Gminę Wrocław. Szacunkowa wartość zmniejszenia kosztów w zakresie 
konstrukcji nawierzchni przy zmniejszeniu grubości warstwy ścieralnej i warstwy wiążącej na 
torze do jazdy ulicznej (części niewzmocnionej o powierzchni 4352 m2) o jeden centymetr 
dla każdej z warstw (z 5 cm na 4 cm), według cen przyjętych do rozliczenia kontraktu 
z generalnym wykonawcą, wynosiłaby ok. 112,8 tys. zł bez VAT85. Analogiczne 
zmniejszenie grubości warstwy wiążącej i ścieralnej na placu i nawierzchni przy torze do 
jazdy szybkiej o powierzchni 997 m2 umożliwiłoby poniesienie szacunkowo ok. 32,4 tys. zł 
mniejszych kosztów. Zmniejszenie grubości konstrukcji nawierzchni toru do jazdy ulicznej – 
części wzmocnionej o powierzchni 792 m2 i placu przy planowanym budynku A 
o powierzchni 472 m2 z 44 cm do 28 cm86, według cen przyjętych do rozliczenia kontraktu 
z generalnym wykonawcą, umożliwiłoby szacunkowe oszczędności w wysokości ok.64,5 
tys. zł bez VAT w zakresie toru i 43,1 tys. zł w zakresie placu przy planowanym budynku A. 
W ocenie NIK zmniejszenie grubości nawierzchni na torze do jazdy szybkiej do ok. 38 cm 
przyniosłoby oszczędności w wysokości ok. 54,9 tys. zł bez VAT. Ponadto niezasadnie 
zaprojektowano zastosowanie do wykonania nawierzchni asfaltu modyfikowanego zamiast 
asfaltu standardowego, co podniosło koszty wykonania nawierzchni.   

(dowód: akta kontroli Tom 1 str. 208-451, Tom 2 str. 1-579, Tom 30 – str. 1-14, Tom 53 str.1-559, 
Tom 81 str. 3-215, Tom 90 str. 61) 

3. Spółka w ramach realizacji umowy na zaprojektowanie obiektu (umowa z dnia 12 lutego 
2015 r. nr ZP/PN/03920/01/2015) dokonała odbioru dokumentacji projektowej: 

a) sporządzonej w oparciu o opinię geotechniczną, w której liczba i umiejscowienie 
odwiertów oraz pobranych próbek nie zapewniły wiarygodnej informacji o ilości humusu na 
planowanej trasie toru wrotkarstwa ulicznego. W konsekwencji w okresie realizacji robót, 
w związku ze stwierdzoną zwiększoną ilością humusu, nastąpiła konieczność zmiany 
rozwiązań projektowych, dokonano zmiany niwelety toru do jazdy ulicznej oraz zmiany 
sposobu odwodnienia toru, co wpłynęło na zwiększenie planowanych kosztów robót oraz 
skutkowało spowolnieniem realizacji robót budowlanych;   

b) zawierającej braki lub nieprecyzyjnie opisane rozwiązania w zakresie branży 
elektroenergetycznej i teletechnicznej (w tym, między innymi, brak instalacji do pomiaru 
czasu), powodujące spowolnienie realizacji robót budowlanych, konieczność korygowania 
i uzupełniania dokumentacji w toku robót i zwiększenie planowanych kosztów robót; 

c) zawierającej niewłaściwie zaprojektowane odwodnienie torów do jazdy szybkiej i jazdy 
ulicznej (w tym zbyt małe spadki poprzeczne nawierzchni torów; brak określenia zlewni, 
z której wody opadowe miałyby być odprowadzane na teren przylegający do toru ulicznego 
i w dalszej konsekwencji brak lokalizacji rowów, do których odprowadzane byłyby wody 

                                                      
83 Nawierzchnia w tych miejscach została wykonana, według dokumentacji powykonawczej, z podbudowy 
zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 10/31,5 o grubości warstwy – 20 cm, warstwy 
wiążącej AC 16 W PMB 25/55-60 o grubości 5 cm, warstwy ścieralnej AC 8 S 50/70 o grubości 5 cm (pierwotnie 
warstwa ścieralna była zaprojektowana z SMA 5). 
84 Nawierzchnia w kategorii ruchu KR 1 to nawierzchnia, dla której sumaryczna liczba równoważnych osi 
standardowych 100 kN, w okresie 20 lat, na pas obliczeniowy wynosi więcej niż 30 000, a mniej niż 90 000, co 
w przeliczeniu na średnioroczny dobowy ruch odpowiada liczbie od 4 do 12 równoważnych osi standardowych 
100 kN.  
85 Cena wykonania warstwy ścieralnej AC 8 S o grubości 5 cm przyjęta do rozliczenia kontraktu wynosiła 107,90 
zł/m2. Przy wycenie jednego centymetra grubości warstwy na poziomie 21,58 zł i powierzchni 4352 m2, 
szacunkowa wartości oszczędności wynosiłaby 93,9 tys. zł bez VAT. Cena wykonania warstwy wiążącej  
AC 16 W o grubości 5 cm przyjęta do rozliczenia kontraktu wyniosła 21,72 zł. Przy wycenie jednego centymetra 
grubości warstwy na poziomie 4,34 zł i powierzchni 4352 m2, szacunkowa wartości oszczędności wynosiłaby 
18,9 tys. zł bez VAT. 
86 Przy założeniu wykonania podbudowy z kruszywa o grubości 20 cm, warstwy wiążącej o grubości 4 cm 
i warstwy ścieralnej o grubości 4 cm. 
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opadowe; nieprawidłowo zaprojektowane odwodnienie warstw poniżej nawierzchni z żywicy 
syntetycznej toru do jazdy szybkiej). 

Wymienione wady i braki powinny być wychwycone na etapie odbioru dokumentacji 
projektowej, a kwestie związane z odpowiednim przygotowaniem obiektu w celu realizacji 
II etapu robót powinny być również uwzględnione już na etapie postępowania 
przetargowego na I etap robót (np. w zakresie przepustów z rur ochronnych dla kabli 
teletechnicznych i energetycznych). 

Ponadto Spółka po stwierdzeniu przez wykonawców, w toku realizacji robót budowlanych, 
a częściowo także już na etapie postępowania przetargowego na realizację robót 
budowlanych, braków w dokumentacji projektowej lub nieprecyzyjne opisanych rozwiązań, 
a także konieczności zmian i uzupełnień w dokumentacji projektowej, opieszale 
egzekwowała wprowadzenie zmian do projektu oraz nie podjęła wystarczająco 
intensywnych działań w celu zapewnienia aby wybrany wykonawca robót pozyskał 
informacje dotyczące wymagań technologicznych dla zastosowania żywicy akrylowej 
spełniającej wymagania kontraktu, w tym ustalił skład konglomeratu bitumicznego, na 
którym miała być wykonana nawierzchnia z żywicy akrylowej. Były to kwestie newralgiczne 
dla terminowego zrealizowania kontraktu i brak efektywnych działań w tym zakresie wpłynął 
negatywnie na tempo procesu budowlanego. W tym zakresie Spółka nie wykorzystywała 
również ustalonej w kontrakcie możliwości polecenia wykonawcy zintensyfikowania robót, 
w tym celu aby zapewnić  terminowe wykonanie kontraktu. Zaistniałe wydłużenie czasu 
trwania realizacji tego zadania spowodowało, że wzrosło wynagrodzenie Spółki z tytułu 
obsługi inwestycji uiszczane przez Gminę Wrocław. Realizacja zadania miała się zakończyć 
w 2016 r., a faktycznie trwała do połowy 2017 r.  

(dowód: akta kontroli Tom 1 str. 208-451; Tom 2 str. 1-579; Tom 20 str. 1-469; Tom 21 str. 1-4; 
Tom 29 str. 1-547; Tom 31 str. 1-13; Tom 32 str. 1-25; Tom 33 str. 1-22; Tom 39 str. 1-12; Tom 
41 str. 1-12; Tom 44 str. 1-9; Tom 46 str. 6-21;  Tom 53 str.1-559, Tom 81 str. 3-215, Tom 84 str. 
1-75; Tom 90 str. 61) 

4. Szczegółowa specyfikacja techniczna dotycząca toru obwodowego do jazdy szybkiej 
zawierała zapis, że minimalna temperatura wykonania robót w zakresie wbudowania 
nawierzchni na bazie żywic akrylowych to 10 stopni Celsjusza, co było sprzeczne z 
wymaganiami, aby materiały posiadały homologację/rekomendację FIRS (taką 
rekomendację posiadała jedynie firma Vesmaco, ale jej produkt wymagał do instalacji 
wyższej temperatury, wynoszącej 20 stopni Celsjusza).  

(dowód: akta kontroli Tom 1 str. 134-161, 208-451, Tom 2 str. 1-579, Tom 20 str. 38-51, 198-288; 
344-410; Tom 25 str. 1-540; Tom 26 str. 193-217; Tom 33 str. 1-17; Tom 41 str. 1-17; Tom 81 str. 

3-215, Tom 90 str. 61) 

5. Spółka zaakceptowała harmonogramy rzeczowe, w których termin wykonania 
nawierzchni żywicznej toru do jazdy szybkiej był pierwotnie przewidziany na okres od 1 do 9 
listopada 2016 r., a następnie na październik 2016 r., pomimo że nawierzchnia firmy 
Vesmaco wymagała do instalacji temperatury nie mniejszej niż 20 stopni Celsjusza. 
Harmonogramy w tym zakresie nie były rzetelnie sporządzone bowiem opracowania jakimi 
dysponował zamawiający (w tym koncepcja oraz opis przedmiotu zamówienia), a także 
ustalenia wykonawcy zakomunikowane zamawiającemu w toku przetargu, wskazywały 
jednoznacznie na firmę Vesmaco i jej produkt, jako jedyny spełniający wówczas wymagania 
określone w opisie przedmiotu zamówienia w zakresie posiadania 
homologacji/rekomendacji FIRS.  

W ocenie NIK, już po zawarciu umowy, wobec takich okoliczności faktycznych, wykonawca 
i zamawiający powinni byli ustalić jakie wymagania technologiczne ma ten materiał (w tym 
jakie warunki atmosferyczne są wymagane dla jego wbudowania) i w oparciu o te ustalenia 
odpowiednio zaplanować proces budowlany, tak aby wykonanie nawierzchni toru do jazdy 
szybkiej mogło nastąpić w terminie określonym w umowie na wykonanie przedmiotu 
zamówienia.        

W złożonych w tym zakresie wyjaśnieniach były Prezes Zarządu i Kierownik projektu 
wskazali, że zwyczajowo panująca w październiku pogoda sprzyja wykonaniu robót 
wymagających spełnienia reżimu technologicznego – temperatur powyżej +20 stopni 
Celsjusza i pogody suchej. Z uwagi jednak na negatywne doświadczenia przy budowie toru 
w Tomaszowie Lubelskim i niepewne warunki atmosferyczne panujące w październiku 
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2016 r. zamawiający zdecydował o wykonaniu nawierzchni żywicznej w miesiącach 
wiosennych 2017 r. Przedmiotowe prace stanowiły końcowy element robót i ich 
zaplanowanie na październik (przy kontrakcie zawartym w marcu z terminem zakończenia 
robót 30 listopada 2016 r.) było jak najbardziej prawidłowe. 

NIK nie podziela przedmiotowego stanowiska. Rolą zamawiającego nie było ponoszenie 
ryzyka pogodowego i przyjęcie terminu październikowego na wykonanie robót. Należało tak 
zaplanować roboty, uwzględniając specyfikę wymaganego przez zamawiającego materiału, 
aby roboty były możliwe do wykonania w okresie lata, w którym warunki pogodowe zwykle 
odpowiadają ww. wymaganiom. Termin wykonania umowy został ustalony przez 
zamawiającego i należało do niego dostosować kolejność wykonywanych robót. Rolą 
wykonawcy było ewentualne zabezpieczenie robót już wykonanych w taki sposób, aby inne 
wykonywane roboty nie oddziaływały negatywnie na tor do jazdy szybkiej.  

(dowód: akta kontroli: Tom 20 str. 1-469; Tom 29 str. 109; Tom 30 str. 1-13; Tom 81 str. 3-215) 

6. Spółka nie zapewniła i nie egzekwowała od wykonawcy prowadzenia robót związanych 
z budową torów wrotkarskich zgodnie z przepisami prawa budowlanego. W okresie 
realizacji zadania prowadzono roboty budowlane z istotnymi odstępstwami od projektu 
budowlanego, bez uprzedniego uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę87 
wydanej przez organ administracji architektoniczno-budowlanej, czym naruszono art. 36a 
ust.1 ustawy Prawo budowlane.  

W końcowej fazie realizacji zadania Spółka podjęła również decyzję o dokonaniu istotnego 
odstąpienia od projektu budowlanego w zakresie projektu zagospodarowania terenu, 
polegającego na zmianie rodzaju nawierzchni na chodniku tymczasowym88 oraz drodze 
pożarowej89 z nawierzchni mineralnej na nawierzchnię bitumiczną. Zmiana ta nie została 
przeprowadzona zgodnie z przepisami prawa budowlanego bowiem nie była objęta 
projektem budowlanym zmian i przedmiotem decyzji Prezydenta Wrocławia Nr 2490/2017 
z dnia 19 maja 2017 r., którą zatwierdzono ww. projekt, dokonując zmiany decyzji 
Prezydenta Wrocławia Nr 3771/2015 z dnia 22 lipca 2015 r., na podstawie której pierwotnie 
realizowano roboty budowlane.  

W złożonych w tym zakresie wyjaśnieniach były Prezes Zarządu Spółki i Kierownik Projektu 
wskazali, że: „Budowa to żywy organizm. Idąc tropem rozumowania kontrolującego 
należałoby zatrzymać wszystkie budowy do czasu uzyskania pozwolenia zamiennego, 
którego pozyskanie wymaga co najmniej 65 dni od daty złożenia wniosku. Tymczasem tak 
się nie robi. Budowa jest prowadzona przy stałym zapewnieniu nadzoru autorskiego 
projektanta. To on uprzednio wypowiada się co do możliwości wprowadzenia istotnych 
zmian do swojego projektu. A dopiero następnie, przed zakończeniem wszystkich robót 
pozyskuje się stosowne decyzje zamienne. Co istotne, skoro organ architektoniczno-
budowlany wydał dla robót pozwolenie zamienne oraz została pozytywnie przeprowadzona 
procedura dopuszczenia do użytkowania inwestycji, to brak jest podstaw do stawiania 
jakichkolwiek zarzutów kwestionujących prawidłowość prowadzonego procesu 
inwestycyjnego”. 

NIK nie podziela złożonych wyjaśnień. Spółka, jako wyspecjalizowana jednostka 
organizacyjna Gminy Wrocław, powinna czuwać nad prawidłowym, pod względem 
prawnym, prowadzeniem procesu inwestycyjnego i egzekwować realizację przepisów prawa 
budowlanego, mając na względzie również okoliczność, że Prezydent Wrocławia jest 
organem administracji architektoniczno-budowlanej. Na aprobatę nie zasługuje wyjaśnienie 
wskazujące na prawidłowe działania Spółki, w sytuacji gdy proces budowanym przebiegał 
w sposób niezgodnym z przepisami prawa budowlanego. W niniejszej sprawie zmiana 
decyzji o pozwoleniu na budowę została wydana 21 dni po złożeniu wniosku. Dodatkowo 
należy również podkreślić, że treść projektu budowlanego zmian, zatwierdzonego decyzją 
Prezydenta Wrocławia nr 2490/2017 z dnia 19 maja 2017 r., wprowadzała w błąd organ 
administracji architektoniczno-budowlanej poprzez zapisy wskazujące, że roboty 

                                                      
87 Decyzja Prezydenta Wrocławia Nr 3771/2015 z dnia 22 lipca 2015 r. została zmieniona dopiero decyzją 
Prezydenta Wrocławia Nr 2490/2017 z dnia 19 maja 2017 r., kiedy roboty budowlane w zakresie istotnych 
odstępstw od projektu budowlanego były już wykonane.  
88 O powierzchni 100,5 m2. 
89 O powierzchni 148,0 m2.  
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zakwalifikowane jako istotne odstępstwa od projektu budowlanego są dopiero planowane do 
wykonania, podczas gdy były już zrealizowane. Udzielone wyjaśnienia wskazują na 
potrzebę wzmocnienia działań kontrolno-nadzorczych w obszarze prowadzonych przez 
Spółkę inwestycji w aspekcie legalności procesu budowlanego. Należy przy tym zwrócić 
uwagę, iż zapisy w protokole z rady technicznej nr 44 z dnia 27 marca 2017 r. o treści: 
„Inspektor nadzoru (…) polecił uzupełnić dziennik budowy. Ustalono, że w dzienniku 
budowy zapisy będą prowadzone na bieżąco z pominięciem elementów, dla których 
sporządzany jest projekt zamienny” wskazują na zaplanowanie działań mających na celu 
nieujawnianie wykonywania robót w sposób niezgodny z zatwierdzonym projektem 
budowlanym, łącznie ze sposobem prowadzenia dziennika budowy.  

 (dowód: akta kontroli: Tom 21 str.21-300; Tom 29 str. 1-113; Tom 30 str.1-14, 309-321; Tom 80 
str. 10-48; Tom 88 str. 234-246)  

7. Spółka wydała wykonawcy w dniu 30 czerwca 2017 r. Świadectwo Przejęcia Robót, 
pomimo że tor do jazdy szybkiej obarczony był wadą polegającą na zaniżeniu nawierzchni 
na odcinkach prostych, powodującą zaleganie wód opadowych na torze i wskutek tego 
uniemożliwiającą użytkowanie obiektu bez podejmowania dodatkowych czynności 
mechanicznego lub ręcznego usuwania wód opadowych i zgromadzonych w zagłębieniach 
osadów z nawierzchni toru (bez dodatkowych czynności tor mógł być bezpiecznie 
użytkowany tylko w dłuższych okresach sprzyjającej pogody - braku opadów)90.  

W złożonych w tym zakresie wyjaśnieniach były Prezes Zarządu oraz Kierownik projektu 
wskazali, że wada polegała na nieznacznym zaniżeniu nawierzchni – rzędu 2-3 milimetrów 
i nie dyskwalifikował obiektu przed jego użytkowaniem. Obiekt uzyskał homologację 
Międzynarodowej Federacji Sportów Wrotkarskich i przeprowadzono zawody w ramach 
światowych igrzysk The World Games 2017.  

W ocenie NIK wydanie Świadectwa Przejęcia Robót było nieuzasadnione. Wykonawca 
w terminie umownym wykonał obiekt z wadą, która uniemożliwiała jego normalne 
użytkowanie (na torze po opadach zalegała woda, co poza utrudnieniami w zakresie 
użytkowania obiektu, zagrażało trwałości nawierzchni toru i faktycznie doprowadziło również 
do degradacji nawierzchni akrylowej toru). Wobec takiego stanu, zdaniem NIK, oceny tej nie 
zmienia również uzyskanie przez wykonawcę certyfikatu FIRS, a następnie 
przeprowadzenie zawodów The World Games na obiekcie, bowiem obiekt nie został 
wybudowany w celu jednorazowego użycia. Istniejąca wada wymagała zaś dodatkowej 
obsługi obiektu i jak wspomniano prowadziła do uszkodzenia nawierzchni toru. Niewielkiego 
znaczenia wady nie potwierdza dokumentacja fotograficzna przedstawiająca stan toru po 
opadach. Wada ta została usunięta dopiero w kolejnym roku kalendarzowym i wymagała 
dokonania częściowej rozbiórki nawierzchni toru na odcinkach prostych i ponownego jej 
wykonanie. W tych okolicznościach wydanie Świadectwa Przejęcia Robót było 
przedwczesne i pozwoliło wykonawcy uniknąć kar umownych za nieterminowe wykonanie 
obiektu (wysokość kary z tytułu niewykonania w terminie umowy wynosiła 3,3 tys. zł za 
każdy dzień opóźnienia).  

NIK wskazuje, że dopuszczenie do wykonania nawierzchni z żywicy akrylowej na nierównej 
podbudowie z konglomeratu bitumicznego świadczy o braku skutecznego nadzoru 
inwestorskiego, który nie wykrył wady na etapie odbioru podbudowy. W tym kontekście 
niewiarygodne są twierdzenia jakoby nierówności wynosiły 2-3 mm, bowiem takie 
nierówności spełniałyby warunki normowe i nie generowałyby powstawania rozległych 
zastoin wody po opadach, przy uwzględnieniu spadków poprzecznych nawierzchni. Według 
dokumentacji powykonawczej, wyniki pomiarów dokonanych łatą i klinem wykazały 
w zakresie równości poprzecznej konglomeratu bitumicznego 9 nierówności powyżej 9 mm 
i 12 nierówności powyżej 12 mm (nie większych niż 15 mm), a w zakresie równości 
podłużnej wykazały 6 nierówności powyżej 9 mm i 4 nierówności powyżej 12 mm (nie 
większe niż 15 mm). Następnie takie same nierówności zostały wykazane przy pomiarze 
nawierzchni z żywicy. Przy czym wykonawca nie określił na jakiej podstawie przyjął za 

                                                      
90 Przedmiotowe wady zostały wymienione w Świadectwie Przejęcia Robót, a termin ich usunięcia został 
określony na 31 sierpnia 2017 r., a następnie przesunięty na 2018 r. W Świadectwie Przejęcia Robót wskazano, 
że próby końcowe obiektu przebiegły pomyślnie co świadczy o tym , że wady zostały uznane za nie mające 
wpływu na możliwość prawidłowego użytkowania obiektu. 
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niedopuszczalne dopiero odchyłki większe niż 15 mm, a nadzór inwestorski takiej wielkości 
maksymalnej odchyłki nie zakwestionował. Dopuszczalne nierówności przyjęte przez 
wykonawcę na etapie odbioru obiektu były więc większe niż te, które wskazał w ramach 
pomiarów wykonanych w okresie gwarancyjnym (wówczas, już po naprawie toru, wskazał, 
że dopuszczalna nierówność to 9 mm – powołując się na tablicę 17 punkt 6.4.2.2. SST nr D-
05.03.13 dotyczącej nawierzchni z mieszanki mastyksowo-grysowej91), a także większe niż 
dopuszczalne nierówności określone w normie PN-EN 14877 Nawierzchnie syntetyczne 
niekrytych terenów sportowych Specyfikacja. Norma ta dopuszcza nierówności do 6 mm 
oraz  maksymalnie cztery nierówności większe od 6 mm a mniejsze od 8 mm. Niezależnie 
od powyższego należy również wskazać, że połączenia fragmentów nawierzchni toru  
naprawianych i nienaprawianych nie są szczelne, co zagraża trwałości nawierzchni.   

Ponadto w toku kontroli stwierdzono miejscowe zaleganie wody opadowej na torze do jazdy 
szybkiej. Przeprowadzone pomiary potwierdziły występowanie nierówności poprzecznych 
i podłużnych na nawierzchni toru do jazdy szybkiej przekraczających 6 mm, a zatem 
większych niż wskazane w normie wymienionej w specyfikacji technicznej wykonania 
i odbioru robót budowlanych. Największe nierówności92 występowały przy bramie wjazdowej 
na tor (znajdującej się od strony wschodniej) oraz w pobliżu wejścia na tor (od strony 
zachodniej)93. Występowanie nierówności przyczynia się do zalegania wód opadowych, co 
stwarza zagrażanie trwałości nawierzchni. Powołany biegły wskazał, na zasadność 
przebudowy miejsc, gdzie występują największe nierówności. 

(dowód: akta kontroli: Tom 20 str. 23-29; Tom 30 str. 1-14, 309-319 ; Tom 42 str. 1- 361, 53 str. 
51-290; Tom 81 str. 3-215; Tom 83 str. 53-160, 172-197; Tom 84 str.1-73; Tom 86 str. 1-27)  

8. Spółka nie wyegzekwowała od wykonawcy usunięcia wady polegającej na zaniżeniu 
nawierzchni na odcinkach prostych w terminie określonym w Świadectwie Przejęcia Robót. 
W dokumencie tym termin usunięcia wad został wyznaczony na dzień 31 sierpnia 2017 r. 
W terminie tym wykonawca nie usunął usterek. W dniu 24 sierpnia 2017 r. inżynier rezydent 
wskazał, że termin naprawy gwarancyjnej upływa w dniu 31 sierpnia i w przypadku 
niewykonania robót będą naliczone kary umowne. W dniu 24 sierpnia 2017 r. wykonawca 
w wystąpieniu nr 66 wskazał, że zasadne byłoby połączenie naprawy gwarancyjnej 
z naprawą uszkodzeń nawierzchni, które nastąpiło w okresie The World Games 2017 – 
w wyniku uderzenia telebimu w nawierzchnię toru (naprawa tych uszkodzeń była 
realizowana na odrębne zlecenie Zarządu Zieleni Miejskiej). W dniu 1 września 2017 r. 
wykonawca wniósł o przesunięcie terminu naprawy gwarancyjnej do 30 września 2017 r., na 
co otrzymał zgodę w dniu 14 września 2017 r. Próby usuwania usterek podjęte we wrześniu 
2017 r. przez podwykonawcę – firmę Vesmaco, w związku z niekorzystnymi warunkami 
atmosferycznymi, okazały się nieskuteczne. Wykonawca ponownie wystąpił o przesunięcie 
naprawy – tym razem do 30 czerwca 2018 r. Inżynier rezydent w dniu 29 września 2017 r. 
wyraził zgodę za zmianę terminu na 31 maja 2018 r. Faktycznie usterki usunięto dopiero 
w maju lub w czerwcu 2018 r. (Spółka nie udzieliła informacji w jakim dniu nastąpiło 
usunięcie wady – komisyjne potwierdzenie usunięcia wady nastąpiło w dniu 14 czerwca 
2018 r.). W wyniku przyzwolenia Spółki na kolejne przesunięcia terminów usunięcia usterek 
tor przez niemal rok od zakończenia igrzysk nie był użytkowany. W ocenie NIK usunięcie 
usterek stanowiło obowiązek wykonawcy, który powinien być egzekwowany i zrealizowany 

                                                      
91 W badaniach równości toru do jazdy szybkiej łatą 4m i klinem, przeprowadzonych, jak wskazał wykonawca, po 
okresie 17 miesięcy eksploatacji toru, jako dopuszczalną nierówność nawierzchni z żywicy przyjęto 9 mm.   
92 Największe nierówności podłużne mierzone łatą 3 metrową wynosiły: 12,1 mm, 11,4 mm, a łatą 4 metrowa 16 
mm i 11,3 mm. Największe nierówności poprzeczne mierzone łatą 3 metrową wynosiły: 25,5 mm oraz 11,0 mm, 
a łatą 4 metrową – 31 mm i 14,9 mm. 
93 Pomiary wykonane przez geodetów w zakresie równości poprzecznej (łata 4 metrowa – pomiary ze środka 
łaty- dwa przyłożenia na szerokości toru) wykazały: 19 nierówności powyżej 6 mm, w tym 5 nierówności powyżej 
8 mm (wśród nierówności powyżej 8 mm -  4 nierówności wyniosły powyżej 9 mm). 
Równość podłużna łatą 4 metrową na środku toru – 2 nierówności powyżej 6 mm (w tym jedna powyżej 8 i jedna 
powyżej 9 mm). Przy krawędzi zewnętrznej nierówności (7 powyżej 6 mm, w tym 5 powyżej 9 mm). 
Równość poprzeczna łatą 3 metrową (tor na szerokości mierzony trzykrotnie – wyniki ze środka łaty) 
8 nierówności powyżej 6 mm, w tym dwie wyżej 8 mm (ale mniej niż 9 mm). 
Nierówność podłużna (w środku toru) – dwa pomiary – dwie nierówności powyżej 6 mm w tym jedna powyżej 
8 mm (ale mniej niż 9 mm). Przy zewnętrznej krawędzi 6 pomiarów – 3 nierówności powyżej 6 mm w tym jedna 
poniżej 8 mm i dwie powyżej 9 mm.    
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w sierpniu 2017 r., a najpóźniej we wrześniu 2017 r. (niezależnie od uwarunkowań 
organizacyjnych, w tym współpracy z podwykonawcą, co jest objęte ryzykiem działalności 
prowadzonej przez wykonawcę i jak wskazała Spółka to wykonawca ponosi pełną 
odpowiedzialność za wykonany obiekt). W okresie dwóch letnich miesięcy istniała 
możliwość dokonania naprawy toru w warunkach atmosferycznych wymaganych dla żywicy 
akrylowej Durflex. Ponadto ryzyko pogodowe obarczało w tych warunkach wykonawcę, 
który miał wystarczająco dużo czasu, aby przygotować się do usunięcia usterek 
niezwłocznie po zakończeniu igrzysk.  

(dowód: akta kontroli: Tom 20 str.1-31; Tom 55 str.96-160)  

9. Spółka, w ramach sprawowanego nadzoru nad usuwaniem usterek, nie zapewniła, aby 
liczne miejscowe naprawy nawierzchni toru do jazdy szybkiej były dokonywane przy użyciu 
materiału, co do którego potwierdzono, że jego użycie zapewni jednakowe cechy użytkowe 
nawierzchni toru w miejscach naprawianych i nienaprawianych. W szczególności nie 
potwierdzono badaniami i dokumentami, że miejsca naprawiane posiadają taką samą 
szorstkość jak miejsca nie poddawane naprawom. Do wykonania napraw użyto materiału 
Sikaflex 11FC, a miejsca napraw zostały pokryte farbą poliuretanową Temadur 50 Tikkurilla, 
podczas gdy pierwotnie nawierzchnię wykonano z żywicy akrylowej – materiału Durflex sp 
101 roller professional. Materiał użyty do napraw, w badaniu organoleptycznym, wykazuje 
inne cechy niż pierwotnie wykonana nawierzchnia (miejsca napraw, w których nałożono 
inny materiał są w szczególności bardziej śliskie od sąsiedniej nawierzchni z wykonanej 
z zastosowanego pierwotnie matowego materiału Durflex, w czasie oględzin stwierdzono 
również inny sposób osadzania wilgoci w miejscach napraw – na naprawianej nawierzchni 
intensywniej osadza się wilgoć i pozostają w większej ilości krople wody – takiego sposobu 
osadzania się wilgoci nie zaobserwowano na sąsiedniej nawierzchni toru wykonanej 
z pierwotnie zastosowanego matowego materiału Durflex). W miejscach napraw 
stwierdzono nierówności (zagłębienia lub zgrubienia - zgodnie z informacją przekazaną 
przez wykonawcę, materiał Sikaflex, w zależności od temperatury i ruchów termicznych 
warstwy z konglomeratu bitumicznego może przyjmować poziom nieco poniżej (w zimie) lub 
powyżej (w lecie) sąsiadującej nawierzchni). Zastosowanie różnych materiałów na 
nawierzchni toru do jazdy szybkiej, bez przeprowadzania badań potwierdzających jednolite 
cechy materiałów, w zakresie szorstkości i równości, nie gwarantuje jednolitych cech 
użytkowych całej nawierzchni toru do jazdy szybkiej. Działania naprawcze nie były 
poprzedzone uzyskaniem akceptacji ze strony Międzynarodowej Federacji Sportów 
Wrotkarskich (FIRS- aktualnie World Skate) na zastosowanie różnych materiałów w jednym 
obiekcie. W świetle regulaminów ww. organizacji, istotną cechą nawierzchni toru do jazdy 
szybkiej jest zapewnienie aby nawierzchnia była gładka i nie była śliska. Ponadto 
w regulaminie wskazuje się, że naprawy wykonywane na obiekcie mogą powodować utratę 
przyznanego certyfikatu.  

Dopiero po wykonaniu robót, wykonawca obiektu podjął korespondencję, ale jedynie z firmą 
Vesmaco, która jako podwykonawca, instalowała nawierzchnię żywiczną toru do jazdy 
szybkiej. Na podstawie przesłanych zdjęć przedstawiciel podwykonawcy stwierdził, że 
sądzi, iż naprawy mogą być wykonane dobrze jednakże zastrzegł, że nie może tego 
zagwarantować bowiem nie widział bezpośrednio naprawy. Wskazał również, iż gdyby 
zwrócono się do podwykonawcy to mógł udostępnić zestawy naprawcze.   

NIK wskazuje, że w myśl pkt 3 regulaminu FIRS –  Endorsement regulations of products, 
systems and approval of sports facilities, wszelkie zmiany parametrów obiektu sportowego, 
szczególnie podłoża (związane z utrzymaniem, wymianą lub przebudową) oraz jego 
elementów (np. obudowa/barierki, itd.) skutkują wygaśnięcie akceptacji dla obiektu. 

(dowód: akta kontroli: Tom 55 str.96-160; Tom 81 str. 3-215; Tom 84 str. 1-73, Tom 88 str. 261-318)  

10. Plac przed planowanym budynkiem A oraz nawierzchnie przy torze do jazdy szybkiej, 
w tym plac przy tym torze, miały być wykonane z barwionej masy SMA 5. Na etapie 
postępowania przetargowego zamawiający dopuścił również malowanie nawierzchni w celu 
uzyskania wymaganego koloru. Przeprowadzone w toku kontroli oględziny wykazały 
nierównomierne zabarwienie ww. powierzchni. Dotychczas wykonawca nie dokonał 
poprawy wykonania barwienia ww. nawierzchni, a Spółka nie zgłosiła w tym zakresie wady 
do usunięcia.  
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(dowód: akta kontroli: Tom 81 str. 3-215; Tom 83 str. 53-160, 172-197) 

11. Spółka działała nierzetelnie dopuszczając do wykonywania robót w sposób niezgodny 
z umową i nie dokonując uprzednio – przed rozpoczęciem wykonywania robót dodatkowych 
lub zamiennych - pisemnej zmiany umowy. Spółka zawarła dopiero w dniu 22 listopada 
2016 r., w imieniu Gminy Wrocław, Aneks nr 1 do umowy ZP/PN/03920/02/2016 z dnia 3 
marca 2016 r., dotyczący robót dodatkowych94 za kwotę 113,7 tys. zł z VAT95, które zostały 
faktycznie wykonane jeszcze przed zawarciem ww. aneksu (w aneksie tym wskazano, że 
roboty mają być wykonane do 30 listopada 2016, choć faktycznie roboty w chwili zawierania 
aneksu były już wykonane). Podobna sytuacja, polegająca na zawieraniu umów już po 
wykonaniu lub częściowym wykonaniu robót, wystąpiła w przypadku Aneksu nr 2 z dnia 29 
listopada 2016 r. i Aneksu nr 3 z dnia 27 marca 2017 r.96. Takie działanie było również 
sprzeczne z art. 77 § 1 Kodeksu cywilnego97 w związku z art. 139 ust. 198 Pzp oraz klauzulą 
13.1 i 13.3 Warunków Szczególnych Kontraktu.  

Były Prezes Zarządu i Kierownik projektu w złożonych wyjaśnieniach stwierdzili, że budowa 
to żywy organizm. Idąc tropem rozumowania kontrolującego należałoby zatrzymać 
wszystkie budowy do czasu podpisania aneksów. Tymczasem inżynier wydając polecenia 
zgodnie z klauzulą 13 umożliwił wykonawcy prowadzenie prac na tej podstawie. 

NIK nie podziela przedstawionego stanowiska. Zgodnie z przepisami i warunkami kontraktu, 
najpierw powinna być dokonana pisemna zmiana umowy, a następnie wykonywane roboty. 
Zgodnie z klauzulą 13 Warunków Szczególnych każda zmiana powinna być wprowadzona 
aneksem do kontraktu i zgodnie z zasadami prawa zamówień publicznych. W myśl tych 
zasad umowy lub ich zmiany powinny poprzedzać wykonywanie robót.   

(dowód: akta kontroli: Tom 21 str. 1 do 410, Tom 22 str. 1 do 237, Tom 29 str. 1-113; Tom 30 – 
str. 1-10, 309-319; Tom 53 str. 52-289; Tom 80 str. 10-48) 

12. Spółka nie obciążyła wykonawcy karą umowną, pomimo że wykonawca nie zrealizował 
w terminie do 30 kwietnia 2017 r., określonym w Aneksie nr 3, robót w zakresie montażu 
elementów małej architektury. Nominalna kwota kary za co najmniej 32 dni opóźnienia 
(zgodnie z wpisem w dzienniku budowy roboty w tym zakresie zostały zakończone nie 
wcześniej niż w dniu 1 czerwca 2017 r.) wynosiła 10,0 tys. zł99.  
(dowód: akta kontroli Tom 21 str. 301 do 410; Tom 53 str. 52-289;Tom 78 str. 1-4; Tom 80 str. 10-48) 

13. Spółka niezasadnie wydłużyła do dnia 10 czerwca 2017 r. (zawierając Aneks nr 4 z dnia 
16 maja 2017 r.) termin wykonania robót budowlanych, dla których termin ich realizacji  
upłynął ponad pięć miesięcy wcześniej - w dniu 30 listopada 2016 r. Dotyczyło to, między 
innymi, robót w zakresie wykonania warstwy ścieralnej toru do jazdy ulicznej i placu A 
(zgodnie z dziennikiem budowy prace wykonano w dniach 10-11 kwietnia 2017 r.), 
betonowania wnętrza toru do jazdy szybkiej (zgodnie z dziennikiem budowy prace 
wykonano w okresie od 15 marca do 31 marca 2017 r.), warstw podbudowy i warstwy 
wiążącej na placu A (zgodnie z dziennikiem budowy prace prowadzono wykonano w dniach 
5-6 kwietnia 2017 r.), warstwy ścieralnej wokół toru do jazdy szybkiej (według dziennika 
budowy prace zakończono 6 kwietnia 2017 r.).  

Były Prezes Zarządu wyjaśnił m.in., że wystąpiły okoliczności niezawinione przez 
wykonawcę na etapie realizacji umowy dlatego też zasadna była zmiana terminów 
wskazana w Aneksie nr 3 i nr 4, a zmiany terminów powinny być wprowadzone już na 
etapie zawierania Aneksu nr 3, co nie nastąpiło w wyniku omyłki. Upływ terminu wykonania 
robót nie był przeszkodą do dokonania zmiany.    
                                                      
94 Roboty dotyczyły odwodnienia toru do jazdy ulicznej - ułożenia korytek ściekowych, wykonania przepustów 
pod torem, przepustów elektroenergetycznych i teletechnicznych, ułożenia dodatkowych kabli. Zmiana umowy 
została dokonana na podstawie art. 19 ust. 3 pkt 2 lit. a i b. ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – 
Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2016, poz. 1020 ze zmianami).   
95 Według wynagrodzenia kosztorysowego. 
96 Obejmujący, między innymi, zmianę sposobu wykonania ogrodzenia obiektu został zawarty w sytuacji gdy 
część robót w zakresie zmienionego sposobu wykonania ogrodzenia obiektu była już wcześniej zrealizowana. 
97 Zmiana umowy wymaga zachowania takiej formy, jaką ustawa przewidziała w celu jej zawarcia. 
98 Zgodnie z tym art. umowa w sprawie zamówienia publicznego wymaga pod rygorem nieważności zachowania 
formy pisemnej. 
99 Zgodnie z klauzulą 8.7 pkt 2 Warunków Szczególnych Kontraktu, za niedotrzymanie któregokolwiek 
z terminów pośrednich wskazanych w pkt 3.1. Aktu umowy kara umowna wynosiła 0,005% Zaakceptowanej 
Kwoty Kontraktowej (brutto), która na dzień 1 czerwca 2017 r. wynosiła 6 291 275,04 zł.  
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W ocenie NIK istotnie wystąpiły w okresie realizacji robót zmiany ich zakresu 
przedmiotowego. Zmiany te i ich zakres w ocenie NIK nie skutkowały jednak koniecznością 
wydłużenia terminu realizacji zadania. Część zmian inicjował wykonawca, niedługo przed 
terminem wykonania robót i zmiany te nie wynikały z okoliczności, których nie można było 
wcześniej przewidzieć. Wykonawca dopiero po 2 miesiące po uzyskaniu informacji 
o wymaganiach dotyczących temperatury wbudowania żywicy na torze do jazdy szybkiej, 
poinformował o tym zamawiającego i nie przedłożył w terminie roszczenia o zmianę czasu 
na ukończenie oraz nie aktualizował harmonogramu robót, w taki sposób aby wskazywał na 
niedotrzymanie pierwotnego terminu wykonania umowy. Wbrew uzasadnieniu Aneksu nr 4, 
termin wykonania wymienionych na wstępie robót budowlanych nie był wcześniej zmieniony 
Aneksem nr 2 na dzień 31 maja 2017 r., bowiem taki termin został przewidziany wskazanym 
aneksem dla wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umowy, a w zakresie robót 
budowlanych (z wyjątkiem robót enumeratywnie wymienionych w Aneksie nr 2, dla których 
termin przedłużono do 30 kwietnia 2017 r. 100) pozostał termin wykonania robót wyznaczony 
pierwotnie w umowie na 30 listopada 2016 r. Potwierdza to treść Aneksów nr 2 i nr 3 
i uzasadnień do tych aneksów. Ponadto przyczyną zmiany dokonanej Aneksem nr 2 była 
okoliczność wymagań technologicznych jakie były konieczne do spełnienia przy 
wykonywaniu nawierzchni żywicznej toru do jazdy szybkiej (temperatura 20º Celsjusza oraz 
bezdeszczowa pogoda)101. Wykonanie tej nawierzchni nie determinowało jednak wykonania 
robót wymienionych na wstępie niniejszej nieprawidłowości co potwierdza okoliczność, że 
robót tych w Aneksie nr 2 nie wymieniono.    

NIK wskazuje również, że przesunięcie Aneksem nr 4 z dnia 16 maja 2017 r. terminu 
wykonania nawierzchni z żywicy akrylowej na torze do jazdy szybkiej z 30 kwietnia 2017 r. 
na 10 czerwca 2017 r. nie było faktycznie spowodowane okolicznościami wskazanymi 
w uzasadnieniu aneksu (tj. brakiem odpowiedniej temperatury), ale niewykonaniem 
w odpowiednim czasie podbudowy z konglomeratu bitumicznego przez wykonawcę 
(podbudowa ta, zgodnie z wpisem w dzienniku budowy, została wykonana dopiero 25 
kwietnia 2017 r.). Na przełomie marca i kwietnia 2017 r. występowały zaś temperatury 
wymagane dla wbudowania żywicy akrylowej. Z tytułu niewykonania w terminie do dnia 30 
listopada 2016 r. warstwy ścieralnej toru do jazdy ulicznej i placu A (prace wykonano 
w dniach 10-11 kwietnia 2017 r.), betonowania wnętrza toru do jazdy szybkiej (zgodnie 
z dziennikiem budowy prace wykonano w okresie od 15 marca do 31 marca 2017 r.), 
warstw podbudowy i warstwy wiążącej na placu A (zgodnie z dziennikiem budowy prace 
prowadzono wykonano w dniach 5-6 kwietnia 2017 r.), warstwy ścieralnej wokół toru do 
jazdy szybkiej (według dziennika budowy prace zakończono 6 kwietnia 2017 r.), wykonawca 
nie został obciążony karą umowną za 132 dni opóźnienia, która wynosiłaby nominalnie 41,5 
tys. zł. 

(dowód: akta kontroli Tom 21 str. 1 do 410, Tom 22 str. 1 do 237; Tom 29 str. 1 -547; Tom 31 str. 
1-13; Tom 53 str. 52-289; Tom 78 str. 1-4; Tom 80 str. 10-48) 

14. Spółka, zawierając Aneks nr 2 z dnia 29 listopada 2016 r. do umowy 
ZP/PN/03920/02/2016 z dnia 3 marca 2016 r., pomimo niespełnienia przez wykonawcę 
warunków umownych, przedłużyła o 5 miesięcy termin realizacji wszystkich obowiązków 
objętych kontraktem wydłużając termin do 31 maja 2017 r. oraz termin zakończenia części 
robót budowlanych wydłużając do 30 kwietnia 2017 r. (zgodnie z umową zawartą w dniu 
3 marca 2016 r. w wyniku przetargu nieograniczonego wykonawca był zobowiązany do 
wykonania robót budowlanych do 30 listopada 2016 r., a wszystkim obowiązków objętych 
umową do dnia 31 grudnia 2016 r.). Zgodnie z Warunkami Ogólnymi Kontraktu (klauzula 
20.1) wykonawca był zobowiązany w terminie 28 dni od chwili, w której dowiedział się lub 
powinien był się dowiedzieć o okolicznościach stanowiących podstawę roszczenia 
o przedłużenie czasu na ukończenie robót lub o dodatkową płatność, do powiadomienia 
                                                      
100 W Aneksie nr 2 z dnia 29 listopada 2016 r., poza robotami związanymi w szczególności z wykonaniem 
nawierzchni toru do jazdy szybkiej, w zakresie dotyczącym innych nawierzchni na obiekcie przewidziano zmianę 
terminu wykonania robót jedynie dla barwienia nawierzchni bitumicznej przy placu A oraz nawierzchni wokół toru 
szybkiego i placu przy torze szybkim na kolor RAL 7044, które miało zostać wykonane do dnia 30 kwietnia 
2017 r.  
101 W związku z tym zmieniono termin wykonania nawierzchni żywicznej i enumeratywnie wymienionych robót, 
które uznano za bezpośrednio związane z wykonaniem tej nawierzchnie, względnie, które uznano, iż powinny 
być dokonane w końcowej fazie realizacji inwestycji.  
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inżyniera o tych okolicznościach. W przypadku gdy wykonawca nie zgłosi roszczenia w 28-
dniowym terminie, wówczas czas na ukończenie robót nie zostanie przedłużony, 
wykonawca nie będzie uprawniony do dodatkowej zapłaty, a zamawiający będzie zwolniony 
z wszelkiej odpowiedzialności w zakresie takiego roszczenia wykonawcy. Wskazany 28-
dniowy termin nie został dochowany przez wykonawcę. 

W złożonych w tym zakresie wyjaśnieniach były Prezes Zarządu i Kierownik projektu 
stwierdzili, że zapisy klauzuli 20.1 Warunków Szczególnych Kontraktu były spełnione. 

NIK nie podzielił tego stanowiska. W uzasadnieniu Aneksu nr 2 jako powód zmiany terminu 
wykonania robót wskazano konieczność ułożenia nawierzchni z żywicy toru szybkiego 
w temperaturze ok. 20º Celsjusza, przy braku opadów. Wykonawca robót zidentyfikował już 
na etapie postępowania przetargowego (w grudniu 2015 r.) producenta, który zgodnie 
z opisem przedmiotu zamówienia, powinien być dostawcą materiału, z którego miała być 
wykonana nawierzchnia toru do jazdy szybkiej. Następnie jednak dopiero w dniu 3 sierpnia 
2016 r. uzyskał informacje od tego producenta, z których wynikało, że zgodnie z technologią 
materiał – żywica akrylowa może być wbudowana gdy temperatura otoczenia wynosi co 
najmniej 20º Celsjusza i pogoda jest bezdeszczowa (w harmonogramach robót, 
wskazanych w klauzuli 8.3 Warunków Szczególnych Kontraktu, wykonawca określił 
początkowo termin wykonania nawierzchni żywicznej na torze do jazdy szybkiej na 10 
listopada 2016 r., a następnie na 15 października 2016 r.; po uzyskaniu informacji 
o wymaganiach technologicznych w sierpniu 2016 r. udostępnił te dane zamawiającemu 
dopiero w październiku 2016 r., nie zgłaszając wcześniej konieczności zmiany 
harmonogramu robót). Roszczenie o wydłużenie Czasu na Ukończenie wykonawca zgłosił 
zamawiającemu w formie pisemnej dopiero 2 listopada 2016 r., przedstawiając Wystąpienie 
Wykonawcy nr 43 i żądając zmiany terminu Czasu na Ukończenie wszystkich obowiązków 
określonych umową z dnia 31 grudnia 2016 r. na 30 czerwca 2017 r. oraz terminu na 
ukończenie robót budowlanych z dnia 30 listopada 2016 r. na 31 maja 2017 r. (w ww. 
dokumencie wykonawca powołał się również na inne okoliczności, w tym związane ze 
zmianami projektowymi i koniecznością doprecyzowania dokumentacji w zakresie 
konglomeratu bitumicznego102, w przypadku których również upłynęło więcej niż 28 dni od 
chwili kiedy dowiedział się o nich wykonawca, a także na kolizję przebiegu kanalizacji 
sanitarnej z istniejącym gazociągiem, która to jednak kolizja faktycznie nie uniemożliwiała 
terminowego zakończenia tych robót, o których przesunięcie wnioskował wykonawca, 
a ponadto Inżynier rezydent wskazał103, że była wynikiem braku sprawdzenia przez 
wykonawcę faktycznych rzędnych sieci uzbrojenia terenu). Pomimo niespełnienia wymogu 
dotyczącego terminu na zgłoszenie roszczenia Spółka zawarła z wykonawcą aneks do 
umowy, którym przedłużono termin realizacji kontraktu.  

NIK wskazuje również, że przesunięcie w czasie wykonania nawierzchni toru do jazdy 
szybkiej nie uzasadniało przesunięcia Aneksem nr 2 terminu wykonania barwienia 
nawierzchni na placu A oraz nawierzchni przy torze do jazdy szybkiej, a także wykonania 
konglomeratu bitumicznego na torze do jazdy szybkiej.  

(dowód: akta kontroli: Tom 1 str. 209-451; Tom 2 str.1-579, Tom 20 str.23-37 ; Tom 22 str. 49 – 
103; Tom 25 str. 1-540, Tom 29 str. 1-7, 543-547; Tom 53 str. 51-290; Tom 55 str.96-160; Tom 
83 str. 1-7)  

15. Spółka, pomimo niewystąpienia przesłanek umownych i już po upływie terminu na 
wykonanie robót, wyraziła zgodę w Aneksie nr 3 z dnia 27 marca 2017 r. na zmianę terminu 
wykonania ogrodzenia obiektu z dnia 30 listopada 2016 r. na 30 kwietnia 2017 r. Wniosek 
o zmianę sposobu wykonania ogrodzenia został złożony przez wykonawcę na 6 dni przed 
upływem terminu na wykonanie robót (24 listopada 2016 r. podczas gdy termin wykonania 
ogrodzenia całego obiektu upływał w dniu 30 listopada 2016 r.).  

Były Prezes Zarządu Spółki i Kierownik wyjaśnili, że zmiana była korzystna dla 
zamawiającego bo skutkowała obniżeniem kosztów wykonania roboty zamiennej.   

NIK wskazuje, że proponowana zmiana nie była konieczna do wprowadzenia, jak wskazał 
bowiem projektant, wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami wiedzy 
technicznej w zakresie pierwotnie zaprojektowanego ogrodzenia zapewniłyby jego 

                                                      
102 Konglomerat miał być zastosowany pod nawierzchnią żywiczną na torze do jazdy szybkiej.  
103 Powiadomienie inżyniera nr 21. 
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prawidłowe funkcjonowanie, a dodatkowo ułatwiałyby koszenie traw w pobliżu ogrodzenia. 
W uzasadnieniu aneksu wskazano, że możliwość zmiany terminu wykonania robót została 
dopuszczona w umowie, między innymi, w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych 
od wykonawcy, skutkujących utrudnieniami w terminowym prowadzeniu prac (klauzula 13.3 
pkt 2.3 lit.b Warunków Szczególnych Kontraktu). W aspekcie zmiany terminu realizacji 
zamówienia należy stwierdzić, że zmiana ta nie była spowodowana okolicznościami 
niezależnymi od wykonawcy, była bowiem przez niego zainicjowana i to na 6 dni przed 
upływem terminu na wykonanie ogrodzenia całego obiektu. W chwili zgłaszania zmiany, 
wykonawcy znana była dokumentacja projektowa już od około roku, a zatem wykonawca 
mógł odpowiednio wcześniej zgłosił swój wniosek (w takim czasie aby nie skutkowało to 
koniecznością wydłużenia terminu wykonania tych robót). Koszty wykonania robót zostały 
obniżone o 3,2 tys. zł bez VAT, a kwota kary umownej za każdy dzień opóźnienia wynosiła 
według umowy 0,3 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli: Tom 1 str. 209-451; Tom 2 str. 1-579; Tom 25 str. 1-540; Tom 26 str. 193-
217; Tom 29 str. 1-7, 110-113, Tom 53 str. 51-289)  

16. Spółka dokonała zmiany umowy w zakresie rodzaju materiału zastosowanego do 
wykonania warstwy ścieralnej nawierzchni toru do jazdy ulicznej (4352 m2), nawierzchni 
wzmocnionej toru do jazdy ulicznej (792 m2), placu wzmocnionego przy planowanym 
budynku A (472 m2), nawierzchni bitumicznej wokół toru szybkiego i placu przy torze 
szybkim (997 m2) z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA 5 na beton asfaltowy AC8S. 
Dokonując powyższego Spółka, uzgodniła cenę za wykonanie warstwy nawierzchni 
z betonu AC8S o grubości 5 cm w kwocie 107 zł/m2 bez podatku VAT (w przypadku 
nawierzchni toru do jazdy ulicznej i nawierzchni wzmocniona toru do jazdy ulicznej o łącznej 
powierzchni 5144 m2)  oraz 137 zł/m2 bez podatku VAT104 (w przypadku nawierzchni placu 
wzmocnionego przy planowanym budynku A i nawierzchni bitumicznej wokół toru szybkiego 
i placu przy torze szybkim105, o łącznej powierzchni 1469 m2). Przyjęte stawki znacznie 
przewyższały cenę rynkową w 2016 r. 106 za nawierzchnię z betonu asfaltowego AC8S 
o grubości 5 cm oszacowaną na ok. 47 zł bez VAT za m2.   
(dowód: akta kontroli Tom 53 str. 51-289, 355-559; Tom 81 str. 3-215; Tom 83 str. 53-160, 172-197 , 

Tom 90, str.61-84) 

17. Spółka, pomimo zgłoszenia przez wykonawcę w toku wykonywania robót, że 
rozwiązanie projektowe, dotyczące zastosowania zbrojenia rozproszonego z włókien 
stalowych do wykonania nawierzchni betonowej wnętrza toru do jazdy szybkiej może 
negatywnie wpłynąć na jakość wykonanej nawierzchni oraz może stwarzać zagrożenie dla 
użytkowników, nie zdecydowała o zmianie sposobu zbrojenia płyty betonowej na siatkę 
z prętów stalowych. W wyniku oględzin obiektu stwierdzono miejscowe (w trzech punktach) 
wystawanie fragmentów drutów zbrojenia rozproszonego z nawierzchni toru, a ponadto na 
całej płycie betonowej widoczna była korozja zbrojenia rozporoszonego znajdującego się 
przy powierzchni tej płyty (co prowadzić będzie do jej uszkodzeń).W nawierzchni wnętrza 
toru do jazdy szybkiej widoczne są powierzchniowe siatkowe spękania nawierzchni 
betonowej, a także rysy. W niektórych miejscach, w tym pobliżu dylatacji widoczne są 
wykruszenia betonu. Wszelkie wykruszenia betonu stanowić mogą zagrożenie dla 
użytkowników – rolkarzy.  

Zgodnie z założeniami projektowymi betonowa płyta wnętrza toru miała być wykonana z 1% 
daszkowym spadkiem w kierunku wpustów odwodnień liniowych. W ocenie NIK, 
zaprojektowane spadki są zbyt małe dla prawidłowego odprowadzenia wód opadowych, 

                                                      
104 Z tytułu zmiany rodzaju warstwy ścieralnej z SMA 5 o grubości 5 cm na AC8 S o grubości 5 cm cena uległa 
obniżeniu o 3,30 zł/m2 bez podatku VAT  dla powierzchni 5144 m2 i 3,22 zł/m2 bez podatku VAT dla powierzchni    
1469 m2. 
105 Cena 137 zł/m2 obejmowała również barwienie nawierzchni. W toku realizacji kontraktu, w związku 
z rezygnacją z barwienia nawierzchni w przypadku toru do jazdy ulicznej (który pierwotnie miał być wykonany 
w kolorze RAL 7044), cena wykonania warstwy ścieralnej uległa zmniejszeniu o 19,66 zł/m2 bez podatku VAT 
(przy powierzchni wzmocnionej) i 21,36 zł/m2 przy nawierzchni niewzmocnionej. Cena ofertowa barwionej 
nawierzchni toru ulicznego – cześć wzmocniona wynosiła 130,86 zł bez VAT, a części niewzmocnionej132,56 zł.   
106 Do oszacowania kosztów wykonania warstwy ścieralnej z AC8S przyjęto ceny podane w artykule dr Ewy 
Ołdakowskiej „ Konkurencja technologii – konkurencja kosztów” w Nawierzchnie asfaltowe Nr 4 (48)/2016, str.7-
11. 
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wskazując że spadek przy nawierzchniach drogowych betonowych, posiadających 
równocześnie spadek podłużny, wynosi co najmniej 1,5%. Ponadto stwierdzono 
nierówności nawierzchni betonowej wnętrza toru co również powoduje zaleganie wody 
(tworzą się bezodpływowe niecki), a zamarzająca woda stanowi zagrożenie dla trwałości 
nawierzchni, powodując jej stopniową degradację. 

Liczne spękania występują również na pierścieniu betonowym wykonanym pomiędzy 
betonowym wnętrzem toru, a nawierzchnią toru z żywicy akrylowej. Nawierzchnia tego 
pierścienia jest niejednolita, porowata, z widocznymi miejscami napraw.  

W toku kontroli stwierdzono również że nawierzchnia toru z żywicy akrylowej nie była 
połączona elastyczną spoiną z betonowym pierścieniem wewnątrz toru oraz metalowymi 
wpustami odwodnienia. Przy połączniach tych (przy wewnętrznej krawędzi toru) 
nawierzchnia z żywicy akrylowej była spękana. W okresie kontroli wykonawca robót  
wykonał elastyczną spoinę, przy czym nie została ona wykonana na całym obwodzie, 
a  miejscowo przy tej spoinie nawierzchnia akrylowa była spękana. 

W bandach toru do jazdy szybkiej, bezpośrednio nad nawierzchnią toru zamontowano 
deski, które po niedługim okresie użytkowania obiektu były w wielu miejscach spękane. 
Deski te poddano doraźnym naprawom poprzez ich ponowne przemalowanie.  

NIK wskazuje również, że zastosowana taśma elastyczna pomiędzy nawierzchnią toru 
a betonowym murem oporowym (znajdującym się przy zewnętrznej krawędzi toru na łukach) 
jest miejscowo pofałdowana, odstaje od podłoża i połączenie nie jest szczelne.    

Prezes Zarządu Spółki wyjaśnił, że w toku wykonywania robót projektant uznał, że nie ma 
możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w zakresie sposobu zbrojenia wnętrza 
toru. Wskazał, że w wyniku komisyjnych oględzin przeprowadzonych na wniosek 
użytkownika stwierdzono jeden przypadek drutu wystającego ponad powierzchnię betonu 
oraz przypadki poziomo ułożonych drutów w ilości jednej sztuki na kilka-kilkanaście metrów 
kwadratowych powierzchni, które nie stwarzały żadnego zagrożenia. Prezes Zarządu 
stwierdził również, że ustalono, że użytkownik będzie przeprowadzać systematyczne 
kontrole połączone z usuwaniem drutów stwarzających zagrożenie.   

NIK wskazuje, że w świetle udostępnionej dokumentacji projektant w toku realizacji robót 
określił sposób zbrojenia płyty wnętrza toru siatką z prętów zbrojeniowych, a rozwiązanie to 
nie zostało przyjęte ze względu za zwiększenie kosztów robót z tego tytułu.   

W związku z tym, że wnętrze toru do jazdy szybkiej wykorzystywane jest przez rolkarzy, 
w tym do zajęć związanych z nauką jazdy na rolkach, bezwzględnie konieczne jest 
wyeliminowanie zagrożeń wynikających z wystawania fragmentów zbrojenia 
rozporoszonego z płyty betonowej. W ocenie NIK kluczową kwestią jest usunięcie 
przyczyny zagrożenia, bowiem ewentualne kontrole prowadzone przez użytkownika, mogą 
nie gwarantować bezpieczeństwa użytkowania obiektu w przypadku gdy takie zagrożenie 
powstanie w czasie prowadzenia zajęć. Takie kontrole mogą stanowić jedynie rozwiązanie 
doraźne, należy bowiem zauważyć, że w prawidłowo wykonanym obiekcie nie powinny 
występować tego typu zagrożenia jak wystawanie fragmentów zbrojenia z nawierzchni. NIK 
wskazuje, że postępująca korozja zbrojenia w dalszej perspektywie może doprowadzić do  
degradacji nawierzchni.  

 (dowód: akta kontroli Tom 25 str.1-540, Tom 24 str.590; Tom 26 str. 193-217,  Tom 81 str. 3-
215; Tom 83 str. 53-160, 172-197, Tom 88 str. 261-308)  

18. Na torze do jazdy szybkiej stwierdzono brak prawidłowego odwodnienia warstw 
nawierzchni znajdujących się poniżej nawierzchni z żywicy akrylowej. W projekcie 
budowlanym zaprojektowano odwodnienie poprzez wykonanie bocznych otworów 
w kanałach odwodnienia liniowego, ale w toku realizacji robót, jak wskazał Prezes Zarządu 
Spółki, zrezygnowano z tego rozwiązania, bowiem skutkowałoby ono utratą gwarancji na 
kanały odwodnienia liniowego. Nie wykonano jednak żadnego innego systemu odwodnienia 
ww. warstw nawierzchni. Powołany przez NIK biegły wskazał na potrzebę wykonania 
drenażu, brak odwodnienia warstw poniżej nawierzchni z żywicy akrylowej sklasyfikował 
jako trwałą wadę obiektu bowiem wykonanie drenażu wymaga rozbiórki nawierzchni toru.   

Biegły stwierdził również, że spadki poprzeczne na odcinkach prostych toru do jazdy 
szybkiej są zbyt małe (w środkowej części tych odcinków projektowany spadek poprzeczny 
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wynosił ok.0,46%, a w ocenie biegłego zasadne byłoby zwiększenie spadku do 0,7%) i nie 
zapewniają prawidłowego odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni toru107.    

Z powodu zbyt małych spadków poprzecznych oraz występujących nierówności 
nawierzchni, po opadach na nawierzchni toru tworzą się miejscowe zastoiny wody 
i kałuże108, w których pozostają osady (brud), co negatywnie wpływa na przyczepność 
nawierzchni. Zamarzanie wody na nawierzchni przyczynia się do osłabienia i degradacji 
nawierzchni toru z żywicy akrylowej (miało to już miejsce w związku z zaleganiem wody 
opadowej w miejscach obniżeń nawierzchni toru, likwidowanych w ramach usuwania usterki 
wykazanej w Świadectwie Przejęcia, a dotyczącej obniżeń nawierzchni na odcinkach 
prostych). Aktualnie większe obniżenie nawierzchni występuje na odcinku prostym 
w pobliżu wejścia w łuk toru w części południowo-zachodniej109, zaleganie wody następuje 
również bezpośrednio przed wpustami odwodnienia liniowego, gdzie nawierzchnia znajduje 
się miejscowo poniżej poziomu osadzenia wpustów110. 

 (dowód: akta kontroli Tom 81 str. 3-215; Tom 83 str. 53-160, 172-197)  

19. Nieprawidłowo zaprojektowano i wykonano roboty w zakresie toru do jazdy ulicznej. 
W przypadku toru do jazdy ulicznej biegły stwierdził, że zaprojektowano zbyt małe spadki 
poprzeczne nawierzchni toru (1% zamiast co najmniej 2%), co negatywnie wpływa na 
odprowadzanie wód opadowych (miejscowo woda po opadach zalega na nawierzchni toru, 
fragmenty nawierzchni są zawilgocone). Przy czym w części zbadanych miejsc wykonane 
spadki były nawet mniejsze od zakładanych w projekcie, z uwzględnieniem tolerancji 
wykonawczej na poziomie 0,2% (spadki poniżej 0,8% stwierdzono w przypadku 13 z 24 
pomiarów, spadki wynosiły od 0,03% do 0,71%). Wykonano również nieprawidłowo ścieki 
korytkowe bezpośrednio przy torze, co spowodowało, że nie było możliwe zapewnienie 
spadków tych ścieków (spadek ścieków korytkowych odwzorowuje w związku z tym spadek 
podłużny nawierzchni bitumicznej), zapewniających odpowiedni odpływ wód opadowych111. 
W toku kontroli stwierdzono również liczne uszkodzenia (spękania, wykruszenia) 
betonowych korytek ściekowych, które częściowo zostały już wymienione. Ponadto 
połączenia nawierzchni bitumicznej i korytek betonowych nie zostały wykonane przy użyciu 
mas elastycznych (elastycznych spoin). Część połączeń jest nieszczelna. Koryta ściekowe 
nie posiadają odpowiedniej ilości wpustów połączonych kanalizacją deszczową 
z odbiornikami, do których odprowadzana byłaby woda opadowa. Na długich odcinkach, 
przy wewnętrznej krawędzi toru nie wykonano wpustów. Wpusty takie wykonano tylko od 
strony południowej obiektu, którymi woda opadowa, pięcioma przepustami pod 
nawierzchnią toru jest odprowadzana na drugą stronę toru, bezpośrednio na skarpę przy 
torze. Wyloty przepustów zlokalizowane na skarpach, wbrew projektowi, nie zostały 
utwardzone, co naraża skarpę na wymywanie, a rury karbowane na uszkodzenia (w tym 
przy koszeniu traw). Zakończenia koryt ścieków posadowionych przy zewnętrznych 
krawędziach toru nie zostały prawidłowo wyprowadzone na teren zielony. Zakończenia 
ścieków znajdują się bezpośrednio przy torze poniżej przyległego terenu (nie zostały 
przedłużone dalej w głąb terenu zielonego), na który odprowadzana miała być woda 
opadowa, co blokuje odpływ wody i powoduje jest pozostawanie na torze. Teren ten 
w miarę koszenia i porostu traw ulega dodatkowo stopniowemu podwyższaniu, co jeszcze 
pogarsza odbiór wód opadowych. Zaleganie wody na torze stwarza zagrożenie dla 
użytkowników.  

Biegły wskazał również, że nieprawidłowa była zastosowana technologia wykonania 
nawierzchni toru wrotkarskiego dwoma pasami ze szwem połączeniowym, w związku z tym, 
że takie połączenia wykazują tendencję do otwierania i w miejscach tych, w wyniku 
penetracji i zamarzania wody dochodzi do uszkodzeń nawierzchni. Ewentualne 
uszkodzenia, wykruszenia nawierzchni stwarzać mogą zagrożenie na rolkarzy. 

                                                      
107 Według regulaminu FIRS obowiązującego w okresie realizacji robót spadek ten mógł wynosić 1%.  
108 Dotyczy to również miejsc, w którym nierówności nawierzchni nie przekraczają 6 mm.  
109 W pobliżu tego miejsca jest zainstalowana obecnie kamera monitoringu. Usterka ta była zgłaszana 
wykonawcy, który jej nie uznał, stwierdzając, że nierówność nawierzchni w tym miejscu nie przekracza 
dopuszczalnych nierówności.   
110 Objawia się to również zaleganiem osadów w tych miejscach.  
111 W korytach występują z tego powodu osady.   
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(dowód: akta kontroli Tom 1 str. 208-452, Tom 2 str. 1-579, Tom 81 str. 3-215; Tom 83 str. 53-
160, 172-197 )  

20. W harmonogramach sporządzanych w ramach realizacji zadania 03920 nie określono 
terminów pośrednich, których niedotrzymanie miało skutkować zgodnie z umową nr 
ZP/PN/03920/02/2016 (klauzulą 8.7 pkt 3 Warunków Szczególnych Kontraktu) karą 
umowną w wysokości 0,005% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej (brutto) za każdy dzień 
opóźnienia. W złożonych w tym zakresie wyjaśnieniach były Prezes Zarządu wskazał, że za 
ww. terminy pośrednie uznano terminy wskazane w umowie w punkcie trzecim, w brzmieniu 
nadanym przez aneksy nr 2, nr 3 i nr 4 do umowy nr ZP/PN/03920/02/2016.  

NIK nie podziela tego stanowiska, bowiem zgodnie z umową, terminy pośrednie miały być 
wyznaczone w harmonogramie112, niezależnie od terminów wskazanych w treści samej 
umowy.  

 (dowód: akta kontroli – Tom 20 - str. 1-469; Tom 29 str. 1-109; Tom 31 str. 1-12; Tom 53 str. 51-
289; Tom 81 str. 3-215) 

21. Spółka, działająca w imieniu Gminy Wrocław, nie obciążyła wykonawcy karą umowną za 
nieterminową realizację opracowań projektowych określonych w umowie 
nr ZP/PN/03920/01/2015 z dnia 12 lutego 2015 r. na wykonanie projektu budowlanego 
i wykonawczego w zakresie „Zagospodarowania rejonu Parku Tysiąclecia od strony 
ul. Sukielickiej we Wrocławiu wraz z budową infrastruktury sportowej w ramach World 
Games 2017” oraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego, a w protokołach odbioru 
częściowego zawierała niezgodne ze stanem faktycznym stwierdzenia, że dochowano 
terminów umownych na wykonanie przedmiotu umowy.  

Wykonawca umowy nr ZP/PN/03920/01/2015 zobowiązany został do wykonania przedmiotu 
umowy113 w terminie 6 miesięcy od dnia jej podpisania, tj. do dnia 12 sierpnia 2015 r. 
Umowa określała również 4-miesięczny termin pośredni liczony od daty podpisania umowy 
na sporządzenie projektu budowlanego uprzednio zaakceptowanego przez Zamawiającego  
i złożenie wniosku o pozwolenie na budowę zawierającego wszystkie niezbędne dokumenty 
i uzgodnienia. 

Odbiór poszczególnych części opracowania projektowego dokumentowały obustronnie 
podpisane protokoły odbioru częściowego. W dniu 20 lipca 2015 r. został podpisany 
protokół odbioru częściowego, który dokumentował akceptację przez zamawiającego 
projektu budowlanego. W protokole wskazano, że projekt został przekazany w dniu 12 
czerwca 2015 r., a po wniesieniu uwag w terminie do dnia 20 lipca 2015 r. zamawiający 
sprawdził opracowanie i dokonał jego odbioru w dniu 20 lipca 2015 r. Z dniem 20 lipca 2015 
r. wykonawca dokonał również uzupełnienia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę 
gdyż złożony 12 czerwca 2015 r. wniosek był niekompletny. Pomimo takiego stanu 
faktycznego zamawiający w treści protokołu odbioru stwierdził, że termin wykonania 
przedmiotu umowy został dotrzymany, a wykonawca nie został obciążony karą umowną za 
niedotrzymanie terminu pośredniego określonego w umowie.  

NIK wskazuje przy tym, że złożony wniosek o pozwolenie na budowę nie obejmował całości 
zamierzenia inwestycyjnego, bowiem wyłączono z ww. wniosku budowę sieci wodociągowej 
i kanalizacji sanitarnej (zgłoszenie zamiaru budowy ww. sieci do organu administracji 
architektoniczno-budowlanej nastąpiło dopiero 26 sierpnia 2015 r.) oraz przyłącza 
wodociągowego i kanalizacji sanitarnej (zgłoszenie zamiaru budowy ww. przyłączy do 
organu administracji architektoniczno-budowlanej nastąpiło dopiero 18 września 2015 r.). 
Wyłączenie części zamierzenia budowalnego z wniosku o wydanie pozwolenia na budowę 
nie znajdowało umocowania w umowie, a przedmiotowe zgłoszenia nastąpiły już po upływie 
końcowego terminu na wykonanie przedmiotu umowy. Uwzględniając ww. okoliczności 
wykonanie wszystkich zadań objętych terminem pośrednim nastąpiło faktycznie w dniu 

                                                      
112 Zgodnie z klauzulą 8.7 pkt 2 Warunków Szczególnych Kontraktu przewidziano karę umowną za 
niedotrzymanie króregokolwiek z terminów pośrednich wskazanych w pkt 3.1. Aktu Umowy w wysokości 0,005% 
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej (brutto) za każdy dzień opóźnienia. Natomiast odrębnie, zgodnie z klauzulą 
8.7 pkt 3 Warunków Szczególnych Kontraktu, przewidziano karę umowną w wysokości 0,005% Zaakceptowanej 
Kwoty Kontraktowej (brutto) za każdy dzień opóźnienia w przypadku niezrealizowania terminów pośrednich 
określonych w zatwierdzonym harmonogramie. Kara umowna z tytułu niezrealizowania terminów pośrednich za 
jeden dzień opóźnienia wynosiła na dzień zawarcia umowy 312 zł (6 241 920,06 x 0,005%). 
113 Z wyłączeniem nadzoru autorskiego. 
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18 sierpnia 2015 r., a kara umowna za 98 dni opóźnienia (w stosunku do terminu 
pośredniego, który upłynął 12 czerwca 2015 r.), którą nie został obciążony wykonawca, 
mogła wynosić nominalnie 102,8 tys. zł.114    

Kolejny protokół odbioru części pozostałych opracowań w tym projektów wykonawczych 
podpisany w dniu 2 października 2015 r. potwierdzał przekazanie przez wykonawcę części 
opracowania w dniu 12 sierpnia 2015 r., do którego Zamawiający wniósł uwagi. Po ich 
uwzględnieniu przez wykonawcę do dnia 26 sierpnia 2015 r., Zamawiający ponownie 
sprawdził opracowanie i dokonał jego ostatecznego odbioru w dniu 26 sierpnia 2015 r., 
tj. 14 dni po terminie wyznaczonym w umowie.  

W dniu 8 października 2015 r. została wydana decyzja o lokalizacji urządzeń w pasie 
drogowym.  

Ostatni protokół odbioru częściowego podpisany został w dniu 21 października 2015 r. 
i potwierdzał odbiór bez uwag przekazanej w dniu 14 października 2015 r. ostatniej części 
opracowania projektowego – analizy akustycznej hałasu. Tym samym odbiór całości prac 
przewidzianych w umowie nastąpił w dniu 14 października 2015 r., tj. 63 dni po terminie 
umownym przekazania całości opracowań wyznaczonym na 12 sierpnia 2015 r.  

W protokołach z dnia 2 października 2015 r. oraz 21 października 2015 r. ponownie 
stwierdzono, że termin umowny został dotrzymany. Wysokość kary umownej za 63 dni 
opóźnienia w stosunku do terminu 12 sierpnia 2015 r., którą nie został obciążony 
wykonawca, wynosiła 61,6 tys. zł115.  

Były Prezes Zarządu wyjaśnił, między innymi, że zamawiający odbierał niekompletne 
opracowanie kierując się zamiarem szybkiego uzyskania pozwolenia na budowę, a nie 
wstrzymywania procedury dotyczącej uzyskania pozwolenia na budowę. Zamawiający 
podjął taką decyzję mając świadomość, że w przypadku braku pozyskania decyzji 
w terminie i tak będzie miało możliwość naliczenia kar. Decyzję o pozwoleniu na budowe 
uzyskano w dniu 22 lipca 2015 r. dochowując terminu umownego. Wskazał również, że 
zgłoszenie projektu dotyczącego sieci wod-kan w trybie zgłoszenia wynikało z konieczności 
dokonania uzgodnień branżowych z gestorami sieci, co by uniemożliwiło uzyskanie 
pozwolenia na budowę w zakładanym terminie, zaś do tych uzgodnień konieczne było 
wcześniejsze opracowanie projektów wykonawczych.  

Protokołem odbioru częściowego z dnia 2 października 2015 r. udokumentowano odbiór 
części przedmiotu umowy z dniem 12 sierpnia 2015 r. Wniesione przez Zamawiającego 
uwagi do tego opracowania zostały uwzględnione przez projektanta, a odbiór kompletnego 
opracowania nastąpił w dniu 26 sierpnia 2015 r. 

Ponadto wyjaśnił, że ostatnią część opracowania projektowego obejmującą analizę 
akustyczną hałasu wykonawca przygotował w terminie umownym. Z uwagi jednak na 
korektę kosztów zadania wykonawca złożył opracowanie dopiero po podpisaniu aneksu, 
którym pozycja składowa analizy akustycznej hałasu została wydzielona z pierwotnej 
pozycji ryczałtowej i umożliwiała wykonawcy wystąpienie o płatność w tym zakresie.  

NIK wskazuje, że podejmowanie działań w celu uzyskania pozwolenia na budowę, nie 
eliminowało uprawnień zamawiającego do obciążenia wykonawcy karami umownymi 
zgodnie z postanowieniami umowy. Termin pośredni wskazany w umowie dotyczył złożenia 
kompletnego wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę, który miał otrzymać 
wcześniejszą akceptację zamawiającego. Skoro nie zaistniały te okoliczności to wykonawca 
powinien zostać obciążony karą umowną. NIK nie podziela stanowiska o konieczności 
uprzedniego sporządzenia projektów wykonawczych w celu dokonania stosownych 
uzgodnień z gestorami sieci. Takie uzgodnienia są również możliwe na podstawie 

                                                      
114 Wynagrodzenie netto z umowy – 209 800 zł x 0,5% wynagrodzenia całkowitego netto (wysokość kary za 
każdy dzień opóźnienia z przyczyn leżących po stronie wykonawcy została określona w § 11 ust.1 pkt 1.2 jako 
0,5% wynagrodzenia całkowitego netto, o którym mowa w § 10 ust.2 pkt 2.1 umowy) x 98 dni opóźnienia. Kara 
umowna za okres od dnia 13 czerwca do dnia 20 lipca 2015 r.  wynosiła nominalnie 39,9 tys. zł. 
115 Wynagrodzenie netto z umowy – 195 400 zł (wynagrodzenie to zostało ustalone Aneksem nr 1 z dnia 
5 października 2015 r. do przedmiotowej umowy ) x 0,5% wynagrodzenia całkowitego netto (wysokość kary za 
każdy dzień opóźnienia z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, została określona w § 11 ust.1 pkt 1.2 jako 
0,5% wynagrodzenia całkowitego netto, o którym mowa w § 10 ust.2 pkt 2.1 umowy) x 63 dni opóźnienia. 
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prawidłowo sporządzonego projektu budowlanego. NIK wskazuje również, że umowa nr 
ZP/PN/03920/01/2015 w § 9 określała sposób i warunki odbioru przedmiotu umowy. Odbiór 
częściowego zakresu umowy dokonuje się na podstawie protokołu odbioru częściowego, 
a w przypadku odbioru bez uwag, pisemnie potwierdzony termin złożenia prac do odbioru 
uważa się za termin wykonania prac umownych. Odbiór analizy akustycznej hałasu nastąpił 
w dniu 21 października 2015 r. Potwierdza to protokół odbioru częściowego podpisany 
w tym dniu. Zawarty w dniu 5 października 2015 r. Aneks nr 1 do umowy nr 
ZP/PN/03920/01/2015 wyłącznie wyodrębnił analizę akustyczną hałasu jako osobną 
pozycję w planie płatności, nie dokonując zmiany terminu jej wykonania. Stanowiła ona 
składową część opracowania umownego i była objęta pierwotnym terminem realizacji 
zamówienia.  

(dowód: akta kontroli Tom 1 str. 162-178; Tom 29 str. 1-51, 543-545; Tom 30 str. 1-10, str. 309-
319; Tom 53 str. 1-50, Tom 78 str. 1-4) 

22. Spółka, działająca w imieniu Gminy Wrocław, nie obciążyła wykonawcy karą umowną za 
nieterminowe wykonanie umowy nr ZP/WU/03920/01/2014 z dnia 21 lipca 2014 r. 
Opóźnienie względem terminu określonego w umowie wyniosło 37 dni. Wysokość kary 
umownej, którą nie obciążono wykonawcy wyniosła 9,0 tys. zł. Podstawa do naliczenia 
wykonawcy kary umownej z tytułu opóźnienia w oddaniu przedmiotu umowy w stosunku do 
terminu umownego określona została w § 9 ust. 2 pkt 2.1 umowy. Kara wynosiła 0,5% 
wartości netto umowy za każdy dzień opóźnienia z przyczyn leżących po stronie 
wykonawcy.  

Wykonawca umowy zobowiązany został do opracowania wielobranżowej koncepcji 
programowo-przestrzennej w terminie dwóch miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. do 
dnia 21 września 2014 r. Wykonawca przekazał opracowanie w dniu 22 września 2014 r., 
po czym zamawiający wniósł uwagi, które wykonawca uwzględnił i w dniu 28 października 
2014 r., nastąpił odbiór koncepcji, co potwierdził protokół odbioru końcowego.  

Były Prezes Zarządu wyjaśnił, że wykonawca nie został obciążony karami umownymi gdyż 
nie było podstaw do ich naliczenia. Uwagi do opracowania wnoszone już po jego złożeniu 
nie były wynikiem zaniedbania wykonawcy w wywiązywaniu się z obowiązków umownych. 
W związku z oczekiwaniami licznych zmian które Zamawiający zgłaszał wykonawcy pod 
koniec okresu projektowania, Zamawiający dopuścił wprowadzenie poprawek/uwag po 
złożeniu koncepcji wykonanej zgodnie z założeniami do umowy. Były Prezes Zarządu 
potwierdził również, że odbiór opracowania końcowego nastąpił w dniu 28 października 
2014 r. i był jednoznaczny z odbiorem koncepcji programowo-przestrzennej przez KODP. 

NIK wskazuje, że jedynym dokumentem potwierdzającym odbiór opracowania 
wielobranżowej koncepcji programowo-przestrzennej jest protokół odbioru końcowego 
z dnia 28 października 2014 r. Taki sposób odbioru przedmiotu umowy określony został 
w § 7 ust. 1, a w ust. 2 wskazano, że KODP przed odbiorem dokona sprawdzenia jej 
kompletności i poprawności oraz dokona akceptacji całości opracowania. Spółka nie 
dokonała zmiany umowy w związku z oczekiwaniami wprowadzenia zmian koncepcji 
programowo-przestrzennej. Umowa stanowiła (§ 7 ust. 2), że w przypadku odbioru bez 
uwag, pisemnie potwierdzony termin złożenia prac do odbioru uważa się za termin 
wykonania prac umownych. W przypadku zgłoszenia wad lub zastrzeżeń, za dzień 
przekazania prac zamawiającemu uważa się dzień ostatecznego dostarczenia prac 
w postaci, która została zaakceptowana przez zamawiającego po dokonaniu zmian 
i uzupełnień przez wykonawcę. Kierowane pocztą elektroniczną w dniach 25 września oraz 
20 października 2014 r. uwagi do opracowania wskazywały zaś na braki i błędy 
w poszczególnych częściach opracowania. 

 (dowód: akta kontroli Tom 1 str. 162-179; Tom 30 str. 1-339; Tom 31 str. 178-248;Tom 53 str. 
291-320; Tom 78 str. 1-4; Tom 90 str.61-64 ) 

23. Spółka, działająca w imieniu Gminy Wrocław, nie obciążyła wykonawcy karą umowną 
z tytułu nieterminowego przedłożenia polisy ubezpieczeniowej wymaganej umową na 
wykonanie robót budowalnych nr ZP/PN/03920/02/2016 z dnia 3 marca 2016 r. Zgodnie 
z klauzulą 8.7 pkt 14 za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu obowiązków określonych 
w klauzuli 18.1 dotyczących przedłożenia Zamawiającemu ubezpieczeń zgodnych 
z postanowieniami tej klauzuli i przedłużenia ubezpieczeń zgodnych z kontraktem 
w stosunku do terminu wynikającego z kontraktu, wykonawca był zobowiązany do zapłaty 
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zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,05% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej 
(brutto). W myśl klauzuli 18.1 polisa ubezpieczeniowa, zgodna z warunkami kontraktu, 
powinna być przedstawiona w terminie 7 dni od podpisania umowy. Podpisanie umowy 
nastąpiło 3 marca 2016 r. a oryginał polisy ubezpieczeniowej został przedstawiony Spółce 
w dniu 25 kwietnia. Kara umowna za opóźnienie w ilości 46 dni powinna wynosić 143,6 tys. 
zł (6 241 920,06 zł x 0,05% x 46 dni). 

W złożonych w tym zakresie wyjaśnieniach były Prezes Zarządu Spółki i Kierownik Projektu 
wskazali, że do przedłożonego przez wykonawcę w dniu 2 marca 2016 r. projektu polisy 
oraz kolejnego projektu z 15 marca 2016 r. były wnoszone uwagi przez Spółkę i w związku 
z powyższym nie stwierdzono zaniedbania po stronie wykonawcy wobec czego nie został 
obciążony karą umowną.  

NIK wskazuje, że umowa obligowała wykonawcę do przekazania zamawiającemu 
w terminie 7 dni od podpisania umowy polisy ubezpieczeniowej, a nie jej projektu. 
W związku z powyższym to po stronie wykonawcy spoczywał obowiązek przedłożenia 
polisy spełniającej warunki kontraktowe, wynikające z postanowień SIWZ obowiązującej 
w postępowaniu przetargowym (na etapie postępowania przetargowego wykonawca mógł 
i powinien wyjaśnić te kwestie, które budziły jego ewentualne wątpliwości, względnie 
uczynić to po wyborze jego oferty, a przed upływem 7 dni od dnia zawarcia umowy116).  

(dowód: akta kontroli Tom 28 str. 1-5, 229-253; Tom 53 str. 51-93; Tom 78 str. 1-4; Tom 90 
str.61-64) 

24. Spółka nie obciążyła wykonawcy karami umownymi za nieterminowe przedkładanie 
harmonogramów rzeczowo-finansowych. Zgodnie z klauzulą 8.7 pkt 12 Warunków 
Szczególnych Kontraktu wykonawca był zobowiązany do zapłaty kary umownej za 
niedostarczenie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego harmonogramu rzeczowo-
finansowego zgodnie z klauzulą 14.4 – Wykaz płatność (Plan płatności-harmonogram 
rzeczowo-finansowy), w wysokości 5,0 tys. zł za każdy dzień opóźnienia przez pierwszych 7 
dni oraz 10,0 tys. zł za każdy dzień opóźnienia począwszy od 8 dnia. W myśl klauzuli 4.21 
plany płatności - harmonogramy rzeczowo-finansowe miały być przekazywane w załączeniu 
do raportów o postępie prac, które należało przedkładać inżynierowi do 5 dnia każdego 
miesiąca. Pierwszy harmonogram rzeczowo-finansowy (plan płatności) został złożony 
w dniu 17 marca 2016 r. Do raportów o postępie prac za okres od kwietnia do sierpnia 
2016 r. nie dołączono planów płatności harmonogramów rzeczowo - finansowych. Spółka 
wskazała również, że nie było raportu o postępie prac za grudzień 2016 r. Do raportu 
o postępie prac za miesiąc maj 2017 r. również nie dołączono planu płatności. Część 
raportów o postępie prac, do których dołączano plany płatności – harmonogramy rzeczowo-
finansowe została złożona z opóźnieniem. Raport o postępie prac za wrzesień 2016 r. wraz 
z harmonogramem rzeczowo-finansowym (planem płatności) nr 2 przekazano 11 
października 2016 r., tj. z 6-dniowym opóźnieniem, raporty miesięczne o postępie prac za 
październik i za listopad 2016 r. zostały złożone w dniu 9 grudnia 2016 r. wraz z planami 
płatności nr 3 i nr 4, tj. z opóźnieniem wynoszącym 34 dni w przypadku planu płatności nr 3 
i z opóźnieniem wynoszącym 4 dni w przypadku planu płatności nr 4. W dniu 17 marca 
2017 r., z 11-dniowym opóźnieniem, został złożony plan płatności nr 7117. W dniu 6 kwietnia 
2017 r.  złożony został plan płatności nr 8 , tj. z opóźnieniem wynoszącym 1 dzień. Plan 
płatności nr 9 został złożony w dniu 22 maja 2017 r., tj. z opóźnieniem wynoszącym 17 dni. 

Wysokość kar umownych za opóźnione przekazanie planów płatności, którymi wykonawca 
nie został obciążony, wynosiła 570,0 tys. zł. W przypadku miesięcy, za które złożono raporty 
miesięczne, a nie dołączono planów płatności oraz w przypadku grudnia 2016 r., za który 
nie został złożony raport miesięczny, również nie obciążono wykonawcy karami umownymi. 

Były Prezes Zarządu i Kierownik Projektu wyjaśnili, że dotychczas wykonawca nie został 
obciążony karami umownymi za niezłożenie lub nieterminowe złożenie planów płatności. 
Zgodnie z zapisami klauzuli 8.7 Warunków Kontraktu kary za opóźnienie naliczane są jeśli 

                                                      
116 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w postaci gwarancji bankowej wykonawca uzyskał 24 lutego 
2016 r., czyli przed zawarciem umowy, co nastąpiło 3 marca 2016 r. 
117 Plan płatności nr 6 został złożony w terminie. Plan płatności nr 5 (według numeracji przyjętej przy realizacji 
kontraktu) powinien być dołączony do raportu o postępie prac za grudzień 2016 r. Raportu takiego jednak nie 
złożono.  
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opóźnienie jest skutkiem okoliczności leżących po stronie wykonawcy. A zatem jeśli 
nieterminowe wykonanie określonego zobowiązania ma charakter zawiniony. Od Inżyniera 
rezydenta nie pojawił się wniosek z budowy do zamawiającego postulujący naliczenie 
wykonawcy kary za plany płatności, co pozwala na przyjęcie, że nie ma po stronie 
wykonawcy zawinionego działania, a tylko takie jest sankcjonowane karą. Co istotne to plan 
finansowy/harmonogram rzeczowo-finansowy dotyczy tzw. inżynierii finansowej na 
kontrakcie, a ta był na bieżąco uzgadniana pomiędzy wykonawcą, a służbami 
zamawiającego.  

NIK wskazuje, że wymagania kontraktu w tym zakresie były jednoznaczne. Do każdego 
miesięcznego raportu o postępie prac powinien być dołączany harmonogram rzeczowo-
finansowy. Pojęcie „okoliczności leżące po stronie wykonawcy” niezasadnie wyjaśniający 
utożsamiają z „winą” wykonawcy. Okoliczności leżące po stronie wykonawcy to również 
okoliczności, które mogą być niezawinione przez niego. Spółka nie przedstawiła dowodów 
potwierdzających, że nieprzekazanie przez wykonawcę wraz z raportami miesięcznym 
harmonogramów rzeczowo-finansowych lub ich nieterminowe przekazanie było 
spowodowane okolicznościami nie leżącymi po stronie wykonawcy. Treść pism kierowanych 
przez inżyniera rezydenta do wykonawcy w związku z przedkładanymi raportami 
miesięcznymi również nie potwierdza stanowiska wyjaśniających. Inżynier rezydent 
w złożonych w toku kontroli wyjaśnieniach stwierdził, że informacje o naliczeniu kar 
umownych określa w formie pisemnej wtedy gdy dotyczy to niewykonania poleceń 
inżyniera. W pozostałych przypadkach wynika to z kontraktu i treści przekazywanych pism. 
Wskazał również, między innymi, że na możliwość obciążenia wykonawcy karą umowną za 
nieterminowe przekazanie harmonogramu rzeczowego i planu płatności za kwiecień 2017 r. 
wskazywała również treść protokołu ze spotkania dotyczącego postępu robót w tym 
miesiącu (zastrzegając, że należałoby przeanalizować czy ustalenia co do terminu 
przekazania ww. dokumentów nie zostały określone w protokole z rady technicznej118).  

 (dowód: akta kontroli Tom 21 str. 301- 401; Tom 22 str.1- 212; Tom 24 str. 562- 595; Tom 26 str. 
182-192; Tom 27 str. 280-368; Tom 30 str. 1-10, 309-319; Tom 78 str. 1-4, Tom 90 str. 61-64) 

25. Spółka nie obciążyła wykonawcy karami umownymi z tytułu nieterminowego 
przekazywania kolejnych harmonogramów, o których mowa w klauzuli 8.3 Warunków 
Szczególnych Kontraktu (według przedłożonej dokumentacji pierwszy harmonogram został 
przekazany inżynierowi w dniu 17 marca 2016 r., a kolejne harmonogramy dołączono do 
raportów o postępie prac za: czerwiec 2016 (harmonogram nr 1 przekazany 5 lipca 2016 r.), 
luty 2017 (harmonogram nr 2 przekazany 16 marca 2017 r.), marzec 2017 r. (harmonogram 
nr 3 przekazany 6 kwietnia 2017 r.), kwiecień 2017 (harmonogram nr 4 przekazany 22 maja 
2017 r.), maj 2017 r. (harmonogram nr 5 przekazany 19 czerwca 2017 r.). Zgodnie 
z klauzulą 8.7 pkt 5 Warunków Szczególnych Kontraktu wykonawca miał zapłacić 
zamawiającemu karę umowną za niedostarczenie przez wykonawcę harmonogramu 
zgodnie z klauzulą 8.3 lub za nie przekazanie zaktualizowanego harmonogramu zgodnie 
z klauzulą 8.3 w wysokości 5,0 tys. zł za każdy dzień opóźnienia przez pierwszych 7 dni 
oraz 10,0 tys. zł za każdy dzień opóźnienia począwszy od 8 dnia. Harmonogram miał być 
uaktualniany na bieżąco, jeżeli zajdzie taka potrzeba i dostarczany Inżynierowi jako część 
każdego raportu o postępie składanego zgodnie z klauzulą 4.21. Raporty o postępie prac 
powinny być przedkładanego do 5 każdego miesiąca. 

W przypadku: harmonogramu nr 2 dostarczonego 16 marca 2017 r. opóźnienie wyniosło 10 
dni; harmonogramu nr 3 dostarczonego 6 kwietnia 2017 r. opóźnienie wyniosło 1 dzień; 
harmonogramu nr 4 dostarczonego w dniu 22 maja 2017 r. opóźnienie wyniosło 17 dni; 
harmonogramu nr 5 dostarczonego w dniu 19 czerwca 2017 r. opóźnienie wyniosło 13 dni. 
Nominalna wysokość kar umownych za ww. opóźnienie, którymi nie został obciążony 
wykonawca wynosiła 300,0 tys. zł. Ponadto NIK wskazuje, że nie aktualizowano 
harmonogramu w miesiącach od sierpnia 2016 r. do lutego 2017 r., pomimo, że roboty nie 

                                                      
118 W protokole z rady technicznej 15 maja 2017 r. znajduje się wzmianka, że należy, zgodnie z poleceniem 
inżyniera, zaktualizować plan płatności w związku z zawarciem Aneksu nr 3. Inżynier rezydent nie był jednak 
uprawniony zgodnie z klauzulą 3.1 Warunków Szczególnych Kontraktu i Warunków Ogólnych Kontraktu do 
wprowadzania zmian w umowie, która została zawarta w trybie określonym w Pzp, w tym w zakresie terminów 
przekazywania dokumentów przewidzianych kontraktem. Obowiązek przedstawiania w ustalonym w kontrakcie 
terminie planów płatności wynika z klauzuli 14.4 w związku z klauzulą 4.21 Warunków Szczególnych Kontraktu. 
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były wykonywane w terminach wynikających z harmonogramu przekazanego w dniu 5 lipca 
2016 r. i nie egzekwowano od wykonawcy przedłożenia takich harmonogramów, a także nie 
obciążono go karami umownymi.  

W złożonych w tym zakresie wyjaśnieniach były Prezes Zarządu Spółki i Wiceprezes 
Zarządu Spółki wskazali między innymi, że w trakcie realizacji kontraktu wystąpiły problemy 
związane ze zmianą niwelety, kolizjami (niezależnymi od wykonawcy) co powodowało 
trudność w sporządzaniu aktualizacji harmonogramu. Wobec powyższego opóźnienie 
w przygotowaniu harmonogramu nastąpiło nie z winy wykonawcy a z przyczyn 
obiektywnych i nie było podstawy do naliczania kar umownych. Jak tylko stało się to 
możliwe wykonawca taki harmonogram niezwłocznie sporządził i dostarczył, co ma 
odzwierciedlenie w przekazanych dokumentach. Pomimo występujących problemów 
wykonawca realizował roboty budowlane w dobrym tempie i ze zrozumieniem celu, jakiemu 
ma służyć wybudowany obiekt.  

NIK nie podziela przedmiotowego stanowiska. Jednym z obowiązków umownych 
wykonawcy było przedkładanie uaktualnionych harmonogramów stosownie do przebiegu 
robót. Ponadto zmiany dotyczące niwelety i kolizje zostały rozwiązane jeszcze w 2016 r. 
w związku wykonaniem robót budowlanych i nie stanowią zatem usprawiedliwienia dla 
opóźnień w przedkładaniu harmonogramów w 2017 r. Spółka nie przedstawiła dowodów 
potwierdzających, że nieprzekazanie przez wykonawcę wraz z raportami miesięcznym 
harmonogramów lub ich nieterminowe przekazanie było spowodowane okolicznościami nie 
leżącymi po stronie wykonawcy. Inżynier rezydent w złożonych w toku kontroli 
wyjaśnieniach stwierdził, że informacje o naliczeniu kar umownych określa w formie 
pisemnej wtedy gdy dotyczy to niewykonania poleceń inżyniera. W pozostałych 
przypadkach wynika to z kontraktu i treści przekazywanych pism. Wskazał również, między 
innymi, że nie wie dlaczego nie obciążono wykonawcy karą umowną za nieterminowe 
przekazanie harmonogramu rzeczowego, który powinien być dołączony do raportu 
miesięcznego o postępie prac za luty 2017 r. oraz, że na możliwość taką wskazywała treść 
powiadomienia inżyniera nr 24. W odniesieniu do harmonogramu, który powinien być 
dołączony do raportu za kwiecień 2017 r. stwierdził, że na możliwość naliczenia kar 
umownych wskazywała treść protokołu ze spotkania dotyczącego postępu robót w tym 
miesiącu (zastrzegając, że należałoby przeanalizować czy ustalenia co do terminu 
przekazania ww. dokumentów nie zostały określone w protokole z rady technicznej)119.   

(dowód: akta kontroli str. Tom 21 str. 301- 401; Tom 22  str.1- 212; Tom 24  str. 562- 595; Tom 
26  str. 182-192; Tom 28 str. 1-5, 229-233; Tom 30 str. 1-10, 309-319, Tom 78 str. 1-4; Tom 90 

str. 61-64) 

26. Spółka nie obciążyła wykonawcy umowy karą umowną w kwocie 5,0 tys. zł z tytułu 
nieterminowego przedłożenie kopii, poświadczonej za zgodność z oryginałem, zmiany do 
umowy zawartej z podwykonawcą realizującym roboty w zakresie branży 
elektroenergetycznej i teletechnicznej. Zgodnie z klauzulą 8.7 pkt 18 Warunków 
Szczególnych Kontraktu za nieprzedłożenie lub nieprzedłożenie w terminie kopii, 
poświadczonej za zgodność z oryginałem, umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, 
wykonawca powinien zapłacić zamawiającemu karę umową w ww. wysokości. W myśl 
klauzuli 4.4 pkt 10 i 12 Warunków Szczególnych Kontraktu wykonawcy był zobowiązany do 
przedłożenia kopii umowy w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Aneks nr 1 do umowy 
podwykonawczej z dnia 5 maja 2016 r. nr 048/05/2016 został zawarty w dniu 26 sierpnia 
2016 r., a kopia tego aneksu, poświadczona za zgodność z oryginałem, została przedłożona 
zamawiającemu dopiero w dniu 30 stycznia 2017 r.  

Ponadto Spółka działała nierzetelnie bowiem w przypadku ww. aneksu oraz 6 aneksów 
z innymi podwykonawcami120 nie dysponowała potwierdzeniem przedłożenia projektów tych 
aneksów do akceptacji w terminie określonym w kontrakcie (nie później niż 14 dni przed 
dokonaniem zmiany) i nie wskazała w jakiej dacie projekty te zostały przedłożone. Nie 
przedstawiono również dowodów, że projekty aneksów zostały przedłożone przed ich 

                                                      
119 W protokole z rady technicznej z 8 maja 2017 r. znajduje się wzmianka wskazująca na konieczność 
uzupełnienia raportu o harmonogram.   
120 Dotyczyło to : aneksów nr 1 i nr 2 do umowy podwykonawczej nr 047/05/2016 z dnia 5 maja 2016 r, aneksów 
nr 1, nr 2 i nr 3 do umowy podwykonawczej nr 051/05/2016 z dnia 9 maja 2016 r., Aneksu nr 1 do umowy 
podwykonawczej nr 143/12/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.   
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zawarciem oraz dowodów potwierdzających daty przekazania, poświadczonych za 
zgodność z oryginałem, kopii 7 zawartych aneksów121. Zgodnie z kontraktem brak 
przedłożenia zamawiającemu projektów takich aneksów oraz poświadczonych za zgodność 
z oryginałem, kopii zawartych aneksów był obwarowany, zgodnie z klauzulą 8.7. pkt 17 i pkt 
18 kontraktu nominalną karą umowną w wysokości 5,0 tys. zł, za każdy przypadek (za 14 
przypadków wskazanych powyżej kara umowna wynosiłaby dalsze 70,0 tys. zł) . 

W odniesieniu do nieobciążenia wykonawcy karą umową za nieterminowe przedłożenie 
kopii zawartego aneksu nr 1 do umowy podwykonawczej nr 048/05/2016 z dnia 5 maja 
2016 r., były Prezes Zarządu Spółki i Kierownik projektu wyjaśnili między innymi, że było to 
spowodowane posiadaniem wiedzy przez zamawiającego, że wykonawca realizuje roboty 
i odbywało się to za zgodą zamawiającego, który posiadał również wiedzę o treści aneksu, 
a ponadto ustawa Pzp wiązała karę umowną z nieprzedstawieniem kopii zmiany umowy, 
a nie z jej nieterminowym przedstawieniem i w tym kontekście należy interpretować 
postanowienia umowy. W przypadku braku dokumentów potwierdzających daty, w których 
przedkładano zamawiającemu projekty aneksów oraz kopie zawartych aneksów z innymi 
podwykonawcami, wyjaśnili, że forma przedkładania projektów aneksów do umów 
podwykonawczych nie była narzucana umową i w związku z tym wykonawca również na 
roboczo na budowie przedkładał projekty aneksów, zwłaszcza gdy ich treść była krótka 
i dotyczyła np. tylko zmiany terminów122. Zamawiający dopuszczał taką formę, a przy tym 
podstawowe znaczenie wiąże się z przedstawieniem podpisanych aneksów, bowiem to 
decyduje o tym, że do zmiany doszło. 

NIK wskazuje, że powołane okoliczności nie zwalniały Spółki z obowiązku naliczenia 
wykonawcy kary umownej za nieterminowe przekazanie kopii, poświadczonej za zgodność 
z oryginałem, zawartego aneksu z wykonawcą ogrodzenia obiektu, a także z obowiązku 
odnotowywania dat przekazania projektów aneksów. Umowa określała obowiązki stron 
w tym zakresie jednoznacznie, a kara umowna była przewidziana również za nieterminowe 
przedłożenie kopii, podpisanego aneksu. Uregulowania Pzp nie uniemożliwiały  
wprowadzenia takiej kary. Należy również wskazać, że nie przedłożono wiarygodnych 
dowodów, że projekty aneksów były przedłożone zamawiającemu w terminie wynikającym 
z kontraktu (na 14 dni przed dokonaniem zmian) jak i dowodów, że takie przedłożenie 
projektów nastąpiło przed zawarciem tych aneksów, zwłaszcza w kontekście tego, że 
w pozostałych przypadkach wykonawca dokonywał swoich czynności w formie mającej 
pisemne potwierdzenie. Takie działanie, w tym przedkładanie projektów aneksów do 
akceptacji bez pisemnego potwierdzenia, byłoby sprzeczne z klauzulą 1.3 Warunków 
Szczególnych Kontraktu.  

(dowód: akta kontroli Tom 27 str. 1-368; Tom 28 str. 1-5, 229-257; Tom 53 str. 51-93; Tom 78 str. 
1-4; Tom 90 str. 61-64) 

27. Spółka dopuściła do wykonywania robót w zakresie wykonania ogrodzenia obiektu przez 
podwykonawcę przed przedłożeniem projektu umowy i wyrażeniem zgody na wykonywanie 
tych robót przez podwykonawcę. Roboty w zakresie wykonania ogrodzenia obiektu 
rozpoczęły się w marcu 2017 r. (co zostało udokumentowane w raporcie miesięcznym 
o postępie prac) i zgodnie z wpisem w dzienniku budowy zostały zakończone w dniu 13 
kwietnia 2017 r. Wykonawca dopiero w dniu 6 kwietnia 2017 r. przedłożył projekt umowy 
z podwykonawcą wykonującym ogrodzenie obiektu, a umowa z podwykonawcą została 
zawarta na piśmie w dniu 21 kwietnia 2017 r., tj. już po wykonaniu robót (w umowie tej 
termin rozpoczęcia robót określono na 20 marca 2017 r., a zakończenia robót na 15 
kwietnia 2017 r.). Kopia umowy została przedłożona zamawiającemu w dniu 27 kwietnia 
2017 r. Zgodnie z klauzulą 4.4 pkt 14 Warunków Szczególnych Kontraktu zatrudnienie 
podwykonawcy bez uzyskania pisemnej zgody zamawiającego stanowiło rażące naruszenie 
kontraktu i uprawniało zamawiającego do odstąpienia od umowy bez wyznaczania terminu 
dodatkowego. Zamawiający mógł żądać niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 

                                                      
121 Dotyczyło to : aneksów nr 1 i nr 2 do umowy podwykonawczej nr 047/05/2016 z dnia 5 maja 2016 r., aneksu 
nr 2 do umowy podwykonawczej nr 048/05/2016 z dnia 5 maja 2016 r., aneksów nr 1, nr 2 i nr 3 do umowy 
podwykonawczej nr 051/05/2016 z dnia 9 maja 2016 r., Aneksu nr 1 do umowy podwykonawczej nr 143/12/2016 
z dnia 20 grudnia 2016 r.   
122 Analogicznie, trybem roboczym działań, wyjaśniono brak dokumentów potwierdzających datę doręczenia do 
Spółki kopii, poświadczonych za zgodność z oryginałem, ww. aneksów.  
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podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana 
przez zamawiającego. W związku z tym, że podwykonawca wykonywał roboty przed 
przedłożeniem projektu umowy o podwykonawstwo zamawiającemu, w ocenie NIK 
zaistniała podstawa do naliczenia wykonawcy kary umownej na podstawie klauzuli 8.7 pkt 
17 Warunków Szczególnych Kontraktu, w wysokości 5,0 tys. zł.   

(dowód: akta kontroli Tom 27 str. 1-368; Tom 28 str. 1-5, 229-257; Tom 53 str. 51-93; Tom 78 str. 
1-4, Tom 80 str. 10-48;Tom 90 str. 61-64)  

28. Wykonawca umowy ZP/PN/03920/02/2016 z dnia 3 marca 2016 r. w wymaganym 
terminie do dnia 30 czerwca 2017 r. nie uzyskał prawa do użytkowania sieci 
wodociągowych i kanalizacyjnych. Wykonawca skierował do Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego dla miasta Wrocławia w dniu 19 czerwca 2017 r. zawiadomienie 
o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania sieci wodociągowej i sieci 
kanalizacji sanitarnej. Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy Prawo budowlane ww. organ mógł 
w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia zgłosić sprzeciw w drodze decyzji. 
Sprzeciwu takiego nie wniesiono, niemniej przyjmując w tych okolicznościach, że upływ 
terminu na wniesienie sprzeciwu nastąpił w dniu 3 lipca 2017 r. to wykonawca nie wywiązał 
się z umownego obowiązku uzyskania zgody na użytkowanie obiektu do dnia 30 czerwca 
2017 r. Spółka, działająca w imieniu Gminy Wrocław, nie obciążyła wykonawcy karą 
umowną z tego tytułu oraz wydała Świadectwo Przejęcia. 

Były Prezes Zarządu Spółki wyjaśnił, między innymi, że w związku z tym, iż wcześniej sieci 
były użytkowane przez MPWiK w związku z ich przejęciem w dniu 21 czerwca 2017 r. to nie 
było podstaw do obciążenia wykonawcy karą umowną.  

NIK nie podziela przedmiotowego stanowiska bowiem przejęcie sieci do użytkowania przez 
MPWiK SA nie zwalniało wykonawcy z obowiązków umownych, z których w terminie 
wyznaczonym w umowie się nie wywiązał. Nominalna wysokość kary umownej 
z powyższego tytułu, której Spółka nie naliczyła wykonawcy wynosiła zgodnie z klauzulą 8.7 
pkt 1 Warunków Szczególnych Kontraktu 10,0 tys. zł.123  

(dowód: akta kontroli Tom 28 str.53-78; Tom 30 str. 1-376; Tom 31 str. 1-248; Tom 78 str. 1-4; 
Tom 90 str. 61-64) 

29. Spółka, działająca w imieniu Gminy Wrocław, nie obciążyła wykonawcy umowy nr 
ZP/PN/03920/02/2016 z dnia 3 marca 2016 r. karą umowną z tytułu niedochowania terminu 
przedłożenia aktualnej (przedłużonej) polisy ubezpieczeniowej oraz z tytułu nieprzedłożenia 
polisy na okres co najmniej do dnia wydania Świadectwa Przejęcia. Opóźnienie 
w przekazaniu aktualnej polisy ubezpieczeniowej, względem terminu umownego, wyniosło 
sześć dni w przypadku aneksu do polisy z dnia 20 stycznia 2017 r. oraz 14 dni w przypadku 
nieprzedłużenia polisy na okres po 28 czerwca 2017 r.  

Prezes Zarządu wyjaśnił, że brak było podstaw do naliczenia wykonawcy kary umownej 
z tytułu nieobjęcia polisą okresu do dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia. Okres 
obowiązywania polisy wydłużono aneksem (podpisanym przez ubezpieczyciela w dniu 20 
stycznia 2017 r.) do dnia 28 czerwca 2017 r. W tej dacie wydane zostało pozwolenie na 
użytkowanie, a protokół odbioru końcowego został spisany w dniu 19 czerwca 2017 r. 
W opinii kontrolowanego okres ubezpieczenia obejmował datę wystawienia Świadectwa 
Przejęcia (wystawione 30 czerwca 2017 r.) gdyż do 28 czerwca 2017 r. roboty objęte były 
ubezpieczeniem, a następnie okresem konserwacji (24 miesiące + 36 miesięcy), który 
rozpoczyna bieg bezpośrednio po dokonaniu odbioru końcowego całości obiektu, który 
nastąpił 19 czerwca 2017 r. 

Zamawiający nie odszukał dokumentu potwierdzającego datę doręczenia do Spółki kopii 
aneksu do polisy. Prawdopodobnie ww. aneks do polisy został przekazany Zamawiającemu 
przy odbiorze aneksu do kontraktu i jako warunek jego wydania.  

NIK wskazuje, że w myśl klauzuli 18 Warunków Szczególnych Kontraktu okres 
ubezpieczenia powinien obejmować co najmniej datę wystawienia Świadectwa Przejęcia. 
Ponadto wykonawca zobowiązany został na co najmniej 14 dni przed upływem okresu 

                                                      
123 Zgodnie z Aneksem nr 5  z dnia 23 czerwca 2017 r. do umowy nr ZP/PN/03920/02/2016 z dnia 3 marca 2016 
r. zaakceptowana kwota kontraktowa wynosiła 6 679 292,22 zł x 0,05% zaakceptowanej kwoty kontraktowej 
(wysokość kary za każdy dzień opóźnienia) x 3 dni = 10 018,94 zł.  
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ubezpieczenia przedkładać Zamawiającemu aktualne umowy ubezpieczenia, bez 
odrębnego wezwania.  

Wydłużenie do dnia 31 maja 2017 r. terminu wykonania robót i wszystkich obowiązków 
objętych umową ZP/PN/03920/02/2016 z dnia 3 marca 2016 r. nastąpiło aneksem nr 2 
z dnia 29 listopada 2016 r.124 Przedłużenie obowiązywania polisy nr C WR 3C85 0001 do 
dnia 28 czerwca 2017 r. (wskazanego w polisie jako dzień wydania Świadectwa Przejęcia), 
która wcześniej obowiązywała do dnia 28 stycznia 2017 r., nastąpiło Aneksem nr 6A1 3C85 
0001 zawartym w dniu 20 stycznia 2017 r. Przyjmując, co nie zostało udokumentowane 
przez Spółkę, że wykonawca przedłożył Spółce aneks do polisy ubezpieczeniowej, 
przedłużający termin jej ważności w dniu zawarcia aneksu do polisy, to uchybił on 14-
dniowemu terminowi na przedłożenie aktualnej polisy o co najmniej sześć dni (skoro polisa 
obowiązywała pierwotnie do 28 stycznia 2017 r. to należało przekazać jej przedłużenie 
najpóźniej do dnia 14 stycznia 2017 r.).  

Określona w umowie wysokość kary umownej (klauzula 8.7 pkt 14 Warunków Szczególnych 
Kontraktu) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu obowiązków określonych w klauzuli 18.1 
dotyczących przedłożenia zamawiającemu ubezpieczeń zgodnych z postanowieniami tej 
klauzuli lub przedłużenia ubezpieczeń wymaganych kontraktem w stosunku do terminu 
wynikającego z kontraktu, wynosiła 0,05% zaakceptowanej kwoty kontraktowej (brutto) 
wynoszącej na dzień 14 stycznia 2017 r. 6 433,9 tys. zł. Wysokość kary umownej za 6 dni 
opóźnienia, którą nie został obciążony wykonawca, wynosiła zatem 19,3 tys. zł. 

NIK wskazuje, że wystawienie Świadectwa Przejęcia w dniu 30 czerwca 2017 r. nastąpiło 
dwa dni po okresie obowiązywania polisy ubezpieczeniowej w wysokości wymaganej 
kontraktem. Świadectwo Przejęcia Robót ma swoje odrębne umocowanie w umowie. 
Zgodnie z klauzulą 10.1 Warunków Szczególnych Kontraktu wykonawca mógł wystąpić 
o wydanie Świadectwa Przejęcia dopiero po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie 
i uzyskaniu przez tę decyzję waloru ostateczności. Świadectwo przejęcia mogło zaś być 
wydane w terminie 28 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem o jego wydanie przez 
wykonawcę. Wykonawca wystąpił o wydanie ww. świadectwa w dniu 29 czerwca 2017 r. 
Aneksem nr 4 z dnia 16 maja 2017 r. termin realizacji umowy ZP/PN/03920/02/2016 z dnia 
3 marca 2016 r. został przedłużony do 30 czerwca 2017 r. Wykonawca co najmniej na 14 
dni przed dniem 28 czerwca 2017 r. (do której to daty posiadał polisę ubezpieczeniową 
w pełnej wysokości wymaganej kontraktem) powinien był przedłożyć ubezpieczenie ważne 
co najmniej do dnia wydania Świadectwa Przejęcia, tym bardziej, że do dnia 14 czerwca 
2017 r. nie udzielono pozwolenia na użytkowanie obiektu, które zostało wydane dopiero 
w dniu 28 czerwca 2017 r. (uprzednio wykonawca przedkładał i przedłużał polisę, która 
w pełnej wysokości wymaganej kontraktem, obowiązywała do 28 dnia po określonym 
w umowie terminie na wykonanie robót i wszystkich obowiązków objętych umową, wśród 
których było również uzyskania pozwolenia na użytkowanie). W związku z tym, że 
wykonawca nie przedłożył zamawiającemu ubezpieczenia ważnego w pełnej wysokości 
wymaganej kontraktem na okres do  dnia 30 czerwca 2017 r., nominalna wysokość kary 
umownej, którą nie został obciążony wykonawca wynosiła 44,0 tys. zł125. Ponadto NIK 
wskazuje, że nie przedłożono polisy obejmującej okres pomiędzy wydaniem pozwolenia na 
użytkowania a wystawieniem świadectwa przejęcia.  

(dowód: akta kontroli Tom 53 str. 51-91; Tom 42 str. 1-361, Tom  43 str. 72-201;Tom 78 str. 1-4;  
Tom 80 str. 93-96; Tom 90 str. 61-64)   

30. Spółka nie wyegzekwowała przed przystąpieniem do prób końcowych (próby końcowe 
odbyły się 12 czerwca 2017 r.) przedłożenia przez wykonawcę kompletnej dokumentacji 
powykonawczej. Wykonawca przekazał dokumentację powykonawczą w dniu 30 czerwca 
2017 r. Zgodnie z kontraktem w takiej sytuacji nie mogły być przeprowadzane próby 
końcowe przed przekazaniem tej dokumentacji, a roboty, co do których nie dostarczono 
dokumentacji powykonawczej nie były gotowe do przejęcia w trybie klauzuli 10.1 (klauzula 
9.1 w związku z klauzulą 4.1 (lit. d) Warunków Ogólnych Kontraktu).      
                                                      
124 W 2017 r. przedłużono ponownie termin wykonania wszystkich obowiązków objętych umową, określając go 
na dzień 30 czerwca 2017 r. Przedłużenie terminu nastąpiło Aneksem nr 4 z dnia 16 maja 2017 r. Wykonawca 
nie przedłużał już polisy ubezpieczeniowej.  
125 Według stanu na 14 czerwca 2017 r. zaakceptowana kwota kontraktowa wynosiła 6 291 275,04 zł x 0,05% 
ww. kwoty za każdy dzień opóźnienia x 14 dni opóźnienia = 44 038,93 zł.  
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Były Prezes Zarządu Spółki wyjaśnił, że pierwsza wersja dokumentacji powykonawczej do 
weryfikacji została przekazana przez wykonawcę przed rozpoczęciem procedury 
odbiorowej, bez pisma przewodniego i w trybie roboczym, podobnie jak uwagi inżyniera do 
tej dokumentacji.  
NIK wskazuje, że próby końcowe powinny się odbywać na podstawie kompletnej  
i ostatecznej wersji dokumentacji powykonawczej, a nie materiałów o charakterze 
roboczym. Zgodnie z kontraktem obowiązywało pisemne potwierdzenie przekazywania 
dokumentów.  

(dowód: akta kontroli Tom 30 str. 1-14, 309-319; Tom 53 str.51-93; Tom 80 str. 93-96; Tom 90 str. 
61-64)  

NIK zwraca uwagę, że budowa obiektu torów wrotkarskich nie została zakończona 
w zakresie objętym zatwierdzonym projektem budowalnym. Brak zaplecza socjalno-
sanitarnego, a także brak szatni, brak oświetlenia torów i obiektów małej architektury – 
w tym ławek wokół toru (na terenie obiektu, jego aktualny użytkownik, zainstalował 
tymczasowe szafki na rzeczy osób korzystających z obiektu – brak jednak szatni; 
użytkownik zainstalował również tymczasową toaletę, a także trzy ławki przy wejściu na 
obiekt), wpływa na dostępność, komfort, i skalę użytkowania tego obiektu Należy również 
wskazać, że w zaprojektowanym budynku A nie przewidziano szatni dla osób 
korzystających z obiektu.  

(dowód: akta kontroli Tom 1 str. 208-451, Tom 2 str. 1-579, Tom 81 str. 3-215, Tom 83 str. 53-160, 
172-197) 

4. Budowa krytej pływalni oraz przebudowa basenów zewnętrznych 
przy ul. Wejherowskiej 
1. Na podstawie Zarządzenia Nr 2349/11 Prezydenta Wrocławia z dnia 31 sierpnia 2011 
r.126, Gmina Wrocław z dniem 7 czerwca 2013 r. powierzyła spółce Wrocławskie Inwestycje 
Sp. z o.o. realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przygotowanie infrastruktury 
sportowej w związku z World Games wraz z renowacją Stadionu Olimpijskiego w zakresie 
Przebudowy basenu przy ul. Wejherowskiej”. 

Ponadto w oparciu o pełnomocnictwo udzielone przez Prezydenta Wrocławia127 Spółka 
realizowała działania w zakresie: [1] przygotowania zadania inwestycyjnego; [2] pełnienia 
inwestorstwa zastępczego; [3] pełnienia nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego; 
[4] obsługi zadań towarzyszących zadaniom inwestycyjnym128. 

 (dowód: akta kontroli str. 154-155 Tom V, 46-126 Tom VIII)  

2. Spółka, po przeprowadzeniu postępowania określonego w art. 110 Pzp, obejmującego 
konkurs129, a następnie udzielenie jego zwycięzcy zamówienia w trybie z wolnej ręki130 
zawarła w dniu 28 stycznia 2014 r. umowę obejmującą swym zakresem m.in. opracowanie 
koncepcji architektonicznej, projektu budowlanego, sporządzenie opracowań i materiałów 
oraz uzyskanie wszelkich wymaganych decyzji i dokumentów niezbędnych dla złożenia 
wniosku o wydanie decyzji pozwolenie na budowę i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na 
budowę131  dla przebudowy basenu kąpielowego przy ul. Wejherowskiej we Wrocławiu wraz 
z elementami zagospodarowania terenu (dalej: „Obiekt”). Wykonawcę zmian projektowych 
wyłoniono w przetargu nieograniczonym zakończonym umową z dnia 20 stycznia 2015 r. 
oraz w postępowaniach prowadzonych w trybach określonych w uregulowaniach 

                                                      
126 Zmieniającym zarządzenie nr 2888/08 Prezydenta Wrocławia z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie zasad 
zlecania i rozliczania z realizacji zadań powierzonych do wykonania aktem założycielskim spółce Wrocławskie 
Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu.  
127 Pełnomocnictwo Nr 26/III/Z/11 Prezydenta Wrocławia z dnia 1 września 2011 r. 
128 Podstawą realizacji Zadania Inwestycyjnego było: wskazanie do realizacji nr 63 oraz wskazanie do realizacji 
nr 63/1. 
129 Na podstawie art. 110 ustawy Pzp Konkurs jest przyrzeczeniem publicznym, w którym przez publiczne 
ogłoszenie zamawiający przyrzeka nagrodę za wykonanie i przeniesienie prawa do wybranej przez sąd 
konkursowy pracy konkursowej, w szczególności z zakresu planowania przestrzennego, projektowania 
urbanistycznego, architektoniczno-budowlanego oraz przetwarzania danych. 
130 Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 2) Pzp.   
131 Ponadto przedmiotem zamówienia objęto m.in.: opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót budowlanych, przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego oraz przygotowanie wszelkich 
dokumentów.  

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Opis stanu 
faktycznego 
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wewnętrznych132 sfinalizowanych umowami z dnia 11 sierpnia 2014 r. oraz 31 sierpnia 
2016 r. Opracowana w związku z realizacją tego zamówienia dokumentacja projektowa 
i wydana na jej podstawie decyzja pozwolenie na budowę ulegała następnie czterokrotnie 
zmianie.  

Badaniem kontrolnym objęto proces udzielania i realizacji zamówienia na opracowanie 
koncepcji architektonicznej, jak również jej zmian133. W wyniku przeprowadzonego badania 
nie stwierdzono nieprawidłowości w jednym z przeprowadzonych postępowań (o wartości 
poniżej 30,0 tys. euro). 

(dowód: akta kontroli str. 118 Tom III, 144-147 Tom V) 

Po przeprowadzonych negocjacjach134 ze zwycięzcą przywołanego konkursu Spółka 
podpisała w dniu 28 stycznia 2014 r. umowę Nr ZP/ZWR/0350/01/2013 na opracowanie 
dokumentacji projektowej, z terminem realizacji do 15 lipca 2014 r. (przy czym termin ten 
nie obejmował uzyskania przez decyzję pozwolenie na budowę waloru ostateczności). 
Zgodnie z wymogami postępowania opracowana dokumentacja miała spełniać wymagania 
m.in. Związku Pływackiego umożliwiające uzyskanie certyfikatu do organizacji 
międzynarodowych135 imprez pływackich (homologacja136). Wykonawca zamówienia 
zobowiązany był również do pełnienia nadzoru autorskiego nad projektem w okresie 
prowadzenia robót budowlanych, przy czym ten zakres zamówienia nie został zrealizowany 
w ramach powyższej umowy. Wynagrodzenie wykonawcy określono w umowie w kwocie 
425,0 tys. zł brutto, natomiast wypłacono 400,0 tys. zł. brutto.  

W złożonych w dniu 16 listopada 2018 r. wyjaśnieniach Prezes Zarządu potwierdził, że 
zakres nadzoru autorskiego nie został zrealizowany i nie podlegał rozliczeniu. 

Aneksem Nr 1 z dnia 1 lipca 2014 r. do umowy Nr ZP/ZWR/0350/01/2013 Spółka wydłużyła 
wykonawcy termin na opracowanie dokumentacji projektowej do dnia 30 sierpnia 2014 r.137 
Uzasadnieniem do wydłużenia terminu były utrudnienia w pozyskaniu przez Wykonawcę 
zamówienia uzgodnień od właścicieli infrastruktury sieciowej, a także brak zidentyfikowania 
właściciela sieci kanalizacji deszczowej kd400 zlokalizowanej w ul. Wejherowskiej.  

Spółka dokonała odbioru dokumentacji projektowej138 w dniu 7 sierpnia 2014 r., a decyzji 
udzielającej pozwolenia na budowę139 w dniu 8 września 2014 r. Ostatecznej akceptacji 
i zatwierdzenia dokumentacji projektowej dokonała Komisja Oceny Dokumentacji 
Projektowej (dalej: „KODP”)140 Protokołem nr 1 z dnia 3 września 2014 r. 

(dowód: akta kontroli str. 27-42, 83-91 Tom IV,  518-546 Tom VII) 

Na podstawie zawartej w dniu 11 sierpnia 2014 r. umowy Nr ZP/WU03750/01/2014 Spółka 
zleciła, nie poprzedzając tego zlecenia rozeznaniem rynku, wykonawcy umowy Nr 
ZP/ZWR/0350/01/2013 z dnia 28 stycznia 2014 r., wprowadzenie pierwszych zmian 
w projekcie budowlanym i uzyskanie zamiennej decyzji pozwolenia na budowę. 
Przedmiotem tych zmian było głównie wydłużenie niecki basenu rozgrzewkowego, 
znajdującej się w zaprojektowanym budynku krytej pływalni do 25 m (pierwotnie według 
projektu przewidziano nieckę o długości 16,67 m). Na zasadność takiej zmiany wskazywał 

                                                      
132 Zarządzenie Zarządu Wrocławskich Inwestycji Sp. z o.o. z dnia 01.04.2014 r. w sprawie wprowadzenia 
Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro 
netto w Spółce Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. 
133 Trzecia zmiana pierwotnego projektu budowlanego dokonana została przez projektanta w ramach nadzoru 
autorskiego. Wobec tego, że Spółka nie poniosła kosztów tej zmiany i nie została ona poprzedzona 
przeprowadzeniem postępowania przetargowego, nie podlegała ocenie NIK.  
134 Protokół z negocjacji z dnia 8 stycznia 2014 r. 
135 Zgodnie z pkt. 5.5 Protokołu z negocjacji z dnia 8 stycznia 2014 r. 
136 Homologacja PZP (spełnienie warunków technicznych, eksploatacji oraz wyposażenia basenu) umożliwia 
organizację na nim zawodów ogólnopolskich i międzynarodowych. 
137 Za wyjątkiem uzyskania przez decyzję pozwolenie na budowę waloru ostateczności.  
138 W tym m.in. wykonania:  projektu budowlanego, kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót, Specyfikacji 
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 
139 Decyzja Prezydenta Wrocławia Nr 3654/2015 z dnia 9 sierpnia 2014 r. zatwierdzająca projekt budowlany 
i udzielająca pozwolenia na budowę. 
140 Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Zarządu Wrocławskich Inwestycji Sp. z o.o. z dnia 14 listopada 2008 r. 
w sprawie powołania i organizacji pracy Komisji Oceny Dokumentacji Projektowej we Wrocławskich Inwestycjach 
Sp. z o.o. KODP powołano w celu oceny prawidłowości przygotowania dokumentacji projektowej w zakresie 
nowoprojektowanych i przebudowywanych dróg realizowanych przez Spółkę.  
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Polski Związek Pływacki w sporządzonym raporcie z dnia 30 marca 2015 r. (tj. po zawarciu 
umowy  z dnia 11 sierpnia 2014 r.) oraz piśmie skierowanym do wykonawcy projektu w dniu 
3 lutego 2015 r.141  Wiceprezydent Wrocławia, w skierowanym w dniu 11 czerwca 2014 r. 
piśmie do Ministra Sportu i Turystyki, zapewnił, że niecka basenu rozgrzewkowego osiągnie 
wymaganą długość 25 m oraz zawnioskował o korektę złożonego w dniu 28 marca 2014 r. 
wniosku o dofinansowanie budowy krytej pływalni. 

Termin na wykonanie przedmiotu zamówienia określono na dwa i pół miesiąca od dnia 
podpisania umowy, przy czym Aneksem nr 1 z dnia 10 października 2014 r. wydłużono ten 
termin do dnia 31 stycznia 2015 r., argumentując to koniecznością zmiany decyzji lokalizacji 
celu publicznego (dalej: „Decyzji LCP”) przez Wykonawcę. Odbiór dokumentacji oraz 
zamiennego pozwolenia na budowę142 nastąpił 16 grudnia 2014 r. Wykonawcy wypłacono 
wynagrodzenie w kwocie określonej w umowie, tj. w  wysokości 61,5 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str.,105, 190-201 Tom III, 43-48 Tom IV, 547-566 Tom VII) 

W związku ze zmianą koncepcji zaprojektowanego Obiektu143 Spółka w dniu 22 grudnia 
2014 r. wszczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie 
(kolejno drugiej) zmiany projektu budowlanego i uzyskanie zamiennej decyzji pozwolenia na 
budowę. Wprowadzone zmiany obejmowały m.in. przesunięcie projektowanego budynku 
krytej pływalni w stronę południową, wprowadzenie projektu budynku pawilonu szatniowo-
sanitarnego oraz budynku stacji uzdatniania wody basenów zewnętrznych (wcześniej 
nieujętych w dokumentacji projektowej), wprowadzenie do projektu nowej niecki 
zewnętrznej A (basen wielofunkcyjny) i C (brodzik dla dzieci), zmiany lokalizacji niecki 
zewnętrznej B wraz ze zmianą lokalizacji zjeżdżalni zewnętrznych, wprowadzenie 
etapowania inwestycji oraz dodatkowej rozbiórki budynków B1 (budynek kasy), B2 (budynek 
biurowo-usługowy), B3 (budynek szatniowo-sanitarny) i B4 (budynek dawnej 
przepompowni). Umowę z wykonawcą Nr ZP/PN/03750/01/2015 podpisano w dniu 20 
stycznia 2015 r. z terminem jej realizacji do dnia 30 marca 2015 r.144. Spółka odebrała część 
przedmiotu umowy145 w dniu 30 stycznia 2015 r., natomiast zamienną decyzji pozwolenia na 
budowę146 w dniu 8 maja 2015 r.147. Wykonawcy wypłacono wynagrodzenie w określonej 
w umowie kwocie 425,0 tys. zł brutto, w tym 25,0 tys. zł za pełniony w trakcie robót 
budowlanych nadzór autorski 

(dowód: akta kontroli str. 118 Tom III,  49-61, 211-228, Tom IV, 1-63 Tom VII, 410-420 Tom XIX) 

Trzecia zmiana projektu budowlanego wprowadzona została przez Projektanta pełniącego 
nadzór autorski nad projektem zamiennym sporządzonym na podstawie umowy nr 
ZP/PN/03750/01/2015 z dnia 20 stycznia 2015 r., w ramach której uzyskał on zamienne 

                                                      
141 Stanowiącym uzupełnienie do pisma PZP/741/2014 z dnia 23 grudnia 2014 r.  
142 Decyzja Prezydenta Wrocławia Nr 6172/2014 z dnia 11 grudnia 2014 r. zmieniająca ostateczną decyzję 
Nr 3654/2014 z dnia 8 sierpnia 2014 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę.  
143 Jak wyjaśnił Prezes Zarządu Spółki w piśmie z dnia 14 grudnia 2018 r. potrzeba kolejnej zmiany projektu 
budowlanego związana była z koniecznością wprowadzenia rozwiązań optymalizujących koszty, ale również 
i przede wszystkim z umożliwieniem Zamawiającemu etapowania inwestycji tak aby obiekt krytej pływalni 
(niezbędny do przeprowadzenia zawodów World Games) został zrealizowany. 
144 Terminy pośrednie określały: do dnia 30 stycznia 2015 r. dostarczenie zamiennych rysunków, zamiennych 
opisów do części opisowej projektu budowlanego, skorygowany przedmiar robót oraz Specyfikacji Technicznych 
Wykonania i Odbioru Robót wraz z zamiennym projektem zagospodarowania terenu; do dnia 27 lutego 2015 r. 
złożenie wniosku o zamienne pozwolenia na budowę; do 30 marca 2015 r. uzyskanie decyzji o zmianie 
pozwolenia na budowę.  
145 M.in.: projekt budowlany, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (etap I i II), przedmiar robót 
(etap I i II), kosztorysy inwestorskie (etap I i II), dokumentacja geotechniczna.  
146 Decyzja Prezydenta Wrocławia Nr 2186/2015 z dnia 8 maja 2015 r. zmieniającą ostateczną Decyzję 
Prezydenta Wrocławia Nr 3654/2014 z dnia 8 sierpnia 2014 r. w części zatwierdzonego projektu budowlanego 
oraz udzielającej pozwolenia na budowę w zakresie wprowadzonych zmian. 
147 Zmiany obejmowały m.in. [1] przesunięcie budynku krytej pływalni; [2] budowę budynku pawilonu szatniowo-
sanitarnego; [3] budowę budynku stacji uzdatniania wody basenów zewnętrznych; [4] budowę nowej niecki 
zewnętrznej A i C; [5] zmiana lokalizacji niecki zewnętrznej B; [6] rozbiórkę budynków B1, B2, B3 i B4; [7] 
zmianę ciągów pieszych, zmianę prowadzenia drogi pożarowej; [8] zmianę prowadzenia instalacji po terenie; [9] 
zwiększenie zbiorników przelewowych pod niecką basenu rozgrzewkowego; [10] zmianę kubatury, konstrukcji 
i elewacji budynku krytej pływalni – określone jako istotne w wydanej na podstawie zamiennego projektu 
budowlanego decyzji zamiennej udzielającej pozwolenia na budowę. 



 

68 

pozwolenie na budowę148. Prezes Zarządu wyjaśnił, że zmiany dokonano na podstawie 
analizy możliwości wprowadzenia korzystniejszego (pod względem użytkowym) układu 
spadków połaci dachowych nad niecką basenową krytej pływalni, poprzez odwrócenie 
spadków w kierunku zewnętrznych ścian budynku i podniesienie przez to kalenicy dachu 
(dach „wypukły”, a nie „wklęsły”). Zmiana ta konsultowana była przez Wykonawcę robót, 
Projektanta oraz Zamawiającego podczas Rady Budowy149. Spółka nie poniosła kosztów 
w związku z wprowadzoną zmianą. 

(dowód: akta kontroli str. 55 Tom IV, 146-147 Tom V, 512-513 Tom XVIII) 

Ostatnią, kolejno czwartą, zmianę projektu budowlanego Spółka zleciła w trakcie 
prowadzenia robót budowlanych, w związku z podjętą przez Spółkę decyzją o zmianie 
sposobu zasilania Obiektu w ciepło technologiczne (z gazowego na ciepło sieciowe)150. 
Decyzję o rozbudowie sieci ciepłowniczej w kierunku ul. Wejherowskiej  
i możliwości przyłączenia zespołu basenów kąpielowych do sieci ciepłowniczej Fortum 
Power and Heat Polska Sp. z o.o. (dalej: „Fortum”) podjęło po otrzymaniu  
w dniu 14 lipca 2015 r. wniosku złożonego przez Wrocławskie Centrum Treningowe 
SPARTAN Sp. z o.o. (dalej: Spartan) o przyłączenie do sieci ciepłowniczej hali sportowo – 
widowiskowej i hotelu przy ul. Wejherowskiej151. Powyższe potwierdził Prezes Zarządu 
Fortum. Po przeprowadzonym postępowaniu w określonym w uregulowaniach 
wewnętrznych trybie udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 30 tys. 
euro w dniu 31 sierpnia 2016 r. Spółka podpisała umowę Nr ZP/WU/03750/04/2016 r. 
z terminem realizacji do 30 września 2016 r., obejmującym uzyskanie zamiennego 
pozwolenia na budowę. Aneksem nr 1 z dnia 31 sierpnia 2016 r. termin ten wydłużono do 
dnia 21 października 2016 r.  

Ustalone w umowie wynagrodzenie wykonawcy wyniosło 93,0 tys. zł brutto (wraz  
z pełnieniem nadzoru autorskiego), które pokrył dostawca ciepła sieciowego na podstawie 
zobowiązania jakie zawarł w umowie na wykonanie węzła cieplnego oraz o przyłączenie do 
sieci ciepłowniczej węzła cieplnego, zawartej z Gminą Wrocław reprezentowaną przez 
Spółkę152. Odbiór przedmiotu umowy nastąpił w dniu 14 października 2016 r.  

Zmiana sposobu zasilania Obiektu na ciepło technologiczne wiązała się z koniecznością 
odstąpienia od umowy o przyłączeniu zespołu basenów kąpielowych do sieci gazowej  
zawartej w dniu 3 października 2014 r. z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. (dalej: PSG 
sp. z o.o.). 

Fortum, w Umowie Nr FWRO-2015-0345/56/SP/F/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. 
o wykonanie węzła cieplnego oraz o przyłączenie do sieci ciepłowniczej węzła cieplnego 
zawartej z Gminą Wrocław reprezentowaną przez Spółkę, zobowiązał się do zapłaty na 
rzecz wnioskodawcy kwotę, jaką zmuszony on będzie zapłacić w związku z odstąpieniem 
od umowy z PSG sp. z o.o. jak również kwoty związanej z koniecznością opracowania 
dokumentacji projektowej zamiennej. Limit określonej w umowie kwoty wynosił 130 tys. zł.       

(dowód: akta kontroli str. 62-66 Tom IV, 226-307 Tom V,  576-610 Tom IX) 

Spółka na podstawie Umowy nr ZP/WU/03750/02/2015 z dnia 16 marca 2015 r., powierzyła 
Polskiemu Związkowi Pływackiemu weryfikację przyjętych rozwiązań projektowych153 
w zakresie wymogów niezbędnych do uzyskania zaświadczenia o homologacji basenu 
krytej pływalni, gdyż jak wskazał Prezes Zarządu Spółka nie dysponowała odpowiednią 

                                                      
148 Decyzja Prezydenta Wrocławia Nr 1512/2016 z dnia 7 kwietnia 2016 r. zmieniająca ostateczną decyzję 
Nr 3654/2014 z dnia 8 sierpnia 2014 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę. 
149 Notatka z Rady Budowy z dnia 13 sierpnia 2015 r. 
150 O wydanie zapewnienia dostawy energii cieplnej oraz warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej jaki 
Spółka wnioskowała w dniu 11 marca 2014 r. do Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o., która pismem z dnia 
19 marca 2014 r. poinformowała Spółkę o braku możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej węzła cieplnego 
w Obiekcie wykazując że dokonana analiza techniczno-ekonomiczna wykazała nieopłacalność wykonania tej 
inwestycji. 
151 W piśmie nr WRO/WR_M/W/2015/010083 z dnia 12 sierpnia 2015 r. Fortum zadeklarowało możliwość 
przyłączenia zespołu basenów kąpielowych przy ul. Wejherowskiej do sieci ciepłowniczej. 
152 Umowa nr FWRO-2015-0345/56/SP/F/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. 
153 Weryfikacji podlegała dokumentacja projektowa zatwierdzona Decyzją Prezydenta Wrocławia 3654/2014 
z dnia 8 sierpnia 2014 r. udzielającą pozwolenia na budowę Decyzją Prezydenta Wrocławia Nr 6172/2014 z dnia 
11 grudnia 2014 r. udzielającą zamiennego pozwolenia na budowę oraz opracowana w styczniu 2015 r. oraz 
dokumentacja projektowa sporządzona w ramach umowy Nr ZP/PN/03750/01/2015 z dnia 20 stycznia 2015 r.  
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wiedzą o warunkach i wymogach Związku Pływackiego oraz FINA154.  W wyniku realizacji 
umowy sporządzony został przez członków Komisji ds. Inwestycji i Urządzeń Sportowych 
Polskiego Związku Pływackiego (dalej: „Komisja PZP”) Raport z weryfikacji , który został 
odebrany przez Spółkę w dniu 30 marca 2015 r. Dokument ten obejmował weryfikację 
przyjętych rozwiązań projektowych m.in. w zakresie wentylacji, technologii wody basenowej 
oraz zgodności z przepisami FINA 2015-2017 i wymogami Związku Pływackiego. Stosownie 
do zapisów umowy Związkowi Pływackiemu wypłacono wynagrodzenie w kwocie 24,6 tys. zł 
brutto. 

(dowód: akta kontroli str. 146-198 Tom III, 221-228 Tom IV, 47-61 Tom V, 567-570 Tom VIII) 

Odrębną umowę nr ZP/WU/03750/03/2016 Spółka zawarła w dniu 4 kwietnia 2016 r. 
z Przewodniczącym Komisji Polskiego Związku Pływackiego, któremu powierzono 
weryfikację rozwiązań projektowych przyjętych w projektach wykonawczych (sporządzanych 
przez wykonawcę robót budowlanych) w trakcie wykonywania robót budowlanych. 
W ramach umowy Przewodniczący Komisji PZP weryfikował uwzględnienie zastrzeżeń 
ujętych w Raporcie, w części dotyczącej zapewnienia zgodności wdrażanych rozwiązań 
i wykonanych robót budowlanych z przepisami i normami polskimi i międzynarodowymi, 
w tym przepisami FINA 2015-2017. Stosownie do zapisów umowy wykonawcy wypłacono 
wynagrodzenie w kwocie 24,6 tys. zł brutto. Spółka w dniu 31 stycznia 2017 r. uzyskała dla 
basenu olimpijskiego krytej pływalni homologację. 

(dowód: akta kontroli str. 133, 205-244 Tom III, 571-575 Tom VIII) 

3. Spółka wszczęła w dniach 22 lipca 2014 r. oraz 4 września 2014 r. postępowania 
(ZP/32/PN/2014, ZP/36/PN/2014) w trybie przetargu nieograniczonego w celu wyłonienia 
wykonawcy robót budowlanych obejmujących budowę krytej pływalni z zespołem 
zewnętrznych basenów sportowo-rekreacyjnych, zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą 
techniczną oraz niezbędnymi obiektami i urządzeniami, przyłączami oraz instalacjami 
zewnętrznymi. Kwota jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia 
w obydwu postępowaniach wynosiła po 34 000,0 tys. zł, a złożone oferty (po jednej 
w postępowaniu) opiewały odpowiednio na kwoty 85 868,4 tys. zł brutto i 84 856,8 tys. zł 
brutto. Przywołane postępowania unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy 
Pzp, ponieważ kwota najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający 
zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.   

Prezes Zarządu wyjaśnił, że środki, jakie były zabezpieczone w budżecie Miasta Wrocławia 
na realizację zadania inwestycyjnego to 36 030,09 tys. zł. Kwota jaką przeznaczono na 
roboty budowlane to 34 000,0 tys. zł.  

(dowód: akta kontroli str. 154-155 Tom V, 322-455 Tom XVII) 

W dniu 13 stycznia 2015 r. Spółka wszczęła kolejne postępowanie (ZP/60/PO/2014) celem 
wyboru wykonawcy robót budowlanych (w trybie przetargu ograniczonego) poprzez 
upublicznienie ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 
Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części, tj.: budowę krytego basenu 
sportowego (część I) oraz przebudowę zewnętrznych basenów rekreacyjno-sportowych 
(część II) zlokalizowanych przy ul. Wejherowskiej we Wrocławiu.  Na realizację zamówienia 
Zamawiający zamierzał przeznaczyć 68 220,65 tys. zł brutto, z czego na część 
I zamówienia 57 220,65 tys. zł, a na część II 11 000,00 tys. zł. Zdaniem Prezesa Zarządu 
wprowadzenie etapowania inwestycji155 umożliwiło Miastu Wrocław realizację obiektu 
niezbędnego dla organizacji The World Games 2017, a poprzez zmianę jego lokalizacji 
zapewniono możliwość funkcjonowania basenów zewnętrznych bez przebudowy w okresie 
letnim. Zakres zamówienia w tych częściach obejmował również sporządzenie projektów 
wykonawczych, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (dla każdej części) oraz uzyskanie 
homologacji PZP (dla krytego basenu). W wyniku przeprowadzonego postępowania 
wyłoniono wykonawcę robót budowlanych dla części I i części II, którym zostało to samo 
konsorcjum firm (dalej: „Konsorcjum” lub „Wykonawca robót”). Konsorcjum uzyskało 
największą ilość punktów za kryterium „cena” i „gwarancja” spośród siedmiu ofert złożonych 

                                                      
154 Światowa Federacja Pływacka. 
155 Zmianą projektu budowlanego na podstawie umowy nr ZP/PN/03750/01/2015 zawartej w dniu 20 stycznia 
2015 r.  
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na realizację części I zamówienia156 oraz trzech ofert na realizację części II zamówienia157. 
Spółka podjęła decyzję o równoległej realizacji obu części zamówienia. Przekazanie 
Wykonawcy robót placu budowy nastąpiło 29 czerwca 2015 r.158 Powiadomieniem nr 2 
z dnia 1 lipca 2015 r. inżynier rezydent określił datę rozpoczęcia obu części zamówienia na 
dzień 1 lipca 2015 r. 

(dowód: akta kontroli str. 294-295 Tom VIII, 1-433 Tom XII, 1-390 Tom XIII, 1-471 Tom IX,102-
114 Tom XIV, 204-207 Tom XIX ) 

W dniu 11 czerwca 2015 r. Spółką z zawarła z Wykonawcą Umowę Nr 
ZP/PO/03750/01/2015 na budowę krytego basenu sportowego Wynagrodzenie ryczałtowe 
Wykonawcy robót określono w kwocie 46 785,51 tys. zł brutto; termin wykonania umowy do 
dnia 31 grudnia 2016 r. (termin ten obejmował również uzyskanie ostatecznego pozwolenia 
na użytkowanie), w tym na wykonanie projektów wykonawczych osiem miesięcy od dnia 
podpisania umowy159. 

Aneksem nr 2160 z dnia 1 czerwca 2016 r. Spółka, powołując się na art. 144 ust. 1161 Pzp 
w ówczesnym brzmieniu, zrównała Wykonawcy robót termin wykonania projektów 
wykonawczych z terminem wykonania robót budowlanych, tj. do 31 grudnia 2016 r. 
Wynagrodzenie Wykonawcy robót względem określonego w umowie zmniejszono o 707,88 
tys. zł w związku ze zmianą sposobu ogrzewania obiektu z gazowego na ciepło 
technologiczne z sieci ciepłowniczej,162 z uwzględnieniem pozostałych zmian w sposobie 
wykonania zamówienia, zwiększających koszty jego wykonania163. 

Aneksem nr 3 z dnia 30 listopada 2016 r. (obowiązującym z mocą wsteczną od dnia 
1 września 2016 r.), powołując się na art. 19 ust. 3 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a i b ustawy z dnia 22 
czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych 
ustaw164 (dalej: ustawa o zmianie ustawy Pzp), Spółka wydłużyła Wykonawcy termin 
wykonania robót oraz projektów wykonawczych do 31 stycznia 2017 r., wprowadzając 
dodatkowy termin do 28 lutego 2017 r. na uzyskanie przez decyzję pozwolenie na 
użytkowanie waloru ostateczności. Wynagrodzenie Konsorcjum uległo zwiększeniu o 59,27 
tys. zł za wykonane roboty uzupełniające i zamienne165.  

Aneksem nr 4 z dnia 27 marca 2017 r. (obowiązujący z mocą wsteczną od  
1 września 2016 r.) Spółka wydłużyła Wykonawcy robót termin dostarczenia 
Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego uzyskanie przez decyzję pozwolenie na 
użytkowanie waloru ostateczności do dnia 9 marca 2017 r.  

Ostatecznie, w związku z realizacją budowy krytej pływalni (część I zamówienia) wypłacono 
Konsorcjum kwotę 46 136,90 tys. zł brutto166. 

                                                      
156 Uzyskano gwarancję na budynek wraz z instalacjami i urządzeniami, drogami, placami i elementami małej 
architektury – 6 lat, gwarancję na niecki basenowe – 10 lat, gwarancję na urządzenia wentylacji – 6 lat, 
gwarancję na urządzenia technologii wody – 6 lat, gwarancję na ruchome dno i ruchomy pomost – 6 lat oraz 
gwarancję na system pomiaru czasu – 4 lata. 
157 Uzyskano gwarancję na niecki basenowe – 10 lat, gwarancję na plażę i pozostałe zagospodarowanie terenu, 
w tym mała architektura – 8 lat oraz gwarancję na urządzenia technologii wody – 6 lat.  
158 Protokołem zdawczo-odbiorczym z dnia 29 czerwca 2015 r. 
159 Z wyłączeniem niezbędnych dla rozpoczęcia robót rozbiórkowych i ziemnych oraz niezbędnych do 
funkcjonowania części II. 
160 Aneks nr 1 zawarty w dniu 9 września 2015 r. dotyczył zmiany nazwy oraz adresu Partnera Konsorcjum oraz 
korygował omyłkę pisarską w zakresie jego danych KRS, NIP i REGON. 
161 W związku z Klauzulą 13 [Zmiany i korekty], Subklauzulą 13.3 Procedura Zmiany pkt. 4, 5 i 7 Warunków 
Szczegółowych Kontraktu. 
162 Oszczędności w wysokości 1 068,87 tys. zł. (m.in. rezygnacja z kotłowni gazowej, rezygnacja z instalacji 
odzysku ciepła z kanalizacji sanitarnej i rezygnacja z instalacji gazowych). 
163 Wzrost wynagrodzenia w wysokości 360,99 tys. zł (m.in. zmiana oświetlenia hali basenowej 
z metahalogenowego na mieszane z zastosowaniem opraw typu LED, wprowadzenie możliwości 
bezpośredniego sterowania temperaturą w pomieszczeniach siłowni i fitness, dodatkowe funkcjonalności 
systemu informatycznego poprzez możliwość rezerwowania i kupowania biletów wstępu przez Internet oraz 
wprowadzenie możliwości automatycznego zliczania osób wchodzących na teren basenów (wewnętrznych 
i zewnętrznych). 
164 Dz. U. 2016, poz. 1020; w związku z Klauzulą 13 [Zmiany i korekty], Subklauzulą 13.3 Procedura Zmiany pkt 
2) 2.3 lit. b – w zakresie zmiany terminów. 
165 Roboty uzupełniające związane z montażem dodatkowych lin torowych stosownie do wytycznych PZP, roboty 
zamienne polegały na zmianie ilości i rodzaju sadzonek przy zachowaniu przyjętej powierzchni nasadzeń.   
166 Określona na podstawie Ostatecznego Świadectwa Płatności z dnia 6 kwietnia 2017 r. 
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(dowód: akta kontroli str.64-275 Tom VII, 252-265, 323-327 Tom XIX ) 

W dniu 11 czerwca 2015 r. Spółka zawarła z Wykonawcą Umowę Nr ZP/PO/03750/02/2015 
na przebudowę zewnętrznych basenów rekreacyjno-sportowych Wynagrodzenie ryczałtowe 
Wykonawcy robót określono w umowie w kwocie 20 977,65 tys. zł brutto. Konsorcjum 
zobowiązane było wykonać projekty wykonawcze oraz roboty w terminie ośmiu miesięcy od 
dnia otrzymania powiadomienia o dacie rozpoczęcia. Aneksem nr 2167 z dnia 1 czerwca 
2016 r. (obowiązującym z mocą wsteczną od dnia 29 lutego 2016 r.), powołując się na art. 
144 ust. 1 Pzp w ówczesnym brzmieniu168, Spółka wydłużyła Wykonawcy robót termin 
wykonania projektów wykonawczych oraz robót do dnia 31 grudnia 2016 r. (zrównując go 
z terminem realizacji części I zamówienia). Wynagrodzenie Konsorcjum zwiększono o kwotę 
660,2 tys. zł169 z uwagi na wprowadzone zmiany w zakresie m.in. nawierzchni wokół niecek 
basenów zewnętrznych z kostki betonowej na nawierzchnię bezpieczną EPDM oraz 
wykonanie instalacji solarnej dogrzewającej wodę w brodziku zewnętrznym.  

Aneksem nr 3 z dnia 30 listopada 2016 r. (obowiązującym z mocą wsteczną od 29 lutego 
2016 r.), powołując się na art. 19 ust. 3 pkt 1 i pkt 2 lit. a ustawy o zmianie ustawy Pzp170, 
Spółka ponownie wydłużyła Wykonawcy robót termin wykonania robót i projektów 
wykonawczych do 31 stycznia 2017 r., przy czym wskazano, że realizacja robót w zakresie 
ułożenia nawierzchni EPDM zakończy się nie później niż do 31 marca 2017 r. Aneks określił 
dodatkowy termin do 28 lutego 2017 r. na uzyskanie przez decyzję pozwolenie na 
użytkowanie waloru ostateczności. Wynagrodzenie Konsorcjum uległo zwiększeniu o kwotę 
131,47 tys. zł z tytułu robót polegających na wymianie niesprawnego kabla zasilającego 
oraz robót uzupełniających171.  

Aneksem nr 4 z dnia 27 marca 2017 r. Spółka wydłużyła Wykonawcy robót termin realizacji 
robót w zakresie ułożenia nawierzchni EPDM do dnia 18 kwietnia 2017 r. oraz termin 
dostarczenia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego uzyskanie przez decyzję 
pozwolenie na użytkowanie waloru ostateczności do dnia 9 marca 2017 r. 

Ostatecznie, kwota jaką wypłacono Konsorcjum w związku z realizacją budowy basenów 
zewnętrznych (część II zamówienia) wyniosła 21 769,31 tys. zł brutto172. 

(dowód: akta kontroli str. 276-517 Tom VII, 266-277, 323-327 Tom XIX) 

Protokołem konieczności Nr 5/3750 zatwierdzonym przez kierownika projektu w dniu 30 
listopada 2016 r. Spółka, bez podpisania aneksu173, wprowadziła do umowy Nr 
ZP/PO/03750/01/2015 oraz Nr ZP/PO/03750/02/2015 roboty zamienne174, których koszty 
zostały zrównoważone oszczędnościami powstałymi z niewykonania części przewidzianych 
robót175. W uzasadnieniu przyjętych zmian Spółka powołała się na pkt 5 Subklauzuli 13.3 
Szczegółowych Warunków Kontraktu176. 

                                                      
167 Aneks nr 1 zawarty w dniu 9 września 2015 r. dotyczył zmiany nazwy oraz adresu Partnera Konsorcjum oraz 
korygował omyłkę pisarską w zakresie jego danych KRS, NIP i REGON. 
168 W związku z Klauzulą 13 [Zmiany i korekty], Subklauzulą 13.3 Procedura zmiany pkt. 4, 5 i 6 Warunków 
Szczegółowych Kontraktu. 
169 Przedstawiona wartość uwzględnia oszczędności w kwocie 27,0 tys. zł za niewykonanie instalacji gazowej 
przewidzianej w części II zamówienia z uwagi na zmianę sposobu ogrzewania Obiektu z gazowego na ciepło 
technologiczne z sieci.  
170 W związku z Klauzulą 13 [Zmiany i korekty], Subklauzulą 13.3 Procedura zmiany pkt. 2, 2.3 lit. b) – 
w  zakresie zmiany terminów. 
171 W branży zieleni polegających na nasadzeniu 18 szt. drzew jako nasadzeń kompensacyjnych oraz robót 
spawalniczych w niecce zewnętrznej.  
172 Określona na podstawie Ostatecznego Świadectwa Płatności z dnia 19 kwietnia 2017 r. 
173 Powołując się w treści protokołu na Klauzulę 13 [Zmiany i korekty] Subklauzulę 13.3 pkt. 5) Warunków 
Szczegółowych Kontraktu.   
174 Roboty dodatkowe przewidywały m.in.: wykonanie przeszklenia elewacji (naświetla) w osi 2 budynku krytej 
pływalni wraz ze wzmocnieniem dźwigara, uszczelnieniem i obróbkami blacharskimi, ułożenie stabilizacji 
cementowo-popiołowo-piaskowej pod nawierzchnie wokół niecek zewnętrznych i placu zabaw, wykonanie 
sufitów podwieszanych w pawilonie szatniowym i budynku stacji uzdatniania wody.  
175 Roboty niewykonane to m.in.: tymczasowy brodzik – niecka wraz z wyposażeniem i technologią wody 
(niewykorzystana poz.), wykonanie tymczasowej kanalizacji – prace sieciowe związane z zabezpieczeniem 
ciągłości pracy (funkcjonowania) basenów zewnętrznych (niewykorzystana poz.), rezygnacja ze ścianki mobilnej 
w pomieszczeniu fitness krytej pływalni.  
176 Zmiana może nastąpić również wtedy, gdy Zamawiający z przyczyn ekonomicznych, technicznych lub  
prawnych zmieni sposób wykonania przedmiotu zamówienia wprowadzając inne rozwiązania techniczne lub 
projektowe z korzyścią dla interesu publicznego.  
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(dowód: akta kontroli str.208-242 Tom XIX) 

Protokołem konieczności Nr 6/3750 zatwierdzonym w dniu 31 stycznia 2017 r. kierownik 
projektu zatwierdził wykonanie robót dodatkowych w zakresie montażu dodatkowych żaluzji 
poprzecznych na attyce budynku krytej pływalni. Wartość objętych protokołem robót 
wyniosła 51,5 tys. zł brutto i została sfinansowana ze środków, jakie potrącono Wykonawcy 
robót ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki oraz złomu z rozbiórki, a które to 
określono w SIWZ jako należne Zamawiającemu. Przyjęcie zmiany uzasadniono 
spełnieniem przesłanki określonej w pkt 4 Subklauzuli 13.3 Szczegółowych Warunków 
Kontraktu177. 

 (dowód: akta kontroli str.208242 Tom XIX) 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Wrocławia decyzją Nr 238/17 z dnia 
31 stycznia 2017 r. udzielił pozwolenia na użytkowanie dla inwestycji polegającej na 
budowie krytej pływalni z zespołem basenów sportowo-rekreacyjnych, zagospodarowaniem 
terenu, infrastrukturą techniczną wraz z niezbędnymi obiektami i urządzeniami budowlanymi 
przy ul. Wejherowskiej 34 we Wrocławiu. Działanie organu poprzedzone zostało 
wykonaniem obowiązkowej kontroli przeprowadzonej w dniu wydania decyzji. 
Zaświadczeniem Nr 104/2017 z dnia 8 marca 2017 r. organ potwierdził ostateczność ww. 
decyzji. 

 (dowód: akta kontroli str. 274-291 Tom VIII) 

Świadectwem przejęcia wydanym w dniu 10 lutego 2017 r. Spółka potwierdziła ukończenie 
w terminie całości robót objętych umową Nr ZP/PO/03750/01/2015 z dnia 11 czerwca 2015 
r. Odbiór techniczny robót potwierdzony został Protokołami z Prób Końcowych. 
Załącznikiem do świadectwa przejęcia była Lista prac zaległych, które inżynier rezydent 
polecił Wykonawcy robót zakończyć w terminie do dnia 26 lutego 2017 r.  

Ukończenie robót objętych umową Nr ZP/PO/03750/02/2015 z dnia 11 czerwca 2015 r., za 
wyjątkiem ułożenia nawierzchni EPDM na plażach basenów zewnętrznych i placu zabaw178 
oraz dokończenia układania trawników z rolki, Spółka potwierdziła świadectwem przejęcia 
części robót wydanym w dniu 10 lutego 2017 r. Odbiór techniczny robót potwierdzony został 
Protokołami z Prób Końcowych. Załącznikiem do świadectwa przejęcia była Lista prac 
zaległych, które inżynier rezydent polecił Wykonawcy robót zakończyć w terminie do dnia 31 
marca 2017 r. Świadectwem przejęcia całości robót z dnia 18 kwietnia 2017 r. Spółka 
potwierdziła ukończenie robót polegających na ułożeniu nawierzchni EPDM na plażach 
basenów zewnętrznych i placu zabaw oraz dokończeniu układania trawników z rolki.179  

 (dowód: akta kontroli str.127-227 Tom VIII) 

Protokołem przekazania do eksploatacji spisanym w dniu 10 lutego 2017 r. Gmina Wrocław, 
reprezentowana przez Spółkę przy udziale pracowników Wydziału Nieruchomości 
Komunalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia przekazała obiekt180 Wrocławskiemu Centrum 
Treningowemu SPARTAN Sp. z o.o.  

 (dowód: akta kontroli str. 228-230 Tom VIII) 

W wyniku realizacji inwestycji powstał budynek krytej pływalni wraz z zespołem 
zewnętrznych basenów sportowo-rekreacyjnych, zlokalizowany przy ul. Wejherowskiej we 
Wrocławiu. W budynku krytej pływalni wykonano nieckę pływacką o wymiarach 50x25 m, 
wyposażoną m.in. w ruchome dno i ruchomy pomost oraz nieckę rozgrzewkowa 
o wymiarach 25x8 m. Halę basenową wyposażono w zaplecze socjalno-sanitarne. Na 

                                                      
177 Zmian w zakresie realizacji inwestycji, które nie mogły być przewidziane w czasie prowadzenia postępowania 
z przyczyn technicznych, a polegających na obiektywnej konieczności zmiany technologii wykonania przedmiotu 
zamówienia, zastosowania rozwiązań zamiennych, zastępczych lub równoważnych. Zmiana zakresu prac 
określonego w SIWZ, jest możliwa tylko w zakresie niezbędnym do zgodnego z obowiązującymi standardami, 
wymaganiami technicznymi oraz normami prawidłowego wykonania przedmiotu umowy w sposób zgodny 
z SIWZ.  
178 Zgodnie z Aneksem nr 4 z dnia 27 marca 2017 r. termin ułożenia nawierzchni EPDM wyznaczono do dnia 18 
kwietnia 2017 r. 
179 Wyłączonych z zakresu Świadectwa Przejęcia z dnia 10 lutego 2017 r. 
180 Kryta pływalnia z zespołem zewnętrznych basenów sportowo rekreacyjnych, zagospodarowaniem terenu, 
infrastrukturą techniczną oraz niezbędnymi obiektami i urządzeniami, przyłączami oraz instalacjami 
zewnętrznymi. 
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piętrze krytej pływalni zlokalizowano m.in.  siłownię i salę fitness, pomieszczenia masażu, 
sauny, szatnie oraz trybuny na około 600 miejsc.  

W obrębie zespołu basenów zewnętrznych wykonano basen sportowo-pływacki 
o wymiarach 50x25m, basen wielofunkcyjny o wymiarach 50x25 m ze zjeżdżalniami 
wodnymi oraz brodzik dla dzieci. Teren wokół niecek basenowych został zagospodarowany 
i wyposażony w elementy małej architektury. Obsługę kompleksu basenów zewnętrznych 
zapewniono poprzez nowo wybudowany pawilon szatniowo-sanitarny oraz budynek stacji 
uzdatniania wody basenów zewnętrznych.  

Całkowity koszt  inwestycji obejmującej budynek krytej pływalni oraz zespół basenów 
zewnętrznych wyniósł 67 906,2 tys. zł. brutto. 

 (dowód: akta kontroli str. 228-230 Tom VIII, 317-327 Tom XIX) 

W dniu 16 kwietnia 2019 r. dokonano oględzin części obiektu krytej pływalni z zespołem 
zewnętrznych basenów sportowo-rekreacyjnych, infrastrukturą techniczną oraz części 
obiektów i urządzeń, przyłączy oraz instalacji zewnętrznych. Stwierdzono m.in. że niecka 
pływacka o wymiarach 50m x 25m wyposażona została w cztery drabinki, z których dwie 
wymagają demontażu przy każdorazowej zmianie konfiguracji niecki (przesuwaniu pomostu 
podziałowego). W drabince umiejscowionej naprzeciwko magazynku sprzętu stwierdzono 
dekalibrację elementów zaczepów schodów, skutkującą częściową utratą ich stabilności. 
Oświetlenie hali basenowej wykonano w technologii mieszanej, w tym LED, które zostało 
podzielone na strefy. Stwierdzono ubytki i pęknięcia płytek posadzki wokół niecek 
basenowych. W pomieszczeniu siłowni stwierdzono spękania na ścianach oraz plamy 
i zacieki na suficie podwieszanym. W pomieszczeniu siłowni zainstalowano 
klimakonwektory, moduły sterujące temperaturą wewnątrz pomieszczenia. Ponadto 
stwierdzono występowanie zastoin wód opadowych na dachu budynku. 

Kompleks basenów zewnętrznych stanowiły: basen sportowo-pływacki, basen rekreacyjny 
z przyległymi zjeżdżalniami rurowymi, brodzik dla dzieci o nieregularnych wymiarach 
z atrakcjami wodnymi wykonany ze stali nierdzewnej oraz budynek kas wejściowych, wraz 
z przyległym terenem zielonym. W niecce brodzika dla dzieci miejscowo widoczne były 
ślady korozji. Miejscowe ślady korozji uwidoczniono również na konstrukcji stalowej 
zjeżdżalni rurowych (od spodu). Podłoże bezpośrednio wokół niecek wykonano 
z bezpiecznej nawierzchni typu EPDM, w której widoczne były ubytki głównie przy 
łączeniach z nieckami. Teren ogrodzono ogrodzeniem panelowym oraz pasem zieleni 
z nasadzeniami.     

(dowód: akta kontroli str. 13-19 Tom VI) 

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

1. Spółka prowadząc konkurs publiczny ogłoszony w dniu 30 września 2013 r., wymagała 
przedstawienia przez oferenta dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie usługi 
projektowania (referencje), mającego potwierdzać spełnienie warunku udziału 
w postępowaniu181. Wykonawca biorący udział w postępowaniu posłużył się referencjami 
wystawionymi na podmiot, który nie uczestniczył w konkursie, pomimo czego został 
dopuszczony do udziału w tym postępowaniu.  W konsekwencji Spółka naruszyła art. 120 
ust. 1 Pzp182 poprzez dopuszczenie do udziału w konkursie uczestnika niespełniającego 
wymagań określonych w regulaminie konkursu. Tym samym naruszyła również art. 7 ust. 1 
Pzp obligujący do przeprowadzenia postępowania przetargowego w sposób zapewniający 
zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców a także art. 122 ust. 
2 w związku z dopuszczeniem wydania przez Sąd konkursowy rozstrzygnięcia konkursu 
poprzez wybór najlepszej pracy spośród prac, wśród których znajdowała się również praca 
uczestnika niespełniającego wymagań określonych w regulaminie konkursu.   

Prezes Zarządu Spółki potwierdził, że referencje wystawione przez Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Toruniu (dalej: „MOSiR Toruń”) skierowane zostały do wykonawcy 

                                                      
181 M. in. w zakresie wiedzy i doświadczenia, tj. wykonanie  min. dwóch projektów dokumentacji budowlanej wraz  
z kosztorysami budowlanymi na budowę lub przebudowę obiektów rekreacyjno-sportowych lub widowiskowo-
sportowych o powierzchni użytkowej ogółem min. 4000 m² i kubaturze min. 40 000 m³, ilość miejsc siedzących 
min. 500 
182 Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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niebiorącego udziału w Konkursie, ale z ich treści wynika, że to podmiot uczestniczący 
w Konkursie wykonał usługi projektowe na rzecz MOSiR Toruń. Ponadto wskazał, że 
możliwe jest, że adresat referencji zwrócił się do MOSiR Toruń po to, by być w stanie 
udokumentować doświadczenie architekta składającego ofertę w Konkursie. 

NIK wskazuje, że referencje skierowane zostały do podmiotu niebiorącego udziału 
w procedurze konkursowej, a ich treść nie potwierdza doświadczenia wykonawcy biorącego 
udział w Konkursie. Do konkursu przystępował uczestnik będący osobą fizyczną 
prowadzącą działalność gospodarczą, natomiast referencje wystawione przez MOSIR 
Toruń są wystawione na spółkę komandytową sp. z o.o., a więc na inny podmiot, którego 
działalność nie jest tożsama z działalnością uczestnika konkursu chociaż jest on jednym 
z wspólników tej spółki. Wobec czego niedopuszczalnym było zaliczenie na poczet 
doświadczenia uczestnika konkursu będącego osobą fizyczną, działalności spółki będącej 
osobnym podmiotem w obrocie gospodarczym. 

Powyższe stanowisko potwierdził Dyrektor MOSiR Toruń w informacji udzielonej NIK 
pismem z dnia 7 lutego 2019 r. Wskazał on, że referencje potwierdzają doświadczenie 
wykonawcy, na rzecz którego zostały wystawione (niebiorącego udziału w Konkursie). 
Ponadto przedmiotem wykonanej usługi było wyłącznie opracowanie dokumentacji 
projektowej zadaszenia stadionu żużlowego w Toruniu, bez wykonywania kosztorysu 
inwestorskiego przebudowy i rozbudowy obiektu, co nie było wystarczające do spełnienia 
warunków określonych przez Spółkę.  

NIK wskazuje, że ww. oferent został wybrany, pomimo niespełnienia warunków udziału 
w konkursie, a w  związku z zawarciem umowy i z realizacją przedmiotowego zamówienia 
Spółka wypłaciła wykonawcy wynagrodzenie w łącznej kwocie 400,0 tys. zł.  

(dowód: akta kontroli str.83-162 Tom IV, 125-129 Tom V, 1-237 Tom IX, 1-364 Tom X, 345-347 
Tom XIX) 

2. Spółka w dniu 7 sierpnia 2014 r. odebrała bez zastrzeżeń dokumentację projektową 
(przekazaną 25 lipca 2014 r.) opracowaną na podstawie umowy Nr ZP/ZWR/0350/01/2013 
z dnia 28 stycznia 2014 r. (w części nie spełniającą wymagań Polskiego Związku 
Pływackiego i FINA) i udzieliła temu samemu wykonawcy na podstawie umowy Nr 
ZP/WU03750/01/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 r. zamówienia dotyczącego wprowadzenia 
zmiany w projekcie budowlanym w zakresie wydłużenia niecki basenu rozgrzewkowego 
krytej pływalni, które powinny zostać uwzględnione w pierwszym projekcie budowlanym.   

Udzielenie zamówienia z dnia 11 sierpnia 2014 r. (Umowa Nr ZP/WU03750/01/2014) 
obejmującego wprowadzenie zmian w projekcie budowlanym (w zakresie wydłużenia niecki 
basenu rozgrzewkowego krytej pływalni), było działaniem niegospodarnym ponieważ, 
skutkowało wydatkowaniem przez Spółkę dodatkowych środków pieniężnych w wysokości 
61,5 tys. zł, pomimo że Spółka  w czerwcu 2014 r. uzyskała informację o konieczności 
wydłużenia niecki basenu rozgrzewkowego, nie podejmując jednak działań w zakresie 
zobligowania wykonawcy do dokonania zmian w pierwotnym projekcie183. 

Prezes Zarządu Spółki wyjaśnił m.in., że w czasie kiedy uzyskano informację 
o konieczności wydłużenia niecki basenu rozgrzewkowego wykonawca ukończył projekt 
budowlany, a w dniu 19 maja 2014 r. złożył w Urzędzie Miejskim Wrocławia wniosek 
o udzielenie pozwolenia na budowę. Niezbędne zmiany, zgodne z wymaganiami Związku 
Pływackiego, z racji ich przekazania po złożeniu wniosku o pozwolenie na budowę 
potraktowano jako wykraczające poza zakres zawartej umowy i wymagające dodatkowych 
prac projektowych (przeprojektowania), na co zostało udzielone dodatkowe zamówienie. 

W uzasadnieniu wniosku o udzielenie zamówienia Kierownik Projektu wskazał, że nie ma 
możliwości i nieuzasadnionym byłoby powierzenie wykonania zmian projektowych innemu 
podmiotowi, gdyż nie nastąpiło przeniesienie praw autorskich na zamawiającego oraz nie 
przekazano kompletnego opracowania.  

NIK wskazuje, że wykonawca umowy Nr ZP/ZWR/0350/01/2013 w ramach realizacji 
przedmiotu zamówienia zobowiązał się uwzględnić zalecenia Sądu konkursowego 

                                                      
183 Umowa w § 7 pkt 5 określała możliwość wskazania Wykonawcy na piśmie stwierdzonych wad i zastrzeżeń do 
sporządzonych opracowań. Wykonawca zobowiązany był dokonać niezbędnych zmian lub uzupełnień w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego.  
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i dostosować obiekt do wymagań m.in. Polskiego Związku Pływackiego w celu uzyskania 
właściwego certyfikatu uprawniającego do organizacji imprez międzynarodowych 
(homologacja) oraz pozyskania we własnym zakresie i na własny koszt wszelkich opinii, 
uzgodnień oraz materiałów, potrzebnych do wykonania tego opracowania, znajdujących się 
w zasobach odpowiednich instytucji. Wobec tak sformułowanych pierwotnych wymogów 
Spółka powinna wyegzekwować od Wykonawcy prawidłową realizację przedmiotu umowy, 
tym bardziej, że przed upływem terminu realizacji umowy Spółka wiedziała o konieczności 
wydłużenia niecki basenu rozgrzewkowego. Za działanie nierzetelne należy uznać odbiór 
dokumentacji projektowej niespełniającej wymogów Związku Pływackiego w zakresie m.in. 
długości niecki basenu rozgrzewkowego, które miały być w projekcie uwzględnione na mocy 
umowy z wykonawcą. Działaniem niegospodarnym Spółki było udzielenie wykonawcy 
dodatkowego zamówienia na opracowanie zmian projektowych, które powinny zostać 
uwzględnione w pierwotnym opracowaniu, a których koszt wynosił 61,5 tys. zł.  

(dowód: akta kontroli str. 309 Tom III, 27, 79-91 Tom IV, 1-54 Tom XI) 

3. Spółka w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego (w wyniku 
którego zawarta została umowa Nr ZP/PN/03750/01/2015 z dnia 20 stycznia 2015 r. na 
opracowanie  drugiej zmiany projektu budowlanego i uzyskanie zamiennej decyzji 
pozwolenia na budowę) dokonała wyboru wykonawcy niespełniającego warunków udziału w 
postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia, co stanowiło naruszenie art. 24 ust. 2 pkt 
4 Pzp (w ówczesnym brzmieniu).   

Dodatkowo Spółka określiła w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) 
warunki udziału w postępowaniu w sposób nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia 
i utrudniający uczciwą konkurencję, co stanowiło naruszenie art. 22 ust. 4 w związku z art. 7 
ust. 1 i 3 Pzp (w ówczesnym brzmieniu). W omawianym postępowaniu sformułowane 
warunki udziału przewyższały warunki określone w konkursie184, pomimo tego, że 
przedmiotem konkursu była koncepcja, której zakres rzeczowy świadczeń wykonawcy był 
szerszy niż zakładany w tym postępowaniu. W ocenie NIK określony przez Zamawiającego 
warunek udziału w postępowaniu określony został w sposób nieproporcjonalny do 
przedmiotu zamówienia, co stanowiło naruszenie art. 22 ust. 4 Pzp. 

Zgodnie z pkt 9 Warunki udziału w postępowaniu SIWZ (…) Wykonawca miał wykazać się 
doświadczeniem w zakresie wykonania w okresie trzech lat (…) prac projektowych 
polegających na wykonaniu co najmniej jednego projektu budowlanego budowy lub 
przebudowy obiektu sportowego. Zamawiający zdefiniował obiekt sportowy jako budynek 
o pow. całkowitej min. 9 000 m² i kubaturze brutto 59 000 m³ (…). 

Kubatura budynku pierwotnie zaprojektowanej krytej pływalni, która ponownie podlegała 
przeprojektowaniu185, wynosiła 58 709,58 m³. Spółka dokonała wyboru wykonawcy, który 
w postępowaniu polegał na wiedzy i doświadczeniu podmiotu trzeciego, którym okazał się 
wykonawca pierwotnego opracowania koncepcji architektonicznej na podstawie umowy 
nr ZP/ZWR/0350/01/2013 z dnia 28 stycznia 2014 r. oraz jej zmiany na podstawie umowy 
Nr ZP/WU03750/01/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 r. Tym samym wobec projektowanych 
pierwotnie parametrów budynków krytej pływalni (poniżej 59 000 m³) doświadczenie, którym 
wykazał się wykonawca, było niewystarczające.   

Prezes Zarządu wyjaśnił, że sam obiekt w którym znajdują się baseny nie jest samoistnym 
gospodarczo i technicznie obiektem sportowym, gdyż nie jest w stanie funkcjonować bez 
stacji uzdatniania wody basenowej, która znajduje się w jego sąsiedztwie. Dopiero stacja 
uzdatniania wody basenowej daje możliwość autonomicznego działania tego obiektu. 
Analizując spełnienie warunku udziału w postępowaniu Zamawiający wziął pod uwagę, że 
powierzchnia budynku wraz z basenem miała w projekcie budowlanym, na jaki powołał się 
wykonawca celem spełnienia warunku udziału w postępowaniu 9 107,56 m² i kubaturę 

                                                      
184 Warunki udziału w postępowaniu konkursowym w zakresie wiedzy i doświadczenia określone dla 
uczestników Konkursu obejmowały m.in.: wykonanie, w okresie trzech lat przed składaniem prac konkursowych 
(…) min. dwóch projektów dokumentacji budowlanej wraz z kosztorysami inwestorskimi na budowę lub 
przebudowę obiektów rekreacyjno-sportowych lub widowiskowo-sportowych o powierzchni użytkowej ogółem 
min. 4 000 m² i kubaturze min. 40 000 m³, ilość miejsc siedzących min. 500. 
185 Zmiana koncepcji, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, zakładała zaprojektowanie tego samego 
budynku w nowej lokalizacji na terenie tej samej nieruchomości z jednoczesnym dostosowaniem wszystkich 
elementów budynku, wprowadzeniem zmian mających na celu optymalizację kosztów realizacji inwestycji. 
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brutto 58 709,58 m³, zaś przyległa stacja uzdatniania wody 225,57 m² i kubaturę brutto 
965,63 m³ oraz fakt, że dopiero budynek z basenem i stacją uzdatniania wody basenowej 
stanowią nierozerwalną funkcjonalną i gospodarczą całość w rozumieniu definicji obiektu 
budowlanego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych jak i definicją obiektu 
sportowego. 

NIK wskazuje, że definiowanie przez Zamawiającego obiektu sportowego nastąpiło 
bezpośrednio poprzez pojęcie budynku (o określonych parametrach technicznych) 
i zewnętrznego basenu pływackiego, a nie obiektu budowlanego, którego definicja 
określona została przez ustawodawcę w art. 2 pkt 5d Pzp. Zamawiający przy dokonywaniu 
oceny warunków udziału w postępowaniu błędnie przyjął za wyznacznik definicję obiektu 
budowlanego, a nie jak sam określił obiektu sportowego, naruszając w ten sposób zasadę 
uczciwej konkurencji i równego traktowania określoną w art. 7 ust. 1 Pzp. 

Tym samym, kubatura budynku obiektu sportowego (tj. 59 000 m3), którego 
zaprojektowaniem musiał wykazać się potencjalny wykonawca w celu spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu przewyższała kubaturę (58 709,58 m3) krytej pływalni będącej 
przedmiotem zamówienia (przeprojektowania). W opisie przedmiotu zamówienia 
Zamawiający określił, że wykonawca ma zapewnić zaprojektowanie tego samego budynku 
basenu krytego w nowej lokalizacji na terenie tej samej nieruchomości z jednoczesnym 
dostosowaniem wszystkich elementów budynku, wprowadzeniem zmian mającym na celu 
optymalizację kosztu realizacji inwestycji. A zatem potencjalny wykonawca powinien 
wykazać się doświadczeniem w zaprojektowaniu obiektu sportowego o kubaturze większej 
niż będąca przedmiotem zamówienia kryta pływalnia, pomimo że zamówienie dotyczyło 
zmiany projektu budowlanego i uzyskanie zamiennego pozwolenia na budowę z uwagi na 
nową lokalizację pływalni, a nie sporządzenie „nowego” projektu.  

 (dowód: akta kontroli str. 313-327 Tom III, 51, 83-162 Tom IV, 55-263 Tom XI, 328-344 Tom XIX) 

4. Spółka w dniu 7 sierpnia 2014 r. dokonała odbioru dokumentacji projektowej opracowanej 
na podstawie umowy nr ZP/ZWR/0350/01/2013 oraz kolejno w  dniach 16 grudnia 2014 r. 
i 30 stycznia 2015 r. projektów zamiennych sporządzonych na podstawie umowy nr 
ZP/WU03750/01/2014 i ZP/PN/03750/01/2015, które nie spełniały wszystkich wymogów 
m.in. Związku Pływackiego oraz FINA niezbędnych do uzyskania homologacji, co było 
działaniem nierzetelnym. Spółka nie zobowiązała wykonawcy dokumentacji projektowej do 
usunięcia wad, pomimo że obwiązek taki ciążył na wykonawcy w związku z udzieloną przez 
niego gwarancją i rękojmią na powyższe projekty budowlane.  

Spółka udzielając zamówienia publicznego na budowę krytej pływalni, dla której opis 
przedmiotu zamówienia stanowiły powyższe projekty budowlane, podjęła decyzję 
o rozpoczęciu budowy obiektu, na którym organizacja zawodów pływackich rangi 
międzynarodowej nie mogłaby się odbyć bez wprowadzenia koniecznych zmian 
projektowych w trakcie jej budowy. Spółka na projekt budowlany i jego zmiany, które nie 
spełniały części warunków wymaganych do uzyskania homologacji i organizacji 
międzynarodowych zawodów pływackich wydatkowała łącznie kwotę 818,6 tys. zł186.   

Prezes Zarządu wyjaśnił, że za ocenę zgodności z przepisami FINA 2013-2017 
odpowiedzialny był Związek Pływacki. KODP odpowiedzialna była wyłącznie za weryfikację 
dokumentacji projektowej w zakresie zgodności z prawem budowlanym i SIWZ. 

NIK wskazuje, że raport Komisji PZP zawierał m.in. zastrzeżenia wskazujące wymogi, 
których spełnienie było konieczne do uzyskania homologacji, a których dokumentacja 
projektowa nie spełniała.  

 (dowód: akta kontroli str. 151-198 Tom III, 27, 43, 51, 167-210, 221-292 Tom IV) 

5. Spółka nierzetelnie sprawowała nadzór nad realizacją zobowiązań wykonawcy umowy nr 
ZP/ZWR/0350/01/2013 z dnia 28 stycznia 2014 r. oraz umowy nr ZP/PN/03750/01/2015 
z dnia 20 stycznia 2015 r. 

Wykonawca umowy Nr ZP/ZWR/0350/01/2013, zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 1 pkt 
1.4 zobowiązany był m.in. zorganizować w trakcie jej trwania od trzech do sześciu Rad 

                                                      
186 Z wyłączeniem kosztów pełnienia nadzoru autorskiego.  
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Technicznych187, przedstawienia na pierwszej z nich harmonogramu prac oraz zgodnie 
z postanowieniami § 5 ust. 2 tej umowy przedłożenia na trzy dni przed upływem terminu 
obowiązywania wymaganej polisy (ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej 
z tytułu prowadzonej działalności) dowodu jej przedłużenia. Natomiast wykonawca umowy 
Nr ZP/PN/03750/01/2015, zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 1 pkt 1.7 zobowiązany był 
m.in. zorganizować w trakcie jej trwania od jednej do trzech Rad Technicznych, 
przedstawienia na pierwszej z nich harmonogramu prac oraz zgodnie z postanowieniami 
§ 7 ust. 2 tej umowy przedłożenia na trzy dni przed upływem terminu obowiązywania 
wymaganej polisy (ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
prowadzonej działalności) dowodu jej przedłużenia. Protokoły z Rad Technicznych, 
w ramach obydwu umów, powinny zostać przygotowane przez ich wykonawcę, 
zaakceptowane przez Zamawiającego i rozesłane wszystkim zainteresowanym stronom 
uczestniczącym w Radzie, a ich ustalenia powinny być wiążące dla stron. 

Spółka nie przedłożyła dokumentów potwierdzających realizację przez wykonawców ww. 
zakresu, w tym organizacji Rad Technicznych. Tym samym nie potwierdziła wykonania 
zobowiązań wykonawców do których należało m.in. przedstawienia harmonogramu prac 
projektowych, protokołu z odbytych Rad Technicznych oraz przedłożenia dowodu (bez 
osobnego wezwania) dalszego obowiązywania polisy ubezpieczeniowej przed upływem 
okresu jej ważności. 

Prezes Zarządu wyjaśnił, że na bieżąco badał ważność polis ubezpieczeniowych 
i nie miał potrzeby ewidencjonowania daty jej wpływu. Dodał również, że w archiwum Spółki 
nie zachowały się harmonogramy prac dla ww. umów. Ponadto, w zakresie realizacji Rad 
Technicznych Prezes Zarządu wskazał, że się odbywały, a Zamawiający był na bieżąco 
informowany o problemach, postępach oraz innych okolicznościach związanych z realizacją 
prac projektowych. Zamawiający nie stwierdził uchybień w powyższym zakresie.     

W ocenie NIK działanie Spółki nie zapewniło właściwego nadzoru nad realizacją 
powyższych umów. Spółka nie monitorowała czynności do których zobowiązani zostali 
wykonawcy i nie skierowała do nich ponagleń w tym zakresie.  

NIK wskazuje, że w przypadku zaniechania organizacji rad technicznych Spółka winna 
wezwać wykonawcę do zaniechania naruszeń umowy, co w przypadku dalszego naruszania 
umowy umożliwiłoby Spółce obciążenie wykonawców karami umownymi, które określono 
w § 9 ust. 1 pkt. 2.3 i ust. 3 umowy Nr  ZP/ZWR/0350/01/2013 oraz w § 11 ust. 1 pkt. 1.3 
umowy Nr ZP/PN/03750/01/2015. Kara umowna za każdy przypadek niewywiązania się 
z któregokolwiek z powyższych zobowiązań określono w obu umowach na 2% 
wynagrodzenia umownego netto i mogła wynosić kolejno 6 910,6 zł oraz 5 806,5 zł.   

(dowód: akta kontroli str.79-162, 211-228 Tom IV, 1-63, 518-546 Tom VII ) 

6. Spółka nie dokonała potrącenia z pierwszej wystawionej przez wykonawcę faktury VAT 
kwoty 14,0 tys. zł tytułem ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w wysokości 70% wymaganej gwarancji, co było sprzeczne z postanowieniami § 12 pkt 2 
umowy Nr ZP/ZWR/0350/01/2013 z dnia 28 stycznia 2014 r.  

Ww. zabezpieczenie należytego wykonania umowy ostatecznie wniesione zostało poprzez 
dokonanie potrącenia kwoty 14,0 tys. zł z wynagrodzenia wykonawcy określonego 
w protokole odbioru z dnia 8 września 2014 r., w którym Spółka potwierdziła odbiór decyzji 
udzielającej pozwolenia na budowę. Podstawę do wystawienia pierwszej faktury VAT 
stanowił protokół odbioru z dnia 7 sierpnia 2014 r. 

Prezes Zarządu wyjaśnił, że wartość zamówienia nie przekraczała tzw. „progów unijnych” 
i zamawiający nie miał obowiązku wymagania zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. Okres obowiązywania umowy został określony przez daty 28 stycznia 2014 r. i 6 
czerwca 2016 r. (jako ostateczna data do której wykonawca pełnić miał nadzór autorski nad 
projektem). Z punktu widzenia obowiązujących wówczas przepisów Pzp zabezpieczenie 
(tworzone z potrąceń) winno być wniesione (poza pierwszą wpłatą w wysokości 30%) 
poprzez dokonanie potrąceń z faktur w czasie nie dłuższym niż do połowy okresu 

                                                      
187 Rada Techniczna to zespół osób wskazanych przez zamawiającego i wykonawcę do którego należy 
w szczególności: nadzorowanie procesu wykonywania umowy, rozstrzyganie kwestii problematycznych 
pojawiających się w trakcie wykonywania umowy, kontrolowanie wykonywanych w ramach umowy prac.  
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obowiązywania umowy, w tym przypadku do dnia 3 kwietnia 2015 r. Potrącenie 
zabezpieczenia nastąpiło z drugiej faktury (9 września 2014 r.), tj. przed datą 3 kwietnia 
2015 r.  

NIK wskazuje, że zgodnie z § 12 pkt 2 umowy Nr ZP/ZWR/0350/01/2013 zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy w 70% winno być potrącone wykonawcy z pierwszej 
wystawionej faktury VAT.  

 (dowód: akta kontroli str. 27-31, 79-91 Tom IV, 1-63 Tom VII) 

7. Spółka na podstawie aneksu nr 3 z dnia 2 stycznia 2017 r. do umowy Nr 
ZP/PN/03750/01/2015 z dnia 20 stycznia 2015 r. dokonała istotnej zmiany sposobu 
rozliczenia za pełnienie nadzoru autorskiego, co stanowiło naruszenie art. 144 Pzp.  

Rozliczenie nadzoru autorskiego przyjęte w umowie (§ 15) zakładało zapłatę 
wynagrodzenia (raz w miesiącu) na podstawie odbytych wizyt na budowie, 
udokumentowanych „Kartami Nadzoru Autorskiego” i podpisanymi przez wykonawcę 
oraz inżyniera. Podstawą wystawienia faktury VAT stosownie do § 10 ust. 11 umowy miało 
być sprawozdanie z przeprowadzonego nadzoru autorskiego podpisane przez wykonawcę 
i inżyniera (które nie zostało przedłożone NIK) wraz z kopią protokołów z Rad Technicznych 
z udziałem Projektanta.  Aneksem nr 3 z dnia 2 stycznia 2017 r. Spółka przyjęła, że 
rozliczenie nadzoru autorskiego nastąpi na podstawie wystawionej faktury VAT po 
uzyskaniu przez Wykonawcę robót pozwolenia na użytkowanie.  

Prezes Zarządu wyjaśnił, że „(…) prawdopodobnie sprawozdanie stanowiło jedną kartkę 
formatu A4, które w sposób ogólny opisywało czynności i w zasadzie odwoływało się do 
wszystkich załączonych notatek  (…)”. 

W ocenie NIK zawarcie aneksu nr 3 naruszało art. 144 ust. 1 Pzp, który zakazuje istotnych 
zmian umowy w stosunku do treści oferty, co stanowi przesłankę do uznania tej zmiany za 
nieważną (art. 144 ust. 2 przywołanej ustawy). Umowa Nr ZP/PN/03750/01/2015 
dopuszczała zmianę dotycząca sposobu rozliczenia umowy, o ile taka zmiana będzie 
korzystna dla Zamawiającego. Wprowadzona zmiana w istotny sposób zmodyfikowała 
zakres obowiązków wykonawcy poprzez zniesienie warunku uzależniającego wypłatę 
wynagrodzenia wykonawcy od przeprowadzenia wizyty/wizyt na budowie potwierdzonych 
drukiem – „Karta Nadzoru Autorskiego”.  

        (dowód: akta kontroli str. 58-59, 221-228 Tom IV, 1-63 Tom VII) 

8. Spółka Aneksem nr 2 z dnia 1 czerwca 2016 r. do umowy nr ZP/PO/03750/01/2015 
wydłużyła wykonawcy termin zaprojektowania i uzgodnienia projektów wykonawczych 
z ośmiu do 18 miesięcy, pomimo braku podstaw do dokonania takiej zmiany. W efekcie 
Spółka wydłużyła termin wykonania wszystkich projektów wykonawczych, pomimo że 
wprowadzone aneksem zmiany dotyczyły wyłącznie części zakresu robót, a zamienny 
projekt budowlanym i zamienne pozwolenie na budowę odebrane zostało dopiero 
14 października 2016 r., i od tego momentu można było przystąpić do sporządzania 
projektów wykonawczych w zakresie wprowadzonych zmian i liczyć potencjalny wpływ na 
wydłużenie sporządzenia pozostałych projektów. 

Prezes Zarządu wyjaśnił, że główną i zarazem największą zmianą wprowadzoną 
ww. aneksem pod względem zakresu rzeczowego, finansowego i formalnego była zmiana 
sposobu zaopatrzenia kompleksu basenów w ciepło technologiczne. Z uwagi na powyższe 
już w grudniu 2015 r. oczywistym dla zamawiającego był fakt, że termin kontraktu I musi 
ulec wydłużeniu do 31 grudnia 2016 r., w związku z czym odstąpił od naliczania wykonawcy 
kar umownych z tytułu niesporządzenia projektów wykonawczych, szczególnie że cała 
realizowana przez wykonawcę praca w zakresie sporządzania projektów wykonawczych nie 
przyczyniła się do opóźnienia wykonywania robót. Wykonawca działał w sposób odpowiedni 
do postępu robót i okoliczności jakie pojawiły się w trakcie ich realizacji.  

NIK wskazuje, że zgodnie z Klauzulą 13 Warunków Szczegółowych Kontraktu zmiana 
terminu realizacji inwestycji z uwagi na wykonanie robót dodatkowych, uzupełniających 
i zamiennych wstrzymujących lub opóźniających realizację robót będących przedmiotem 
kontroli może nastąpić w przypadku konieczności ich wykonania. W ocenie NIK, Spółka nie 
była uprawniona do wydłużenia terminu wykonania wszystkich projektów wykonawczych, 
gdyż wprowadzone aneksem zmiany dotyczyły wyłącznie części zakresu robót.  

(dowód: akta kontroli str. 64-66 Tom IV, 39-61 Tom V, 124-224 Tom VII ) 
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9. Spółka Aneksem nr 3 z dnia 30 listopada 2016 r. wydłużyła termin realizacji umowy Nr 
ZP/PO/03750/01/2015 w zakresie wykonania projektów wykonawczych i zrealizowania 
robót do dnia 31 stycznia 2017 r., co było sprzeczne z postanowieniami art. 144 ust. 1 Pzp, 
ponieważ określone w SIWZ przesłanki umożliwiające wydłużenie terminu realizacji robót 
nie zostały spełnione. 

Prezes Zarządu wyjaśnił, że konieczność wykonania robót uzupełniających/ zamiennych 
w obu kontraktach ujętych w aneksach nr 3 wpłynęła na opóźnienie w robotach 
przewidzianych w pierwotnym zakresie przedmiotu zamówienia, a co za tym idzie 
uniemożliwiła dokonanie odbiorów, rozruchów i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie w pierwotnie zakładanym terminie.   

NIK wskazuje, że zamawiający dokonał wydłużenia terminu wykonania całości robót 
i sporządzenia projektów wykonawczych z uwagi na przyjęte w aneksie roboty zamienne 
polegające na zmianie zaprojektowanych pierwotnie do nasadzeń bylin przy jednoczesnym 
zmniejszeniu ich ilości oraz roboty dodatkowej polegającej na montażu uzupełniających lin 
torowych w krytej pływalni. W ocenie NIK wykonanie robót zamiennych w zakresie 
nasadzeń nie miało charakteru robót koniecznych i nie mogło wpłynąć na terminowość 
wykonania pozostałych robót budowlanych. Zgodnie z Protokołem Konieczności nr 3/3750 z 
dnia 1 września 2016 r. (stanowiącym załącznik do Aneksu nr 3) przyjęta w postępowaniu 
przetargowym łączna ilość nasadzeń uległa zmniejszeniu z 1 296 szt. do 415 szt. 
O konieczności wykonania montażu lin torowych w niecce krytej pływalni, niezbędnych do 
uzyskania homologacji,  Zamawiający dowiedział się w z raportu Komisji PZP odebranego 
w dniu 30 marca 2015 r., w trakcie prowadzonego postępowania przetargowego i nie podjął 
w tym zakresie żadnych działań. Ponadto obowiązek uzyskania homologacji (wykonania 
tych robót) ciążył na wykonawcy, o czym szerzej w opisie nieprawidłowości nr 4. W ocenie 
NIK nie wystąpiły przesłanki umożliwiające Spółce wydłużenie terminów realizacji inwestycji, 
a ich przyjęcie w Aneksie nr 3 stanowiło naruszenie art. 144 ust. 1 Pzp w obowiązującym 
wówczas brzmieniu.  

(dowód: akta kontroli str. 39-61 Tom V, 225-272 Tom VII) 

10. Spółka Aneksem nr 2 z dnia 1 czerwca 2016 r. do umowy Nr ZP/PO/03750/02/2015 
wydłużyła Konsorcjum termin realizacji umowy oraz wykonania wszystkich projektów 
wykonawczych do dnia 31 grudnia 2016 r. (z ośmiu do 18 miesięcy, zrównując go 
z terminem realizacji umowy Nr ZP/PO/03750/01/2015), co stanowiło naruszenie art. 144 
ust. 1 Pzp w obowiązującym wówczas brzmieniu. Ponadto wydłużenie umowy nastąpiło trzy 
miesiące po upływie pierwotnego terminu jej realizacji. 

Prezes Zarządu wyjaśnił, że okoliczności wydłużenia pierwotnie zakładanego terminu 
realizacji umowy do dnia 31 grudnia 2016 r. określono w uzasadnieniu do aneksu nr 2 
z dnia 1 czerwca 2016 r. Wskazano w nim, że budynek stacji uzdatniania wody basenów 
zewnętrznych połączony zostanie węzłem cieplnym, który powstaje w budynku krytej 
pływalni, co uniemożliwia uruchomienie i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 
dla budynku stacji uzdatniania wody przed uruchomieniem budynku krytej pływalni. 
W związku z powyższym zachodziła konieczność dostosowania i zrównania terminów 
ukończenia obu części zamówienia publicznego. Dodatkowo, wydłużenie terminu może ulec 
zmianie o czas niezbędny do wykonania przedmiotu kontraktu w sposób należyty, nie dłużej 
niż o okres trwania tych okoliczności. W celu przeprowadzenia w sposób należyty inwestycji 
z uwzględnieniem zmian technologicznych, zamawiający wydłużył termin realizacji kontraktu 
o czas potrzebny do prawidłowego ukończenia robót.  

NIK nie podziela stanowiska Prezesa Zarządu, gdyż wprowadzona zmiana w zakresie 
wydłużenia terminu wykonania projektów wykonawczych i zrealizowania robót budowlanych 
nie spełniała przesłanek określonych w umowie umożliwiających jej dokonanie. 
Zamawiający co prawda miał możliwość wprowadzenia zmian w sposobie realizacji 
inwestycji, ale bez zmiany terminu ich wykonania. Klauzula 13 Warunków Szczegółowych 
Kontraktu dopuszczała zmianę w zakresie terminu realizacji inwestycji m.in. z uwagi na 
wystąpienie konieczności wykonania robót dodatkowych, uzupełniających, zamiennych 
wstrzymujących lub opóźniających realizację robót objętych przedmiotem kontraktu, o czas 
nie dłuższy niż okres trwania tych okoliczności. Żadna z wprowadzonych Aneksem nr 2 
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zmian do umowy188 nie miała charakteru zmian koniecznych i wykluczała tym samym 
możliwość wydłużenia terminu realizacji umowy na podstawie art. 144 ust. 1 Pzp. 

Ponadto obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla części II zamówienia nie 
uniemożliwiał prowadzenia robót i nie stanowił przesłanki do ich wydłużenia. Wydłużenie 
terminu realizacji umowy w sposób istotny zmieniło przewidziane w postępowaniu 
przetargowym warunki zamówienia.  

(dowód: akta kontroli str. 39-61 Tom V, 341-441 Tom VII) 

11. Spółka Aneksem nr 4 z dnia 27 marca 2017 r. do umowy Nr ZP/PO/03750/01/2015  
oraz Aneksem nr 4 z dnia 27 marca 2017 r. do umowy Nr ZP/PO/03750/02/2015  wydłużyła 
termin dostarczenia zamawiającemu dokumentu potwierdzającego uzyskanie przez decyzję 
o pozwoleniu na użytkowanie waloru ostateczności189 określonym na 28 lutego 2017 r. do 
9 marca 2017 r. (o dziewięć dni), co było sprzeczne z postanowieniami art. 144 ust. 1 Pzp 
i w konsekwencji skutkowało brakiem możliwości naliczenia kar umownych przez Spółkę za 
niedotrzymanie terminu na realizację umowy w ww. zakresie.  

Prezes Zarządu wyjaśnił, że zamawiający w terminie do dnia 27 marca 2017 r. poddał 
ocenie wszystkie okoliczności, jakie miały miejsce w trakcie realizacji,  a które miały wpływ 
na termin wykonania obowiązków umownych. Z tej przyczyny w uzasadnieniu do aneksu 
wskazano m.in., że Zamawiający porządkując kwestie umowne koryguje termin 
dostarczenia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego uzyskanie przez decyzję 
Pozwolenie na użytkowanie waloru ostateczności. Wyłącznie inwestor jest stroną 
w postępowaniu i wobec niewniesienia odwołania od decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 
potwierdzenie uzyskania ostateczności sprowadza się do uzyskania zaświadczenia 
o istniejącym stanie rzeczy i nie ma dla realizacji przedmiotu umowy znaczenia. Z uwagi na 
obciążenia PINB termin wydania tego zaświadczenia to 9 marca 2017 r.  

NIK wskazuje, że wykonawca robót dostarczył Spółce zaświadczenie potwierdzające 
ostateczność decyzji o pozwoleniu na użytkowanie w dniu 9 marca 2017 r., co oznacza że 
zmiany terminu na jego dostarczenie Spółka dokonała post factum. Wykonawca robót nie 
wnosił o zmianę terminu dostarczenia ww. zaświadczenia i nie potwierdził spełnienia 
przesłanek określonych w umowie umożliwiających jego wydłużenie190. Działanie Spółki 
skutkowało odstąpieniem od naliczenia Konsorcjum kar umownych z tytułu niedochowania 
terminu pośredniego określonego w umowie. Termin ten należy uznać za istotny dla Spółki 
skoro został on wprowadzony z jej inicjatywy do treści umowy191. Wyliczona przez NIK 
wysokość kary umownej za niedotrzymanie terminu na ukończenie wyniosła 20 761,61 zł 
w przypadku umowy Nr ZP/PO/03750/01/2015  oraz 9 796,19 zł w ramach umowy Nr 
ZP/PO/03750/02/2015. 

(dowód: akta kontroli str. 39-61 Tom V, 225-275, 442-517 Tom VII, 500-501 Tom XVIII) 

12. Spółka uwzględniła w Aneksie nr 2 i 3 do umowy Nr ZP/PO/03750/01/2015  roszczenia 
Konsorcjum o dodatkową płatność i wypłaciła dodatkowe wynagrodzenie w kwocie 312,3 
tys. zł z tytułu robót dodatkowych192 wymaganych do uzyskania homologacji PZP budynku 
krytej pływalni, pomimo tego, że określony w Programie funkcjonalno-użytkowym (dalej: 
„PFU”), stanowiącym załącznik do SIWZ, opis przedmiotu zamówienia zobowiązywał 
wykonawcę do uzyskania certyfikatu (homologacji) PZP, w tym m.in. poprzez wyposażenie 
krytej pływalni w oświetlenie o natężeniu 1500 luksów. Powyższe w ocenie NIK było 
działaniem niegospodarnym. 

                                                      
188 Zmiana nawierzchni wokół niecek basenów zewnętrznych z kostki betonowej na nawierzchnię EPDM, 
wykonanie instalacji solarowej dogrzewającej wodę w brodziku zewnętrznym oraz zmiana funkcjonalności 
systemów informatycznych kompleksu basenów poprzez wprowadzenie możliwości zdalnego rezerwowania 
i kupowania biletów wstępu przez Internet oraz wprowadzenie możliwości automatycznego zliczania osób 
wchodzących na teren basenów.  
189 Termin uzyskania przez decyzję pozwolenia na użytkowanie waloru ostateczności wprowadzono do umowy 
Aneksem nr 3 z dnia 30 listopada 2016 r. i określono na dzień 28 lutego 2017 r. 
190 Wystąpienie Wykonawcy nr 00278 z dnia 15 marca 2017 r. 
191 Aneksem nr 3 z dnia 30 listopada 2016 r. r. do umowy Nr ZP/PO/03750/02/2015 z dnia 11 czerwca 2015 r. 
192 Zwiększenie natężenia oświetlenia krytej pływalni do 1500 luksów (wymóg dla pływalni typu olimpijskiego) 
oraz zamontowanie w niecce basenowej i pomoście podziałowym mocowań (kotw) do lin przyściennych w torach 
0 i 9. 
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Prezes Zarządu wyjaśnił, że Zamawiający uwzględnił roszczenie Wykonawcy robót 
o dodatkową płatność, ponieważ dokumentacja nie zawierała wymagań w zakresie 
konieczności stosowania natężenia oświetlenia do 1500 luksów oraz lin przyściennych. 
Zamawiający, dysponując ograniczonym budżetem w trakcie przetargu, określił minimalne 
wymagania dla obiektu (natężenie oświetlenia do 600 luksów). Zamawiający w oparciu 
o posiadane doświadczenie zdecydował o takim postępowaniu z uwagi na konieczność 
podpisania umowy i rozpoczęcia budowy (nie miał możliwości zwiększenia budżetu) 
i możliwości w trakcie realizacji inwestycji wprowadzenia korzystnych zmian w ramach 
wykorzystania oszczędności, jakie często udaje się uzyskać w tak złożonych procesach 
inwestycyjnych. Kiedy pojawiła się możliwość oszczędności finansowej związanej 
z rezygnacją z kotłowni gazowej zamawiający zdecydował się podnieść standard natężenia 
oświetlenia hali basenowej do 1500 luksów.  

NIK wskazuje, że określony w Programie funkcjonalno-użytkowym (dalej: „PFU”), 
stanowiącym załącznik do SIWZ, opis przedmiotu zamówienia zobowiązywał wykonawcę do 
uzyskania certyfikatu (homologacji) PZP. Wykonawca robót winien uwzględnić w cenie 
ryczałtowej koszty wykonania niezbędnych robót, w tym m.in. poprzez wyposażenie krytej 
pływalni w oświetlenie o natężeniu 1500 luksów, tj. wyposażenia obiektu w celu spełnienia 
wymogów PZP i FINA 2013-2017. Opracowany na podstawie umowy Nr 
ZP/PN/03750/01/2015 zamienny projekt budowlany (stanowiący cześć opisu przedmiotu 
zamówienia) określał, m.in. że wyposażenia wszystkich elementów niecek oraz płytki 
ceramiczne basenów muszą spełniać przepisy i parametry określone przez FINA i PZP.  
Spółka nie podjęła działań w zakresie wyegzekwowania od Konsorcjum wykonania 
w ramach umowy powyższych robót dodatkowych, a ich koszt przyjęła na siebie, co 
w ocenie NIK było działaniem nierzetelnym i niegospodarnym. 

(dowód: akta kontroli str. 47-61 Tom V, 64-517 Tom VII, 297-320 Tom XII) 

13. W przypadku realizacji robót, które zostały określone w protokole konieczności nr 
5/3750 i 6/3750, nie dokonano zmian w treści umów Nr ZP/PO/03750/01/2015  oraz Nr 
ZP/PO/03750/02/2015 w formie stosownych aneksów, co było działaniem nierzetelnym. 

Prezes Zarządu wyjaśnił, że bilans finansowy wszystkich robót ujętych w protokołach nie 
powodował wzrostu ani obniżenia globalnej wartości obu kontraktów. W takiej sytuacji nie 
występowała konieczność sporządzenia aneksu do umowy. 

NIK wskazuje, że wykonanie robót opisanych w ww. protokołach konieczności wpływało na 
zakres rzeczowy obu umów, co uzasadniało sporządzenie aneksów do tych umów w formie 
pisemnej. Ponadto w przypadku robót wykonywanych na podstawie pozostałych czterech 
protokołów konieczności, stosowne aneksy były sporządzane. 

 (dowód: akta kontroli str. 47-124 Tom V, 127-181 Tom VIII, 298-329 Tom XV, 243-251 Tom XIX) 

14. Podczas realizacji inwestycji roboty budowlane były wykonywane z istotnymi 
odstępstwami od zatwierdzonego projektu budowlanego i przed dokonaniem zmiany 
pozwolenia na budowę. Kontrola NIK wykazała, że roboty budowlane obejmujące m.in. 
zmianę fundamentów pod zjeżdżalnię, wykonanie preizolowanego rurociągu, usunięcie 
istniejącej rzeźby, zmianę nawierzchni plaż basenów zewnętrznych na nawierzchnię 
bezpieczną (EPDM)  wykonane zostały przed uzyskaniem decyzji Prezydenta Wrocławia 
Nr 5590/2016 z dnia 14 października 2016 r.193 zmieniającą ostateczną decyzję Prezydenta 
Wrocławia Nr 3654/2014 z dnia 8 sierpnia 2014 r. pomimo tego, że w decyzji tej przywołane 
roboty zakwalifikowano jako istotne odstępstwa od projektu budowlanego. 

Powyższe stanowiło naruszenie art. 28 ust. 1 w zw. z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo 
budowlane. Zgodnie z przywołanymi przepisami roboty budowlane można rozpocząć 
jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast istotne odstąpienie od 
zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę jest 
dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę wydanej przez 
organ administracji architektoniczno-budowlanej. 

Roboty budowlane w obiekcie wykonywane były na podstawie decyzji Prezydenta 
Wrocławia Nr 2186/2015 z dnia 8 maja 2015 zatwierdzającej projekt budowlany 

                                                      
193 Co potwierdzają wpisy dokonane w Dzienniku Budowy m.in. z dnia 1 sierpnia 2016 r., 23 sierpnia 2016 r., 26 
sierpnia 2016 r., 20 września 2016 r., 21 września 2016 r. 30 września 2016 r. 
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i udzielającej pozwolenia na budowę. Ostatnia zmiana projektu budowlanego zatwierdzona 
została decyzją Prezydenta Wrocławia Nr 5590/2016 z dnia 14 października 2016 r., kiedy 
roboty budowlane w zakresie istotnych odstępstw od projektu budowlanego były już 
w części wykonane lub rozpoczęte. Roboty te obejmowały m.in. zmianę nawierzchni przy 
basenach zewnętrznych na bezpieczną, zmiany w zakresie sposobu ogrzewania – 
doprowadzenie na teren inwestycji ciepła z ciepłociągu Fortum, zmiana polegająca na 
usunięciu istniejącej rzeźby, czy zmiana zjeżdżalni zewnętrznych przy niecce B.  

Prezes Zarządu wyjaśnił, że organ architektoniczno-budowlany wydał dla robót pozwolenie 
zamienne oraz została pozytywnie przeprowadzona procedura dopuszczenia do 
użytkowania inwestycji. Mając powyższe na uwadze brak jest podstaw do stawiania 
jakichkolwiek zarzutów kwestionujących prawidłowość prowadzonego procesu 
inwestycyjnego.  

NIK nie uwzględnia powyższej argumentacji Prezesa Zarządu, ponieważ obowiązujące 
w tym zakresie przepisy prawa nie pozwalały na prowadzenie ww. robót budowalnych przed 
uzyskaniem stosownej decyzji organu administracji architektoniczno-budowlanej.  

(dowód: akta kontroli str. 55-57, 64-66 Tom IV, 47-61 Tom V, 305-310, 348-368 Tom XIX) 

15. Ułożenie w dniach 1 – 18 kwietnia 2017 r. nawierzchni bezpiecznej (EPDM) wokół 
niecek basenów zewnętrznych oraz na placu zabaw nastąpiło przy warunkach 
atmosferycznych niezgodnych z wymogami producenta, co w ocenie NIK może mieć wpływ 
na jej wytrzymałość i użytkowanie. 

Prezes Zarządu wyjaśnił, że prace związane z układaniem nawierzchni EPDM były 
monitorowane przez inspektora nadzoru ze strony Spółki zarówno pod względem 
poprawności wykonywania i warunków atmosferycznych jakie towarzyszyły jej układaniu.  

NIK wskazuje, że analiza zestawień meteorologicznych uzyskanych od Instytutu 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział we Wrocławiu wykazała, że układanie 
nawierzchni EPDM podczas 8 z 18 dni odbyło się przy nieodpowiednich warunkach 
atmosferycznych tj.  podczas opadów atmosferycznych (5 dni) oraz przy nieodpowiedniej 
temperaturze (3 dni), poniżej 10ºC.  

Należy wskazać, że producent nawierzchni zalecał aby nie była ona układana przy opadach 
deszczu lub temperaturze otoczenia wykraczającej poza zalecaną skalę (10-30 ºC) lub 
wilgotności względnej powietrza wykraczającą poza zalecaną skalę (40-90%). 

W ocenie NIK niezastosowanie się do zaleceń producenta co do warunków 
atmosferycznych jakie powinny panować przy układaniu nawierzchni mogły mieć wpływ na 
jej właściwości i trwałość. 

(dowód: akta kontroli str. 108-109, 198-200 Tom V, 33-34 Tom VI, 510-517 Tom VII, 311-316 Tom 
XIX) 

16. Zgodnie z Klauzulą 8 Warunków szczegółowych umowy, za każdy dzień opóźnienia 
w usunięciu ujawnionych wad, Spółka była uprawniona do naliczania kar umownych na 
poziomie 0,005% zaakceptowanej kwoty kontraktowej (brutto). Dla umowy Nr 
ZP/PO/03750/01/2015 stanowiło to odpowiednio 2 306,84 zł za każdy dzień zwłoki, a dla 
umowy Nr ZP/PO/03750/02/2015 1 088,46 zł za każdy dzień zwłoki. 

Pomimo powyższych postanowień, Spółka w większości przypadków nie dokumentowała 
czy do usunięcia wad doszło w terminie określonym przez Inżyniera Rezydenta 
w powiadomieniach kierowanych do wykonawcy robót.   

Inspektor Nadzoru wyjaśnił, że daty Protokołów z usunięcia usterek są w wyjątkowych 
przypadkach datami usunięcia zgłoszonych usterek. Przyczyną tego jest specyfika tych 
prac, nie są one zaplanowane. Konieczność ich wykonania wynika ze zgłoszenia 
użytkownika, a termin ich usunięcia jest możliwie jak najkrótszy. Wykonawca wysyła ekipę 
naprawczą jak najszybciej, nie zawsze jest wtedy obecny na obiekcie ktoś, kto jest w stanie 
potwierdzić usunięcie danej usterki. Niektóre usterki naprawiane są w godzinach kiedy 
basen jest nieczynny. W związku z tym protokół jest z reguły przygotowywany i spisywany 
kilka dni po usunięciu usterek.  

Użytkownik Obiektu, WCT Spartan wyjaśnił, że zgodnie z wytycznymi Spółki, nie był 
zobowiązany do ewidencjonowania dat usunięcia usterek, a jedynie do zgłaszania usterek 
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oraz prowadzenia ich rejestru. Ponadto w protokole usunięcia usterki przedstawiciel WCT 
Spartan Sp. z o.o. potwierdza fakt usunięcia usterki jako użytkownik Obiektu. 

NIK wskazuje, że Spółka nie posiadała dokumentacji dotyczącej prowadzonych uzgodnień 
z wykonawcą robót oraz potwierdzającej daty usunięcia większości usterek. Spółka nie 
zobowiązała również użytkownika Obiektu do ewidencjonowania dat usunięcia usterek.  

(dowód: akta kontroli str. 184-185 Tom V, 22, 173-175, 229-230 Tom VI, 252-277, 317-327 Tom 
XIX ) 

17. Spółka nie dokonała nasadzeń zastępczych w terminie określonym w decyzji 
Prezydenta Wrocławia nr WSR-ZL.6131.5.109.2015.MK z dnia 30 czerwca 2015 r.194, jak 
również nie podjęła działań zmierzających do zmiany terminu dokonania nasadzeń 
wynikającego z ww. decyzji zezwalającej Spółce na usunięcie drzew i krzewów kolidujących 
z przedmiotową inwestycją pod warunkiem zastąpienia ich innymi drzewami i krzewami 
w terminie do końca 2015 r. 

Prezes Zarządu wyjaśnił, że w trakcie prowadzonego postępowania przetargowego 
Zamawiającemu nie były znane warunki na jakich zostanie wydana decyzja warunkująca 
wycinkę wydana zgoda na wycinkę. Z uwagi na to, że Spółka nie posiadała własnych 
zasobów osobowych ani sprzętowych do wykonania tych robót zaszła konieczność zlecenia 
Konsorcjum wykonania nasadzeń zastępczych narzuconych decyzją nr WSR-
ZL.6131.5.109.2015.MK z dnia 30 czerwca 2015 r. Ponadto wskazał, że z uwagi na 
zrównanie terminu wykonania robót budowlanych części II zamówienia z częścią I brak było 
możliwości wykonania nasadzeń zastępczych do końca 2015 r. na terenie objętym 
zakresem części II zamówienia, gdyż w tym czasie prowadzone roboty kolidowały 
z planowanymi nasadzeniami. Spółka poinformowała w dniu 29 grudnia 2016 r. Wydział 
Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego o dokonanych 
nasadzeniach zastępczych.  

(dowód: akta kontroli str. 198-214 Tom V, 259-266 Tom VII) 

18. Spółka nie naliczyła kar umownych za nieterminową realizację zadań przez Konsorcjum 
określonych w umowie nr ZP/PO/03750/01/2015 z dnia 11 czerwca 2015 r. oraz umowie nr 
ZP/PO/03750/02/2015 z dnia 11 czerwca 2015 r., w następującym zakresie: 

a) z tytułu przekroczenia siedmiodniowego terminu na przedłożenie zamawiającemu 
poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii czterech umów o podwykonawstwo od 
dnia ich zawarcia195. Opóźnienie, w przekazaniu umów zawartych z podwykonawcą, 
wyniosło kolejno 14, 25, a dla dwóch umów 56 dni. Nominalna wysokość nienaliczonej kary 
umownej to 20,0 tys. zł.   

Prezes Zarządu wyjaśnił, że sposób przedkładania projektów umów, umów podpisanych, 
aneksów do umów podwykonawczych nie jest narzucany umową, w związku z powyższym 
wykonawca również na roboczo, na budowie przedkładał projekty umów, aneksów umów 
lub ostatecznie podpisane dokumenty. Zamawiający dopuszczał taki sposób działania. 
Wykonawca w następstwie takich działań przekazywał w korespondencji uzgodnione 
dokumenty. Wobec powyższego zamawiający uznał że byłoby bezzasadne naliczenie kar 
z tego tytułu. Co więcej ustawa Prawo zamówień publicznych, która w przepisie art. 143d 
ust. 1 pkt 7 nakazała Zamawiającemu przewidzieć w umowie o roboty budowlane karę 
umowną z tego tytułu, odnosi ją do nieprzedstawienia kopii zmiany do umowy 
podwykonawczej – nie zaś do nieterminowego jej przedstawienia.  

NIK wskazuje, że Spółka nie udokumentowała, a także nie potwierdziła w inny sposób 
przekazania „na roboczo” przez Wykonawcę robót zawartych z podwykonawcami kopii 
umów. Przekazana w toku kontroli dokumentacja, potwierdza natomiast, że Wystąpieniem 
Wykonawcy Nr 0068, 0075 oraz 0019 Konsorcjum przekazało ze zwłoką do siedziby Spółki 
kopie tych umów, co zostało potwierdzone datą ich wpływu nadaną w sekretariacie. 

                                                      
194 Przekazana do Wrocławskich Inwestycji Sp. z o.o. w dniu 2 lipca 2015 r.  
195 Subklauzula 8.7 [Kary umowne, odszkodowania] w pkt. 17 i 18 obowiązującym w obydwu umowach 
przewidywała karę umowną w wysokości 5,0 tys. zł za każdy przypadek niedostarczenia kopii umowy 
o podwykonawstwo w terminie. 
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Ponadto jak wynika z ustaleń kontroli Spółka informowała Konsorcjum196 o obowiązkach 
wynikających z Klauzuli 4.4 Umowy. 

Przywołany przez Spółkę art. 143d ust. 1 pkt 7 Pzp nakładał na zamawiającego obowiązek 
wprowadzenia do umowy o roboty budowlane postanowień wprowadzających kary umowne 
i określających ich wysokość w zakresie wskazanym w przepisie, co nie wykluczało 
wprowadzenia przez Zamawiającego dodatkowych zobowiązań i odpowiadających im 
karom umownym, jak to miało miejsce w przedmiotowym przypadku.  

 (dowód: akta kontroli str. 47-61 Tom V, 64-517 Tom VII, 508-509 Tom VIII, 405-468 Tom XV) 

b) z tytułu zwłoki w złożeniu Harmonogramu oraz Planu płatności – Harmonogramu 
rzeczowo-finansowego za lipiec 2015 r.197 Opóźnienie, względem terminu określonego 
w każdej z umów zawartych z Konsorcjum, wyniosło siedem dni. Nominalna wysokość 
nienaliczonej kary umownej z tego tytułu to 210,0 tys. zł198. 

Prezes Zarządu wyjaśnił, że harmonogram rzeczowy został odrębnie złożony przez 
wykonawcę w terminie kontraktowym. Natomiast w Powiadomieniu nr 9 z dnia 19 sierpnia 
2015 r. inżynier rezydent wskazał uwagi do złożonego przez wykonawcę Raportu 
miesięcznego za miesiąc lipiec 2015, w tym. m.in. uwagę, że Raport ten nie zawiera 
aktualnego harmonogramu, co należy rozumieć jako niedołączenie ww. harmonogramu 
złożonego w terminie przez Wykonawcę jako załącznika do Raportu. Wobec powyższego 
Wykonawca nie był w zwłoce w przekazaniu harmonogramu. Ponadto zamawiający 
wyjaśnił, iż harmonogram rzeczowy przekazany przez Wykonawcę w trybie subklauzuli 8.3 
Kontraktu oraz harmonogram rzeczowo-finansowy przedłożony w trybie klauzuli 14.4 na 
dzień złożenia Raportu o postępie prac Wykonawcy za lipiec 2015 r. były obowiązujące i nie 
wymagały aktualizacji.  

NIK wskazuje, że Konsorcjum zobowiązane było do składania Raportu o postępie prac do 5. 
dnia każdego miesiąca, załącznikiem którego były m.in. uaktualniony Plan płatności - 
Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz Harmonogram. Raport miesięczny za lipiec 2015 r. 
przekazany został Wystąpieniem Wykonawcy nr 0018 w dniu 12 sierpnia 2015 r., tj. siedem 
dni po terminie. Powiadomieniem Inżyniera nr 9 z dnia 19 sierpnia 2015 r. Inżynier 
Rezydent potwierdził, że Raport złożony został po terminie, zwracając się do Wykonawcy 
robót z prośbą o terminowe jego składanie. Inżynier Rezydent wykazał również, że Raport 
nie zawiera aktualnego Harmonogramu rzeczowego.   

     (dowód: akta kontroli str. 184-185 Tom V, 64-517 Tom VII, 22-48 Tom XVI, 302-
303 Tom VIII) 

c) z tytułu nieprzedłożenia w terminie polis ubezpieczeniowych zgodnych z warunkami 
określonymi przez Zamawiającego. Opóźnienie, względem terminu określonego w każdej 
z umów zawartych z Konsorcjum, wyniosło 62 dni. Nominalna wysokość nienaliczonej kary 
umownej to 210,2 tys. zł199.   

Prezes Zarządu wyjaśnił, że wykonawca przedłożył dokumenty ubezpieczenia w umownym 
terminie i od dnia 15 czerwca 2015 r. Strony rozpoczęły uzgodnienia w sprawie 
szczegółowej treści polisy OC i CAR. W okresie od 15 czerwca do 11 sierpnia 2015 r. trwały 
spotkania oraz wymieniana była korespondencja pomiędzy Stronami mająca na celu 
ostateczne uzgodnienie polis, przy czym ostatnie uwagi nie zgłaszane przez 
Zamawiającego doprecyzowane zostały w dniu 11 sierpnia 2015 r. W dniu 20 sierpnia 2015 
r. Wykonawca przedłożył ostatni z Aneksów pozwalający uznać Zamawiającemu treść 

                                                      
196 Powiadomienie Zamawiającego z dnia 13 lipca 2015 r. oraz Powiadomienie Zamawiającego z dnia 
2 września 2015 r. 
197 Zgodnie z Subklauzulą 4.21 przywołanych powyżej umów Wykonawca robót zobowiązany był złożyć do 
5 dnia każdego miesiąca miesięczny raport o postępie prac zawierający uaktualniony plan płatności zgodnie 
z wymogami klauzuli 14.4 oraz aktualny harmonogram zgodnie z klauzulą 8.3. 
198 Subklauzula 8.7 [Kary umowne, odszkodowania] w pkt 5) przewidywała karę umowną za niedostarczenie 
w terminie Harmonogramu zgodnie z klauzulą 8.3 w wysokości 10,0 tys. zł za każdy dzień opóźnienia (przez 
pierwszych siedem dni), a w pkt 14) za niedostarczenie Harmonogramu rzeczowo-finansowego zgodnie 
z klauzulą 14.4 w wysokości 5,0 tys. zł za każdy dzień opóźnienia (przez pierwsze siedem dni).  
199 Subklauzula 8.7 [Kary umowne, odszkodowania] w pkt. 14) przewidywała karę umowną w wysokości 0,005% 
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej (brutto) za każdy dzień opóźnienia w przedłożeniu Zamawiającemu 
ubezpieczeń zgodnych z warunkami określonymi w Klauzuli 18.1. Wyliczona wartość kary dla umowy 
nr ZP/PO/03750/01/2015 wynosi 2,34 tys. zł za dzień opóźnienia, a w przypadku umowy ZP/PO/03750/02/2015 
to 1,05 tys. zł za jeden dzień opóźnienia.  
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polisy za spełniającą wymagania umowne. Zamawiający uznał, że Wykonawca nie 
pozostawał w zwłoce w wykonaniu obowiązków umownych w zakresie polis 
ubezpieczeniowych, a podjęcie próby wyegzekwowania jakiejkolwiek kary umownej byłoby 
czynnością niewłaściwą z uwagi na to, że Wykonawca spełnił oczekiwania Zamawiającego 
w terminach przez niego wyznaczonych, Zamawiający otrzymał wymagane przez siebie 
dokumenty, a w wyniku tak wykonanych czynności umowy Zamawiający nie poniósł żadnej 
szkody. 

NIK nie podziela stanowiska Prezesa Zarządu, ponieważ postanowienia umowy nie 
przewidywały terminu przejściowego na uzgadnianie polisy, określając jednoznacznie 
termin jej przedłożenia zamawiającemu, którego niedotrzymanie winno skutkować 
naliczeniem kar umownych. 
 (dowód: akta kontroli str. 47-61 Tom V, 64-517 Tom VII, 504-517 Tom VIII, 62-70 Tom XVIII, 369-

409 Tom XIX) 

d) z tytułu nieterminowego usunięcia usterek na Obiekcie. Opóźnienie względem terminu 
wyznaczonego Konsorcjum przez Inżyniera Rezydenta dla pięciu usterek w krytej pływalni 
wyniosło łącznie 306 dni, a dla usterki z basenów zewnętrznych 6 dni. Nominalna wysokość 
nienaliczonej kary umownej to odpowiednio 705 893,04 zł i 6 530,76 zł.  

Informację o usterkach użytkownik Obiektu każdorazowo przesyłał do Spółki w postaci 
zgłoszenia usterkowego, a Spółka informowała o niej wykonawcę na podstawie 
Powiadomienia Inżyniera, wyznaczając 7-dniowy termin jej usunięcia. Usterka ze zgłoszenia 
usterkowego nr 17 z dnia 12 czerwca 2018 r. (nieświecące diody na słupkach startowych), 
przekazana Powiadomieniem Inżyniera Nr 107 z dnia 12 czerwca 2018 r. usunięto w dniu 
3 października 2018 r. (106 dni po terminie); usterkę ze zgłoszenia usterkowego nr 23 
z dnia 5 lutego 2019 r. (brak pary w piecu łaźni parowej) przekazaną Powiadomieniem 
Inżyniera Nr 115 z dnia 5 lutego 2019 r. usunięto w dniu 20 marca 2019 r. (36 dni po 
terminie); usterkę ze zgłoszenia usterkowego nr 24 z dnia 20 marca 2018 r. (awaria 
sterylizatora chloru) przekazaną Powiadomieniem Inżyniera Nr 116 z dnia 21 marca 2018 r. 
usunięto w dniu 28 maja 2019 r. (61 dni po terminie); usterkę ze zgłoszenia usterkowego nr 
25 z dnia 2 kwietnia 2019 r. (awaria systemu monitoringu) przekazaną Powiadomienie 
Inżyniera Nr 117 z dnia 2 kwietnia 2019 r.; usunięto w dniu 27 czerwca 2019 r. (79 dni po 
terminie); usterkę ze zgłoszenia usterkowego nr 29 z dnia 9 sierpnia 2019 r. (obluzowanie 
framugi drzwi, pęknięcie ściany, ubytki farby) przekazaną Powiadomieniem Inżyniera Nr 128 
z dnia 30 sierpnia 2019 r. usunięto 30 września 2019 r. (24 dni po terminie), a usterkę na 
basenach zewnętrznych ze zgłoszenia usterkowego nr 30 z dnia 24 września 2019 r. 
(pęknięte poszycie dna płuczki do nóg) przekazaną Powiadomieniem Inżyniera Nr 130 
z dnia 24 września 2019 r. usunięto w dniu 7 października 2019 r. (sześć dni po terminie).  

Prezes Zarządu wyjaśnił, że każda usterka występująca na Obiekcie ma indywidualny 
charakter, przyczynę, stopień skomplikowania, a co za tym idzie wymaga różnego czasu na 
jej usunięcie w zależności od dostępności materiałów potrzebnych do jej usunięcia, 
konieczności mobilizacji personelu i sprzętu danego podwykonawcy, czy dostępności 
miejsca w którym wystąpiła. Termin siedmiu dni wyznaczany Konsorcjum 
w Powiadomieniach Inżyniera ma charakter mobilizacyjny dla wykonawcy do jak 
najszybszego podjęcia stosownych działań, a ideą Zamawiającego jest każdorazowe 
wyegzekwowanie usunięcia danej usterki w takim terminie, aby maksymalnie ograniczyć jej 
ewentualny negatywny wpływ na możliwość wykorzystania Obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem. Za każdym razem wykonawca przystępował do usunięcia usterki w tym 
terminie. Następnie w trybie roboczym, w drodze ustnych uzgodnień z Zamawiającym, 
wykonawca uzyskiwał przyzwolenie Zamawiającego na wydłużony termin ich usunięcia, co 
nie stanowiło dla Zamawiającego problemu jako że wykonawca nie kwestionował 
konieczności usunięcia usterek.   

NIK wskazuje, że zgodnie z Klauzulą 10 Warunków Szczegółowych Kontraktu wykonawca 
jest zobowiązany do usunięcia na swój koszt i ryzyko wszelkich wad, jakie wystąpią 
w okresie trwania rękojmi i gwarancji, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
Wykonawca jest również odpowiedzialny za usuwanie wad przez podwykonawców. 
Obowiązek ten ciąży na wykonawcy, a za jego niewykonanie umowa przewidywała kary 
umowne. W kierowanych do wykonawcy Powiadomieniach Inżyniera przekazujących 
zgłoszenia usterkowe Inżynier sam wyznaczał 7-dniowy termin na ustosunkowanie się 
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i usunięcie usterek. Spółka nie podjęła działań zmierzających do wyegzekwowania 
przewidzianych w umowie kar umownych, co w ocenie NIK było działaniem 
niegospodarnym  

(dowód: akta kontroli str. 162-180, 202-205 Tom V, 229-297 Tom VI, 64-517 Tom VII, 39-55 Tom 
XIX) 

Najwyższa Izba Kontroli zauważa, że: 

1. NIK zwraca uwagę, że w procesie odbioru oraz akceptacji budynku krytej pływalni 
z zespołem zewnętrznych basenów rekreacyjno-sportowych Komendant Miejski 
Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu w stanowisku z dnia 23 stycznia 2017 r. 
w zakresie ochrony przeciwpożarowej w sprawie zgodności wykonania obiektu 
budowlanego z projektem budowlanym wskazał, że nie wnosi sprzeciwu ani uwag, ale 
wnosi zastrzeżenia w sprawie uzyskania pozwolenia na użytkowanie przedmiotowego 
obiektu. W przywołanym stanowisku organ ten stwierdził naruszenie § 227 rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie200 w związku z przekroczeniem 
dopuszczalnej powierzchni strefy pożarowej. Komendant Miejski Straży Pożarnej we 
Wrocławiu w uzasadnieniu powyższego stanowiska wskazał m.in., że uzgodnienie projektu 
budowlanego przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nastąpiło 
z naruszeniem prawa, polegającym na dopuszczeniu rozwiązań projektowych mający 
istotny wpływ na stan bezpieczeństwa pożarowego rozpatrywanego obiektu budowlanego, 
w związku z niespełnieniem wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Wskazał 
również, że w ocenie organu charakter stwierdzonych nieprawidłowości pozwala na 
bezpieczne użytkowanie obiektu. 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowalnego dla miasta Wrocławia Decyzją Nr 238/17 z dnia 
31 stycznia 2017 r. udzielił z tym dniem pozwolenia na użytkowanie dla inwestycji 
polegającej na budowie krytej pływalni z zespołem basenów sportowo-rekreacyjnych, 
zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną oraz niezbędnymi obiektami 
i urządzeniami budowlanymi przy ul. Wejherowskiej 34 we Wrocławiu. Wydana decyzja nie 
zawierała rozstrzygnięć, o których mowa w art. 59 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, tj. nie 
określił warunków użytkowania tego obiektu, jak również w jej treści nie uzależniono 
użytkowania obiektu od wykonania, w oznaczonym terminie, określonych robót 
budowlanych, pomimo tego, że na zasadność podjęcia takich działań wskazuje pkt III. 2.3 
Stanowiska Wspólnego Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej i Głównego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie stosowania art. 56 
ustawy Prawo budowlane. 

W toku kontroli NIK zleciła Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego 
przeprowadzenie kontroli prawidłowości postępowania Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego dla miasta Wrocławia w powyższej sprawie. Do zakończenia niniejszej 
kontroli organ ten nie przekazał informacji o zakończeniu ww. postępowania kontrolnego.  

(dowód: akta kontroli str. 1-38 Tom V, 1-12 Tom VI, 288-291 Tom VIII, 180-185 Tom LXVII)  

2. NIK zwraca uwagę, że zakupiony za kwotę 291,5 tys. zł brutto Elektroniczny system 
obsługi klienta (ESOK)201 nie spełnia swojej funkcji i w praktyce oprócz częściowego 
wykorzystania urządzeń i infrastruktury nie jest on wykorzystywany. Jak ustalono w toku 
kontroli, system ESOK użytkowany był w pierwszych miesiącach działalności krytej i letniej 
pływalni. Jak wyjaśnił Prezes Zarządu WCT Spartan, z powodu usterek zrezygnowano 
z obsługi klienta za tego pośrednictwem systemu. Od września 2017 r. WCT Spartan 
korzysta z innego licencjonowanego systemu. 

(dowód: akta kontroli str. 221-228 Tom IV, 33-50 Tom VI,124-224, 341-441 Tom VII,  287-302, 317-
327 Tom XIX) 

                                                      
200 Dz.U. z 2019 r. poz. 1065. 
201 W skład systemu ESOK wchodziły urządzenia i elementy systemu: 5 czytników ESOK zainstalowanych 
w bramkach obrotowych, 3 czytniki naścienne zainstalowane przy wejściach do saun, fitness i siłowni, 4 czytniki 
RFID ladowe, 4 czytniki 2D dla stanowisk kasowych, 5 przycisków wejścia wyjścia, 4 zasilaczy 24V bramek 
obrotowych i 4 zasilacze 24V bramek uchylnych, 3 konwertery RS232 ETHERNET zainstalowanych w kasach, 
serwera systemu ESOK zainstalowanego w pomieszczeniu serwerowni oraz dwóch stanowisk sprzedaży biletów 
składających się z: dwóch komputerów PC z monitorem, drukarki laserowej, drukarki fiskalnej i szuflady na 
pieniądze.   

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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W związku z objęciem kontrolą jednego obszaru, NIK nie formułuje osobnej oceny 
cząstkowej.  

IV. Uwaga i wnioski 
NIK zwraca uwagę, że przyjęta w Spółce praktyka dotycząca kar umownych, polegająca na 
przewidywaniu ich stosowania w licznych postanowieniach umownych, a następnie 
niestosowaniu tych postanowień na etapie realizacji umowy, świadczy o braku należytej 
staranności przy zabezpieczeniu interesów Gminy Wrocław w tym zakresie.  

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej 
Izbie Kontroli202, wnosi o: 

1. Zapewnienie realizacji zakresu rzeczowego inwestycji zgodnie z przedmiotem 
zamówienia określonym w umowach zawieranych z wykonawcami.  
2. Wprowadzenie mechanizmów zapewniających wykonywanie robót budowlanych 
zgodnie z przepisami regulującymi proces budowlany.  
3. Podjęcie działań mających na celu zapewnienie funkcjonalności kanalizacji deszczowej 
na Stadionie Olimpijskim adekwatnie do prawidłowo oszacowanych potrzeb  
z uwzględnieniem niezbędnych rozliczeń z wykonawcą zbiornika retencyjnego w związku  
z jego zaniżoną pojemnością.  
4. Podjęcie działań mających na celu ustalenie i dochodzenie należnych Gminie Wrocław 
środków wynikających z zawartych umów, w tym w szczególności należnych kar umownych. 
5. Zapewnienie terminowego i należytego usuwania usterek na obiektach sportowych 
zrealizowanych w związku z The World Games 2017, w tym poprzez wprowadzenie 
mechanizmów umożliwiających weryfikację prawidłowości wywiązywania się wykonawców 
z obowiązków w tym zakresie.  
6. Zweryfikowanie zachowania wymogów homologacji udzielonej przez Międzynarodową 
Federację Sportów Wrotkarskich dla toru do jazdy szybkiej, w kontekście stwierdzonego  
w toku kontroli sposobu dokonywania napraw.  
7. Przenalizowanie możliwości doprowadzenia obiektów sportowych 
wybudowanych/wyremontowanych na The World Games 2017 do określonych dla nich 
wymogów, w tym wynikających z dokumentacji budowlanej tych obiektów i standardów 
wynikających z przepisów techniczno-budowlanych, w związku z nieprawidłowościami 
stwierdzonymi w toku kontroli NIK, a następnie podjęcie adekwatnych działań w tym 
zakresie.  
8. Zapewnienie udzielania zamówień publicznych i realizacji umów w tym zakresie zgodnie 
z zasadami wynikającymi z przepisów o  zamówieniach publicznych.  

V. Pozostałe informacje i pouczenia 

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

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo 
zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 
21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK we 
Wrocławiu. 

                                                      
202 Dz. U. z 2019 r. poz. 489 ze zm. 

Ocena cząstkowa 

Uwaga  

Wnioski pokontrolne 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 
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Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach 
niepodjęcia tych działań. 

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

Wrocław, dnia 30 kwietnia 2020 r. 

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura we Wrocławiu 
 p.o. Dyrektor 

Marcin Kaliński 
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