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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Zielonej Górze 

Kontrolerzy Beata Jakubowska, główny specjalista kontroli państwowej, na podstawie 
upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr LZG/30/2017 z 11 kwietnia 2017r.  

Anna Nowakowska, główny specjalista kontroli państwowej, na podstawie 
upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr LZG/28/2017 z 11 kwietnia 2017 r.   

(dowód: akta kontroli str. 1-4) 

Jednostka kontrolowana Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze, 65-950 Zielona Góra, ul. Partyzantów 42 
(dalej: Prokuratura). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Jarosław Kijowski, Prokurator Okręgowy1. 

 (dowód: akta kontroli str. 5-11) 

II. Ocena kontrolowanej działalności2 

 
W Prokuraturze wprowadzono rozwiązania organizacyjne mające na celu 
zapewnienie dokonywania wydatków do 30 tys. euro (dalej: zamówienia 
podprogowe) w sposób zgodny z wymaganiami prawa i standardami kontroli 
zarządczej, jednakże nadzór nad ich stosowaniem nie zawsze był skuteczny. 
Stwierdzono bowiem przypadki przygotowania i realizacji zamówień w sposób 
niegwarantujący zabezpieczenia interesów zamawiającego, jak i równego 
traktowania wykonawców.  

W pełni przestrzegano natomiast zakazów dzielenia zamówień na części oraz 
zaniżania wartości zamówień celem uniknięcia stosowania ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych3 (dalej: Pzp). Roczne sprawozdania  
o udzielonych zamówieniach w latach 2014-2016 zostały przekazane Prezesowi 
UZP, stosownie do art. 98 ust. 2 Pzp, w terminie do 1 marca roku następującego po 
roku, którego dotyczy sprawozdanie.  

 

 
 

                                                      
1 Od dnia 25 kwietnia 2016 r. Wcześniej – od 25 czerwca 2010 r. Prokuratorem Okręgowym był 

Alfred Staszak. 
2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo 

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

3 Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, ze zm. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Organizacja procesu udzielania zamówień publicznych 

podprogowych4 

1.1. W latach 2014-2017 (I kwartał) w Prokuraturze obowiązywały wprowadzone 
przez Prokuratora Okręgowego w Zielonej Górze procedury kontroli zarządczej5,  
w których określono m.in.: schemat działania odnośnie ustalania najważniejszych 
celów i zadań jednostek okręgu zielonogórskiego oraz mierników ich realizacji; 
sposób zarządzania ryzykami związanymi z działalnością Prokuratury; kwestie 
związane z monitorowaniem i oceną systemu kontroli zarządczej oraz stosowną 
sprawozdawczością.  

 (dowód: akta kontroli str. 13-32) 

Identyfikacja ryzyk, dokonanie ich ocen oraz określenie rodzaju reakcji nastąpiło 
również w obszarze wydatkowania środków (na wszystkich etapach – od 
planowania do realizacji). 

 (dowód: akta kontroli str. 161-197b) 

Zasady udzielania zamówień podprogowych, określone były regulaminem udzielania 
zamówień publicznych (dalej: Regulamin), i tak m.in.: 

• organizacja podprogowych zamówień publicznych należała do kierownika działu 
administracyjno-gospodarczego (kierownicy poszczególnych 
jednostek/wydziałów składali do działu administracyjno-organizacyjnego wnioski 
o realizację dostawy, usługi bądź roboty budowlanej w danej jednostce 
organizacyjnej), 

• wniosek zawierać miał szczegółowy opis ilościowo-jakościowy oraz oszacowaną  
na podstawie analizy cen rynkowych wartość zamówienia. Rozeznania rynku  
w celu pozyskania co najmniej dwóch ofert dokonywał pracownik merytoryczny 
komórki, której dotyczyło zamówienie (rozeznanie możliwe drogą telefoniczną, 
pocztą elektroniczną, faksem, pisemnie lub poprzez portale internetowe), 

• czynności badania ofert udokumentowane powinny być  notatką służbową (wraz 
z rekomendacją wykonawcy, który zaoferował najkorzystniejszą ofertę). Notatka 
podlegała zatwierdzeniu przez kierownika zamawiającego i stanowiła podstawę 
do sporządzenia wniosku o udzielenie zamówienia (również zatwierdzanego 
przez kierownika jednostki zamawiającej, po wcześniejszym zaakceptowaniu 
przez dyrektora finansowo-administracyjnego oraz głównego księgowego  
w zakresie zabezpieczenia środków finansowych na realizację zamówienia), 

• określono, że w przypadku zamówień powyżej 4 tys. zł powinna zawarta być 
umowa pisemna, 

• nadzór ogólny nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu powierzono 
kierownikowi zamawiającego, a nadzór szczegółowy – dyrektorowi Finansowo-
Administracyjnemu, 

                                                      
4 O wartości określonej w art. 4 pkt 8 Pzp (do 15 kwietnia 2014 r. - nieprzekraczającej kwoty 14 tys. 

euro, następnie - 30 tys. euro). 
5 Zarządzenie Nr 12/16 z 6 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia zasad funkcjonowania kontroli 

zarządczej w Prokuraturze Okręgowej w Zielonej Górze. Poprzednio w tej samej sprawie 
obowiązywały zarządzenia nr 40/15 z 10 sierpnia 2015 r. oraz nr 35/2013  z 9 grudnia 2013 r.  
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• w sprawach nieuregulowanych zarządzeniem, miały mieć zastosowanie 
przepisy Pzp i inne przepisy prawa.        

(dowód: akta kontroli str. 33-51) 

Pracownikom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówień (opisanych  
w pkt. 2 wystąpienia) pisemnie przydzielono w tym zakresie obowiązki i uprawnienia 
oraz zapewniono im niezbędny sprzęt informatyczny z dostępem do internetu celem 
ich przygotowania.  
Spośród trzech pracowników biorących udział w procesie przygotowania  
i prowadzenia zbadanych zamówień, w zakresie zamówień publicznych 
przeszkolony został jeden pracownik merytoryczny oraz dodatkowo – dyrektor 
Finansowo-Administracyjny.  

(dowód: akta kontroli str. 52-82, 158-160) 

Ustanowione mechanizmy kontroli w obszarze udzielania i realizacji zamówień 
publicznych, w tym dotyczące kontroli operacji finansowych i gospodarczych 
spełniały standardy kontroli zarządczej określone w Komunikacie nr 23 Ministra 
Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla 
sektora finansów publicznych6. 

 (dowód: akta kontroli str. 13-51, 83-102)  

1.2. Zagadnienia dotyczące udzielania zamówień podprogowych nie były objęte 
audytem wewnętrznym ani kontrolą wewnętrzną. Zagadnienie dotyczące zamówień 
publicznych objęte zostało planem audytu na 2017 r. (audyt w tym zakresie 
rozpoczęto w marcu 2017 r., jednak w związku z rozpoczęciem kontroli przez NIK 
prowadzenie zadania audytowego zostało zawieszone).   

(dowód: akta kontroli str. 103-105) 

1.3. Skierowane do Prokuratury skargi oraz wnioski o udostępnienie informacji 
publicznej nie dotyczyły zamówień podprogowych7. 

(dowód: akta kontroli str. 103-104) 

1.4. Podwyższenie tzw. progu bagatelności8 nie miało istotnego wpływu  
na funkcjonowanie Prokuratury w zakresie udzielania zamówień publicznych. Liczba 
zamówień udzielonych z wyłączeniem procedur określonych Pzp, których wartość 
oscylowała pomiędzy równowartością kwoty 14 tys. a 30 tys. euro wynosiła jedynie 
4-5% do ogółu wszystkich zrealizowanych zamówień publicznych. Zapisy umowne 
dotyczące kar umownych, gwarancji czy terminów realizacji ustalane były 
indywidualnie, o czym szerzej w obszarze drugim wystąpienia pokontrolnego. 
Podwyższenie progu bagatelności nie wpłynęło na stan zatrudnienia osób 
zaangażowanych w udzielanie zamówień.  

(dowód: akta kontroli str. 52-53, 106-132) 

                                                      
6 Dz. Urz. MF z 2009 r. poz. 15, ze zm. 
7 Spośród 72 wniosków o udostępnienie informacji publicznej cztery dotyczyły wskazania 

zaplanowanych środków finansowych na dany rok budżetowy, w tym z określeniem konkretnego 
celu – w każdym przypadku odpowiedzi zostały udzielone. 

8 Ustawowe wyłączenie ze stosowania ustawy Pzp przy udzielaniu zamówień publicznych do 
wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 Pzp. 
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1.5. W Prokuraturze prowadzony był rejestr/wykaz udzielonych zamówień 
podprogowych, zawierający m.in. dane dotyczące wykonawców oraz wartości i daty 
udzielonych zamówień.   
Dyrektor Finansowo-Administracyjny wskazał, że do rejestru wpisywane są - co do 
zasady – zakupy powyżej 3 tys. zł oraz sprzęt elektroniczny o wartości niższej. 
Pracownik, którego obowiązkiem było sporządzenie sprawozdania o udzielonych 
zamówieniach analizował zapisy księgowe z konta 130 (w podziale na paragrafy 
klasyfikacji budżetowej) celem ustalenia i ujęcia w sprawozdaniu z udzielonych 
zamówień pozostałych wydatków (nie ujętych w rejestrze).  

(dowód: akta kontroli str. 108-136) 

Badanie zapisów 15 zamówień podprogowych (po pięć z każdego roku 2014-2016) 
wykazało, że operacje finansowe i gospodarcze były rzetelnie ujmowane w ww. 
rejestrze/wykazie. Poddano je każdorazowo kontroli wstępnej, formalno-
rachunkowej i merytorycznej. We wszystkich przypadkach wysokość poniesionych 
wydatków odpowiadała wartości należności wykazanej na dowodach księgowych  
i dokumentach stanowiących podstawę zobowiązań. 

(dowód: akta kontroli str. 137-138) 

Roczne sprawozdania o udzielonych zamówieniach w latach 2014-2016 zostały 
przekazane Prezesowi UZP, stosownie do art. 98 ust. 2 Pzp - w terminie do 1 marca 
roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie. 

(dowód: akta kontroli str. 139-157) 

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

NIK ocenia pozytywnie wprowadzenie w Prokuraturze rozwiązań organizacyjnych 
mających na celu zapewnienie dokonywania wydatków do 30 tys. euro w sposób 
zgodny z wymaganiami prawa i standardami kontroli zarządczej.  

 

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

W latach 2014-2017 (I kwartał) Prokuratura udzieliła9 181 zamówień podprogowych 
o łącznej wartości netto 3.413,3 tys. zł, w tym osiem w przedziale 14-30 tys. euro  
o łącznej wartości 619,6 tys. zł.  

(dowód: akta kontroli str. 198-199) 

Plan zamówień publicznych, w tym również zamówień podprogowych, sporządzono 
na każdy ww. rok.   

(dowód: akta kontroli str. 200-210) 

                                                      
9 W poszczególnych latach 2014-2017 (I kwartał) kolejno: 45, 60, 69 i 7 o wartości odpowiednio: 

858,3 tys. zł, 1.131,6 tys. zł, 1.294,2 tys. zł i 129,2 tys. zł. W roku poprzedzającym zmianę tzw. 
„progu bagatelności” (tj. w roku 2013) udzielono 40 zamówień podprogowych o wartości  
440,0 tys. zł. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Badaniem objęto osiem zamówień podprogowych o łącznej wartości 448,8 tys. zł 
netto (526,7 tys. zł brutto), tj. 13,1% ogółu udzielonych w badanym okresie, 
dotyczących: 

• prac remontowych pomieszczeń zajmowanych przez Prokuraturę Rejonową  
w Świebodzinie o wartości 66.500 zł netto10, 

• robót budowlanych o wartości 96.308 zł netto (118.458 zł brutto) koniecznych do 
wykonania  poprawnego zakończenia zadania remontowego pn. Remont 
budynku Prokuratury Rejonowej  w Żaganiu (realizowanego przez wykonawcę 
wybranego z zastosowaniem Pzp), 

• prac konserwacyjno-naprawczych (ogrodzenie) w Prokuraturze Rejonowej  
w Żaganiu o wartości 29.200 zł netto11 oraz dodatkowych prac niezbędnych do 
prawidłowego zakończenia tego zadania o wartości 14.300 zł (netto=brutto), 

• dostawy papieru kserograficznego na potrzeby Prokuratury Okręgowej   
i prokuratur rejonowych okręgu zielonogórskiego o wartości 76.992,30 zł netto 
(94.700,53 zł brutto), 

• dostawy samochodu osobowego klasy B - Citroen - Elysee (wersja More Life)  
o wartości 36.585,37 zł netto (45.000 zł brutto), 

• dostawy i montażu mebli biurowych na potrzeby Prokuratury Rejonowej  
w Żaganiu o wartości 72.000 zł netto (88.560 zł brutto), 

• dostawy mebli biurowych na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze 
o wartości 56.906 zł (69.995 zł brutto). 

 (dowód: akta kontroli str. 211-214, 299-302, 440) 

W odniesieniu do ośmiu zbadanych zamówień stwierdzono, że: 

a) ich wartość oszacowano z należytą starannością, za wyjątkiem zamówienia 
dotyczącego zakupu samochodu osobowego (opisano poniżej w ad a), oraz 
skierowaniem zapytań ofertowych w liczbie wymaganej Regulaminem  
(z adekwatnym wyznaczeniem terminu do ich przygotowania); 

b) postępowania przeprowadzono i udokumentowano z należytą starannością,  
za wyjątkiem zamówień dotyczących zakupu samochodu osobowego oraz 
zakupu mebli (opisano w ad a-c); 

c) wybór wykonawcy, pisemnie rekomendowany przez pracownika 
merytorycznego prowadzącego postępowanie, każdorazowo zatwierdzał 
kierownik jednostki; 

d) udzielenie jednego zamówienia udokumentowano fakturą a pięć potwierdzono 
pisemnymi umowami, zgodnymi z warunkami złożonych ofert oraz 
zawierającymi zapisy chroniące interes zamawiającego, z czego w jednym 
przypadku aneksowano umowę w sposób zmieniający warunki realizacji  
i finansowania, a pobrane zabezpieczenie nie odpowiadało zapisom umowy  
(opis szczegółowy w pkt 1 sekcji dotyczącej stwierdzonych nieprawidłowości);  

e) dwa zamówienia (dotyczące koniecznych robót budowlanych realizowanych  
w Prokuraturze Rejonowej w Żaganiu) - zostały wykonane na podstawie 
protokołów konieczności:  

                                                      
10 Wartość netto równała się wartości brutto (0% VAT). 
11 Wartość netto równała się wartości brutto (0% VAT). 
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• z 31 sierpnia 2016 r., sporządzonego przez inspektora nadzoru, projektanta 
i kierownika budowy - do umowy zawartej 3 czerwca 2016 r. na wykonanie 
zadania pn. Remont budynku biurowego Prokuratury Okręgowej w Żaganiu. 
W protokole, komisja stwierdziła, że w celu poprawnego wykonania  
i zakończenia zadania zachodzi konieczność wykonania określonych robót 
dodatkowych za kwotę 118.458 zł;  

• z 5 grudnia 2016 r., sporządzonego przez inspektorów nadzoru oraz 
wykonawcę do umowy z 8 listopada 2016 r. na wykonanie prac 
konserwacyjno-naprawczych ogrodzenia Prokuratury Rejonowej w Żaganiu. 
W protokole, komisja stwierdziła, że w celu poprawnego wykonania  
i zakończenia zadania zachodzi konieczność wykonania określonych robót 
dodatkowych za kwotę 14.300 zł.  

Kwestię tę szczegółowo opisano w pkt 2 sekcji dotyczącej stwierdzonych 
nieprawidłowości; 

f) Prokuratura dysponuje dokumentami potwierdzającymi wykonanie zamówień  
w wymaganym zakresie i terminie;   

g) nie nastąpił podział zamówienia na części celem uniknięcia stosowania Pzp;  

h) udzielone zamówienia zostały opłacone w pełnej wysokości, a dokonane 
operacje gospodarcze i finansowe zostały poddane kontroli merytorycznej  
i formalno-rachunkowej oraz ujęte w prawidłowej kwocie w rejestrze/wykazie 
udzielonych zamówień. Zaciągnięte zobowiązania miały pokrycie w planie 
finansowym Prokuratury. 

(dowód: akta kontroli str. 211-214, 299-302, 363-385, 440-441, 490-495) 

Ad. a. Analiza zamówienia na zakup samochodu osobowego na potrzeby 
Prokuratury Rejonowej w Żarach pod kątem oszacowania wartości zamówienia 
wykazała, że:  

• dokonując zakupu samochodu, a więc przedmiotu o potencjalnie bardzo 
zróżnicowanych parametrach, Zamawiający nie określił precyzyjnie tych 
warunków oraz nie ustalił ich pisemnie - nie wskazano, które z parametrów 
oceniane będą jako niezbędne (cenotwórcze), a które - jako fakultatywne. 
Pracownik merytoryczny inicjujący zebranie ofert, jak wynika z notatki 
sporządzonej na potrzeby kontroli, składał osobiste wizyty u dealerów. Do 
Prokuratury wpłynęło osiem ofert.  

Dyrektor Administracyjno-Finansowy wyjaśnił, że z uwagi na otrzymanie środków  
w listopadzie oraz z uwagi na ograniczenia kadrowe działu merytorycznego (stan 
zatrudnienia nie zmienia się od lat przy wzrastającym stale zakresie zadań) nie 
mieliśmy czasu na przygotowanie z należytą starannością przedmiotu zamówienia.  

(dowód: akta kontroli str. 133-136e, 307-308, 316-362) 

• cena wynikająca z oferty przygotowanej przez salon Peugeota wynosiła 
44.948 zł, a Citroena – 45.000 zł, jednak zamawiający dokonując analizy 
ofert i wyboru najkorzystniejszej z nich wziął pod uwagę dodatkowo cenę 
opon zimowych (która w części pozostałych ofert była uwzględniona,  
a w części nie) – co wynika z odręcznego dopisku pracownika 
merytorycznego przeprowadzającego postępowanie poczynionego na 
formularzu złożonej oferty przez Peugeota (brak odnotowanej daty  
i podpisu dopisku). Uwzględniając cenę opon zimowych oferta Peugota 
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przestała być korzystniejsza i wynosiła 45.948 zł (w tym opony: 1.000 zł),  
a Citroena – 45.001 zł (1 zł).   
Analiza rozrachunków z Citroenem wykazała, że po kilku dniach zakupione 
zostały jeszcze m.in. alufelgi, za kwotę 1.708 zł, których koszt również nie 
był brany pod uwagę podczas szacowania przedmiotu zamówienia;   

Pracownik merytoryczny prowadzący postępowanie wskazał, iż w jego ocenie cena 
Citroena była korzystniejsza, ponieważ oferta Peugeota nie uwzględniała opon 
zimowych, które u Peugeota kosztowały 1.000 zł – co potwierdza moja notatka 
poczyniona odręcznie na ofercie (nie pamiętam kiedy dokonałem tych dopisków – 
na pewno zanim sporządziłem notatkę z wyboru oferty). Na etapie planowania 
zakupu samochodu rozważałem zakup felg stalowych – kwestia zakupu felg 
aluminiowych wyniknęła po zakupie samochodu i była to decyzja Prokuratura 
Okręgowego (z tego co pamiętam). Dotychczas w samochodach zakupywane były 
tzw. pełne koła, czyli wiedziałem, że będzie konieczność zakupu felg – czy to 
stalowych czy aluminiowych. W zakresie Peugeota nie dokonywałem rozeznania 
cen alufelg. 

(dowód: akta kontroli str. 256-257, 318-330) 

Były Prokurator Okręgowy wyjaśnił, m.in. że konieczność zakupu opon zimowych 
wynikała z nadchodzącej pory roku i potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa 
przewożonych osób oraz troski o mienie prokuratury (…). Nie dokonano zakupu 
dodatkowych felg stalowych do opon sezonowych, gdyż okazało się, że sprzedawca 
już po złożeniu zamówienia zaoferował dodatkową możliwość zakupu oryginalnych 
felg aluminiowych do opon letnich. Z tej też oferty skorzystano mając na względzie 
możliwość uniknięcia potrzeby niszczącego opony ich wielokrotnego przekładania.  

(dowód: akta kontroli str. 258-261) 

Zdaniem NIK, skutkiem takiego postępowania było zebranie ofert niejednolitych, 
przedstawiających zróżnicowane parametry pojazdów oraz wyposażenia. Dokonując 
zakupu samochodu w listopadzie można było przewidzieć potrzebę zakupu opon 
zimowych i ewentualnie niezbędnych felg (celem zapewnienia tzw. pełnych kół). By 
uzyskać jednak możliwie najwyższy efekt z nakładów jakimi się dysponuje, czego 
wymaga art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych12 (dalej: 
uofp), niezbędne jest rzetelne przygotowanie przedmiotu zamówienia, w tym jasne  
i precyzyjne określenie przynajmniej najistotniejszych parametrów, a następnie ich 
całościowe oszacowanie. Inna bowiem mogła być cena opon, czy innego 
asortymentu, w sytuacji gdy dokonuje się zakupu całościowego (w pakiecie  
z samochodem), a inna gdy zakupuje się doposażenie oddzielnie.  

Ponadto, choć w przypadku zakupów do kwoty 30 tys. euro obowiązują 
uproszczone procedury zakupu, w tym dokonywanie pewnych czynności w drodze 
telefonicznej,  to od jednostek sektora finansów publicznych należałoby oczekiwać 
rzetelnego dokumentowania podejmowanych czynności (choćby skrótowego 
odnotowania kto, kiedy i co ustalił), zwłaszcza gdy ustalenia takie mają wpływ na 
wybór najkorzystniejszej oferty i wydatkowanie środków publicznych.     
   
Ad. b. Analiza postępowania na „Dostawę i montaż mebli biurowych na potrzeby 
Prokuratury Rejonowej w Żaganiu” wykazała, że: 

                                                      
12 Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, ze zm. 
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• dnia 5 listopada 2015 r. wpłynęło pismo z Prokuratury Apelacyjnej  
w Poznaniu informujące o zmianach w planie finansowym (zwiększenie  
o kwotę 245.061 zł w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia). Dopiero  
w  dniu 25 listopada skierowano zapytanie ofertowe do wykonawców 
wyznaczając zaledwie dwudniowy termin na złożenie ofert – tj. na dzień 27 
listopada (formularz ofertowy zawierał 44 pozycje zamawianych mebli  
z konkretnie określonymi parametrami). 

Dyrektor Administracyjno-Finansowy wyjaśnił, że jest to rzeczywiście krótki czas. 
Jednak wystarczający na przygotowanie oferty.   

 (dowód: akta kontroli str. 133-136, 242-255) 

• pomimo załączenia przez zamawiającego do zapytania ofertowego – 
formularza ofertowego i specyfikacji mebli – nie domagano się od 
potencjalnych wykonawców złożenia oferty na wskazanym formularzu - 
wpłynęły dwa formularze ofertowe, a wybrany przez zamawiającego 
wykonawca złożył odpowiedni formularz w dniu 1 grudnia, tj. 3 dni po 
wyznaczonym terminie na składanie ofert (oferta złożona przez wybranego 
wykonawcę w dniu 27 listopada zawierała jedynie całkowity koszt 
wykonania mebli). 

Pracownik merytoryczny wyjaśnił, że ofertę stanowiło pismo z dnia 27 listopada 
2015 r. Zakładałem, że cena obejmuje wszystkie żądane przez nas elementy. 

(dowód: akta kontroli str. 227-235, 242-248, 256-257) 

• nie traktowano wykonawców w sposób jednolity, tj. część z nich dopytywano 
dodatkowo o termin realizacji zamówienia (w tym wykonawcę który złożył 
najkorzystniejszą ofertę), a część - nie (w tym wyłonionego wykonawcę), 

Pracownik merytoryczny wyjaśnił: zapewne miałem informację telefoniczną  
o możliwości niedotrzymania terminu realizacji zamówienia dopytywanych 
oferentów. W przypadku PHU Justyna miałem pewność o dotrzymaniu terminu, 
m.in. z uwagi na doświadczenia we współpracy z tym wykonawcą.  

(dowód: akta kontroli str. 227-238, 256-257) 

• określony w umowie z wykonawcą termin realizacji zamówienia (na dzień 
28 listopada) został zmieniony (przesunięty o 10 dni) w stosunku do 
wyznaczonego w zapytaniu ofertowym skierowanym do wykonawców  
(18 grudnia), na bazie którego wykonawcy przygotowywali oferty.    

Były Prokurator Okręgowy wyjaśnił, że błędnie została wskazana data w zapytaniu 
ofertowym i należy ten błąd traktować jako oczywistą omyłkę pisarską. 

(dowód: akta kontroli str. 221-224, 242, 258-261) 

Zdaniem NIK, skutkiem opieszałego działania w zakresie rozpoczęcia procedury 
zakupu mógł być wpływ jedynie dwóch ofert nie opatrzonych zastrzeżeniem  
o możliwości realizacji dopiero w kolejnym roku kalendarzowym. Natomiast, 
omyłkowo wpisana do zapytania ofertowego wcześniejsza data terminu realizacji 
zamówienia mogła spowodować, iż wykonawcy którzy byliby zainteresowani 
realizacją zamówienia nie złożyli ofert, ponieważ wskazany w zapytaniu (krótki) 
termin nie dawałby możliwości jego realizacji.  
Ponadto, pomimo opracowania stosownego formularza specyfikującego ilość  
i rodzaj zamawianych mebli, którego wypełnienie przez wykonawców pozwoliłoby na 
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jednolitą i całościową ocenę kompletnych ofert, Prokuratura nie wymagała jego 
złożenia.   
 

Ad. c. Analiza postępowania na „Dostawę mebli biurowych na potrzeby Prokuratury 
Okręgowej w Zielonej Górze” wykazała, że: 

• pomimo dość złożonego charakteru przedmiotu zamówienia (88 pozycji dla 
11 pomieszczeń) nie określono przedmiotu zamówienia (oraz 
podstawowych warunków zamówienia) w sposób pisemny (mailowy, faksem 
itd.). Z notatki pracownika merytorycznego sporządzonego na potrzeby 
kontroli wynika, że wykonawcy zostali zaproszeni telefonicznie do budynku 
Prokuratury, gdzie zostali oprowadzeni przez pracowników działu 
administracyjno-gospodarczego. 

Pracownik merytoryczny wyjaśnił, że z uwagi na trwający remont pomieszczeń 
Prokuratury i koniec roku otrzymałem od przełożonych (nie pamiętam dokładnie od 
kogo) polecenie zaproszenia do Prokuratury firm produkujących meble, które byłyby 
zainteresowane ewentualnym wykonaniem mebli. To było pierwsze tak duże 
zamówienie na meble, które przygotowywałem. Nie pomyślałem o konieczności 
sporządzenia pisemnego zapytania. 

(dowód: akta kontroli str. 256-257, 264-265, 280, 286) 

• wskazano wykonawcom różne terminy realizacji zamówienia (15 i 22 
grudnia 2014 r.). Pracownik merytoryczny wyjaśnił, że nie pamięta przyczyn 
zmiany terminu. 

(dowód: akta kontroli str. 256-257, 264-265, 280, 286) 

• w dniu dokonywania wyboru oferty (notatka z dnia 25 listopada 2014 r.) 
odrzucono ofertę zawierającą najkorzystniejszą cenę, pomimo iż  
w dokumentacji, według stanu na ten dzień, brak jest dokumentu 
potwierdzającego istnienie powodów do odrzucenia oferty. Dopiero dwa dni 
później wykonawca przedstawiający najkorzystniejszą ofertę przesłał do 
Prokuratury maila, w którym wskazał termin realizacji zamówienia na 
przyszły rok budżetowy (15 stycznia 2015 r.), który stał się powodem 
odrzucenia oferty. 

Pracownik merytoryczny wyjaśnił, ze odrzucenia oferty dokonałem na podstawie 
informacji uzyskanej telefonicznie o niedotrzymaniu terminu realizacji zamówienia. 

(dowód: akta kontroli str. 256-257, 266, 280) 

• w umowie z wybranym wykonawcą wskazano inną (m.in. o 14 dni 
późniejszą) datę realizacji zamówienia niż wskazywaną w indywidualnej 
korespondencji prowadzonej z potencjalnymi wykonawcami, 

Były Prokurator Okręgowy wyjaśnił, że w wyniku uszczegółowienia przedmiotu 
umowy nastąpiła zmiana terminu jej realizacji, co było przedmiotem najwyższej 
troski o realizację zadania w roku budżetowym z pożytkiem do efektu końcowego 
wszystkich prac.  

(dowód: akta kontroli str. 258-261, 274-277, 286) 



 
 
 

11 

 

 
 

• w umowie z wybranym wykonawcą zmieniono kwotę wynagrodzenia  
w stosunku do pierwotnie złożonej przez tego wykonawcę oferty 
(zwiększenie z 68.080,50 zł do 69.995 zł brutto13), 

Dyrektor Administracyjno-Finansowy wyjaśnił, że nie potrafi udzielić odpowiedzi  
w tym zakresie. 

(dowód: akta kontroli str. 133-136, 274-277, 285) 

Zdaniem NIK, jednostki sektora finansów publicznych winny rzetelnie 
dokumentować podejmowane czynności (choćby skrótowego odnotowania kto, 
kiedy i co ustalił), zwłaszcza gdy ustalenia takie mają wpływ na wybór 
najkorzystniejszej oferty i wydatkowanie środków publicznych.   

Działania zaś w zakresie wyznaczania różnym wykonawcom różnych terminów 
realizacji zamówienia, a w zawartej umowie z wykonawcą jeszcze późniejszego 
terminu realizacji (przy jednoczesnym wzroście wynagrodzenia) nasuwają 
wątpliwości w zakresie równego traktowania wykonawców.      

 

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

1. Poprzez zawarcie w dniu 17 listopada 2016 r. aneksu do umowy z dnia 14 
listopada 2016 r.  na wykonanie prac remontowych pomieszczeń zajmowanych 
przez Prokuraturę Rejonową w Świebodzinie zmieniono sposób finansowania 
zamówienia na korzyść wykonawcy w porównaniu do zapytania ofertowego 
(skierowanego do pięciu potencjalnych wykonawców), co mogło mieć wpływ 
zarówno na liczbę złożonych ofert (trzy) jak i zaproponowane ceny. Płatność, która 
pierwotnie miała być wypłacona po końcowym wykonaniu robót została podzielona 
na trzy równe transze – możliwej do wypłaty na podstawie faktury sporządzonej po 
protokole częściowego odbioru robót (bez jednoczesnego określenia zakresu prac 
składających się na poszczególny etap).  

Płatności zostały dokonane w sposób określony aneksem (trzy równe transze – 
dwie na podstawie protokołów częściowych, w których nie wyszczególniono zakresu 
wykonanych prac i ostatnia – na podstawie protokołu końcowego odbioru robót). 

Zastępca Prokuratora Okręgowego, który zawarł powyższy aneks wyjaśnił, iż 
zmiana warunków płatności podyktowana była zabezpieczeniem przed 
ewentualnym niewykonaniem przez  wykonawcę całości prac i zwrotem do budżetu 
państwa środków finansowych przyznanych na ten cel.  Wskazał, iż podział zakresu 
prac składających się na każdy etap nastąpił ustnie i był oczywisty m.in. z uwagi na 
topografię obiektu (trzy skrzydła). 

W ocenie NIK zmiana sposobu finansowania na korzyść wykonawcy w stosunku do 
warunków zawartej (i to tylko trzy dni wcześniej) umowy świadczy o nierzetelnym 
przygotowaniu zamówienia. Okoliczności przytoczone w wyjaśnieniach (ewentualna 
konieczność zwrotu środków do budżetu państwa w razie niewykonania prac 
remontowych) były oczywiste już na etapie przygotowywania zamówienia (zapytanie 
ofertowe ze wskazanym terminem realizacji prac do 27 grudnia skierowane zostało 
3 listopada).   

(dowód: akta kontroli str. 440-474, 497-498)   

                                                      
13 Pomimo zwiększenia wynagrodzenia oferta nadal pozostawała najkorzystniejsza cenowo. 
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2. W ramach: a) zadania remontowe pn. Remont budynku Prokuratury Rejonowej  
w Żaganiu oraz: b) zadania dotyczące prac konserwacyjno-naprawczych ogrodzenia 
terenu tej Prokuratury, zrealizowano roboty dodatkowe (o wartości odpowiednio: 
118.458 zł  i 14.300 zł brutto), które nie zostały zlecone wykonawcom przez 
kierownika zamawiającego (zostały wykonane na podstawie protokołów 
konieczności niepodpisanych przez osoby uprawnione do zlecania takich robót),  
a ich należyte wykonanie nie zostało zabezpieczone.  

(dowód: akta kontroli str. 43-51,  299-302, 363-385, 440-441, 475-479, 486-496) 

Dyrektor Finansowo-Administracyjny wyjaśnił: protokół konieczności uznałem  
za wystarczający i traktowałem jako umowę.  

(dowód: akta kontroli str. 133-136) 

Prokurator Okręgowy wyjaśnił, iż odstąpienie od podpisania odrębnych umów na 
realizację zamówień, a potraktowanie jako umów protokołów konieczności nastąpiło 
w wyniku ustaleń dokonanych z radcą prawnym.  

(dowód: akta kontroli str. 500-501) 

Upoważnionym do zaciągania zobowiązań był kierownik zamawiającego,  
tj. Prokurator Okręgowy oraz Zastępca Prokuratora Okręgowego. 

(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

Prokuratura przestrzegała zakazu dzielenia zamówień na części oraz zaniżania 
wartości zamówień celem uniknięcia stosowania Pzp. Jednakże przygotowanie 
i realizacja zamówień nie zawsze następowała w sposób gwarantujący 
zabezpieczenie interesów zamawiającego, jak i równe traktowanie wykonawców. 
Stwierdzono bowiem przypadek zmiany warunków finasowania na korzyść 
wykonawcy już trzy dni po zawarciu umowy, pomimo iż nie wystąpiły obiektywne 
okoliczności do jej dokonania - niemożliwe do przewidzenia na etapie przygotowania 
zamówienia. Brak należytego zabezpieczenia interesów nastąpił w przypadku 
dwóch, spośród czterech zbadanych zamówień na roboty budowlane.   

IV. Wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli14, wnosi o: 

1) Równe traktowanie wykonawców na każdym etapie prowadzonych postępowań 
o udzielenie zamówień publicznych oraz realizację zamówień w sposób 
zabezpieczający interesy zamawiającego. 

2) Udzielanie zamówień publicznych przez osoby to tego uprawnione. 

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 

                                                      
14 Dz. U. z 2017 r. poz. 524. 
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pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Zielonej Górze. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 30 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosków i sposobie wykorzystania uwag 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. 

 

  

Zielona Góra, dnia 14.06.2017 r. 
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