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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 

Kontroler Anna Huziej, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
numer LZG/29/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1) 

 

Jednostka 
kontrolowana 

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim (dalej: KWP), ul. Kwiatowa 
10, 66-400 Gorzów Wielkopolski 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Jarosław Janiak, Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim od dnia  
3 lutego 2016 r1. 

(dowód: akta kontroli str. 2-6) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności2 
W okresie objętym kontrolą3 w KWP w pełni przestrzegano zakazu dzielenia 
zamówień na części oraz zaniżania wartości zamówień4 celem uniknięcia 
stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych5 (dalej: 
Pzp). Roczne sprawozdania o udzielonych zamówieniach w latach 2014-2016 
zostały przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych (UZP), stosownie do 
art. 98 ust. 2 Pzp, w terminie do 1 marca roku następującego po roku, którego 
dotyczy sprawozdanie jednak wykazano w nich nierzetelne dane w zakresie 
wartości zamówień podprogowych6. 

Wprawdzie rozwiązania organizacyjne mające na celu zapewnienie prawidłowości 
postępowania przy udzielaniu zamówień podprogowych, adekwatne do aktualnej 
struktury organizacyjnej, wprowadzono dopiero w październiku 2016 r., jednak mimo 
to przygotowanie i realizacja zamówień przebiegała w sposób gwarantujący 
zabezpieczenie interesów zamawiającego i równe traktowanie wykonawców. Mimo 
stosownych zapisów w umowie w jednym przypadku nie wyegzekwowano należnej 

                                                      
1 W okresie od 14.02.2012 r. do 24.02.2015 r. Komendantem Wojewódzkim był Ryszard Wiśniewski, w okresie od  
25.12.2015 r. do 02.02.2016 r. obowiązki  Komendanta Wojewódzkiego Policji pełnił Sbastian Banaszak. 

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 Lata 2014-2017 (I kwartał) oraz rok 2013 dla porównań odpowiednich danych. 
4 Ustalono na podstawie analizy 16 zamówień o łącznj wartości 1.379,6 tys. zł, co stanowiło 10% wartości zamówień do 30 tys. 
euro udzielonych w latach 2014-2017 (I kwartał). 

5 Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm. 

6 Zamówienia o  wartości określonej w art. 4 pkt 8 Pzp (do 15 kwietnia 2014 r. - nieprzekraczającej kwoty 14 tys. euro, 
następnie - 30 tys. euro). 
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KWP od wykonawcy kary z tytułu nieterminowego zrealizowania zadania będącego 
przedmiotem umowy. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Organizacja procesu udzielania zamówień publicznych 
podprogowych 

1.1. W okresie od 1 stycznia 2014 r. do 27 kwietnia 2015 r. w KWP obowiązywały 
wprowadzone przez Komendanta Wojewódzkiego Policji procedury kontroli 
zarządczej7, w których ustalono m.in.: zasady zarządzania ryzykami związanymi  
z działalnością KWP; kwestie związane z monitorowaniem i samooceną 
funkcjonowania kontroli zarządczej oraz stosowną sprawozdawczością.  

 (dowód: akta kontroli str. 119-153) 

Od dnia 1 stycznia 2015 r. obowiązuje zarządzenie numer 71 Komendanta 
Głównego Policji z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie planowania strategicznego, 
sprawozdawczości oraz systemu kontroli zarządczej w Policji8. W związku  
z powyższym z dniem 27 kwietnia 2015 r. uchylono decyzję numer 106/2014 
Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie powołania 
zespołu i wprowadzenia procedur kontroli zarządczej w jednostkach i komórkach 
organizacyjnych Policji województwa lubuskiego.  

(dowód: akta kontroli str. 154-155) 

W KWP dokonywano identyfikacji i oceny ryzyka, również w obszarze zamówień 
publicznych, oraz określano metody przeciwdziałania ryzyku lub postępowania  
z nim. 

(dowód: akta kontroli str. 289-365) 

Od dnia 18 października 2016 r. w KWP obowiązywał Regulamin udzielania 
zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wartości 
progowej zobowiązującej do stosowania przepisów Pzp9 (dalej: Regulamin). 

W Regulaminie określono m.in. następujące zasady udzielania zamówień 
podprogowych: 

� podstawą wszczęcia procedury udzielenia zamówienia jest sporządzenie 
wniosku dotyczącego zakupu zaakceptowanego przez kierownika komórki 
zamawiającej, odpowiedzialnej za realizację zakupu.  Wniosek zawiera m.in. rodzaj  
i opis przedmiotu zamówienia, wskazanie podstawy ustalenia wartości zamówienia 
oraz wskazanie osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie postępowania, 

� postępowanie przygotowuje i przeprowadza pracownik komórki zamawiającej, 
merytorycznie odpowiedzialny za realizację tego zamówienia, w zakresie, w jakim 
powierzono mu czynności związane z przygotowaniem postępowania oraz 
czynności w postępowaniu, 

� ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dokonuje się w szczególności 
poprzez analizę cen rynkowych, 

                                                      
7 Decyzja numer 340/2010 z dnia 09.12.2010 r.  w sprawie powołania zespołu i wprowadzenia procedur kontroli zarządczej  
w jednostlkach i komórkach organizacyjnych Policji województwa lubuskiego, uchylona decyzją numer 106/2014 r. z dnia 
02.06.2014 r. w tej samej sprawie. 

8 Dz. Urz. KGP poz. 142. Zarządzenie zostało uchylone zarządzeniem numer 19nKomendanta Głównego Policji z dnia 
29.12.2016 r. (Dz. Urz. KGP poz. 80 ze zm.). 

9 Regulamin wprowadzony decyzją numer 259/2016 Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia 18.10.2016 r.; zmieniony 
Regulaminem wprowadzonym decyzją Komendanta numer 14/2017 z dnia 17.01.2017 r. w tej samej sprawie.   
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� procedurą podstawową udzielania zamówień jest zapytanie ofertowe 
(zawierające m.in. opis przedmiotu zamówienia, warunki realizacji zamówienia, 
miejsce i termin składania ofert) skierowane do co najmniej trzech podmiotów. 
W Regulaminie wskazano również sytuacje, w których wymóg skierowania trzech 
zapytań ofertowych nie musi być zachowany, 

�  wybór oferty najkorzystniejszej wraz z uzasadnieniem musi być pisemnie 
zatwierdzony przez Kierownika komórki zamawiającej, 

� w Regulaminie wskazano, że do zawarcia i realizacji umów o zamówienie 
publiczne stosuje się odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.  
Kodeks cywilny10. W przypadku zamówień, których wartość szacunkowa nie 
przekracza kwoty 40 tys. zł można nie sporządzać umowy w formie pisemnej. 
Sporządza się wówczas odrębny dokument (zamówienie/zlecenie), zawierający 
warunki realizacji zamówienia m.in. opis przedmiotu zamówienia, cena, terminy 
dostawy i uruchomienia, okres gwarancji, termin zapłaty. Dokument ten podpisuje 
Kierownik komórki zamawiającej. 

 (dowód: akta kontroli str. 258-282) 

Do dnia 17 października 2016 r. w zakresie udzielania zamówień podprogowych 
obowiązywała decyzja numer 35/2006 Komendanta Wojewódzkiego Policji  
w Gorzowie Wlkp. z dnia 6 lutego 2006 r. w sprawie dokonywania zakupów (dostaw, 
usług i robót budowlanych) o wartości poniżej 6 tys. euro. 

(dowód: akta kontroli str. 280-282) 

Wydziałom merytorycznym realizującym zamówienia (opisane w pkt 2 wystąpienia) 
przypisano zadania w zakresie zaopatrzenia w materiały, środki transportu oraz 
przygotowanie i realizację prac, będących przedmiotem działania Wydziału. 

Objęte badaniem postępowania prowadzili pracownicy trzech Wydziałów11, na 
podstawie przypisanych im obowiązków w tym zakresie bądź na polecenie 
przełożonych.  

 (dowód: akta kontroli str. 242-257, 286-288, 535-628, 629-653, 662, 664) 

Pracownikom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówień (opisanych w 
pkt. 2 wystąpienia) zapewniono niezbędny sprzęt informatyczny z dostępem do 
internetu celem ich przygotowania oraz szkolenia w zakresie zamówień 
publicznych12.  

(dowód: akta kontroli str. 105-107, 109-111, 283-284, 629-653) 

Ustanowione w KWP mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych  
i gospodarczych spełniały standardy kontroli zarządczej określone w Komunikacie 
numer 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów 
kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych13. 

 (dowód: akta kontroli str. 156-171, 366-412, 414-534)  

                                                      
10 Dz.U. z 2017 r., poz. 459 ze zm. 

11 Wydział gospodarki materiałowo-technicznej (jeden pracownik), Wydział nieruchomości (5 pracowników), Wydział Łączności 
i Informatyki (pięciu pracowników). 

12 Trzech spośród 11 pracowników  uczestniczących w procesie przygotowania i prowadzenia zbadanych zamówień oraz 
zastępca Naczelnika wydziału nieruchomości zostało przeszkolonych w latach 2014-2017 (I kwartał), a ponadto dla 
pracowników KWP w toku kontroli zorganizowano szkolenie w zakresie udzielania zamówień do 30 tys. euro. 

13 Dz. Urz. MF z 2009 r. poz. 15, ze zm. 
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1.2. Zagadnienia dotyczące udzielania zamówień podprogowych nie były objęte 
audytem wewnętrznym ani kontrolą zewnętrzną.  

(dowód: akta kontroli str. 7-33, 35) 

1.3. W kontrolowanym okresie nie wpłynęła do KWP żadna skarga dotycząca 
zamówień podprogowych. Wpłynęły natomiast cztery wnioski o udostępnienie 
informacji publicznej w tym zakresie, które zostały załatwione z zachowaniem 
terminu określonego w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej14. 

        (dowód: akta kontroli str. 34-35) 

1.4. Podwyższenie progu bagatelności15 w ocenie pracowników KWP wpłynęło 
m.in. na zwiększenie zainteresowania ze strony wykonawców, którzy do tej pory byli 
zniechęceni szerokim wachlarzem wymaganych dokumentów. 

Natomiast nie spowodowało zmian w zawieranych umowach w przedmiocie kar 
umownych, gwarancji i rękojmi oraz nie wpłynęło na stan zatrudnienia osób 
zaangażowanych w udzielanie zamówień publicznych w Wydziale. 

Wartość udzielonych zamówień, w latach 2014-2017 (I kwartał) w przedziale od 14 
do 30 tys. euro stanowiła odpowiednio, 17,9%; 20,6%; 14,5% i 10,5% ogólnej 
wartości zamówień podprogowych udzielonych w poszczególnych latach.   

(dowód: akta kontroli str. 84-85, 87-92) 

1.5. W KWP nie prowadzono rejestru udzielonych zamówień podprogowych. 

Naczelnicy Wydziałów merytorycznych zajmujących się realizacją zamówień  
(tj. Wydział gospodarki materiałowo-technicznej, Wydział nieruchomości, Wydział 
kadr i szkolenia oraz Wydział łączności i Informatyki), którzy przekazywali dane  
o wartości udzielonych zamówień podprogowych wykazywanych zbiorczo  
w sprawozdaniach przedkładanych do Prezesa UZP wskazali, że ustalenie tych 
danych następowało na podstawie posiadanej dokumentacji, w tym umów oraz 
faktur wpływających do Wydziałów w danym roku. 

(dowód: akta kontroli str. 43-49, 56-61, 72-77, 84-85, 87-92) 

1.5. Roczne sprawozdania o udzielonych zamówieniach, za lata 2014-2016, zostały 
przekazane Prezesowi UZP z zachowaniem terminu określonego w art. 98 ust. 2 
Pzp. 

(dowód: akta kontroli str. 38-41, 50-54, 62-70) 

Wartość udzielonych zamówień podprogowych16 udzielonych w latach 2014-2016 
wynosiła odpowiednio: 4.086.066,57 zł; 4.572.317,42 zł  i 4.389.141,13 zł, natomiast 
w rocznych sprawozdaniach przekazywanych do Prezesa UZP wykazano,  
że wartość udzielonych zamówień podprogowych wyniosła, odpowiednio, 
2.612.638,18 zł; 4.325.166,81 zł i 4.205.950,79 zł.  

(dowód: akta kontroli str. 37-77) 

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

W rocznych sprawozdaniach o udzielonych zamówieniach w latach 2014-2016 
wykazano wartości udzielonych zamówień podprogowych w nieprawidłowej 

                                                      
14 Dz. U. z 2016 r. poz. 1764. 

15 Ustawowe wyłączenie ze stosowania Pzp przy udzielaniu zamówień publicznych do określonej wartości (art. 4 pkt 8 Pzp). 

16 Wydatki do kwoty 30 tys. euro. 
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wysokości, a różnice te wyniosły odpowiednio: 1.473,4 tys. zł (36,1%); 247,2 tys. zł 
(5,4%); 183,2 tys. zł (4,2%). 

(dowód: akta kontroli str. 37-77) 

Zgodnie z § 1 pkt 7 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 grudnia  
2013 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu  
o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania17 oraz § 1 
pkt 10 zastępującego go rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 
grudnia 2016 r. w sprawie informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu  
o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania18 - roczne 
sprawozdanie o udzielonych zamówieniach składane przez zamawiającego zawiera 
łączną wartość udzielonych zamówień, bez podatku od towarów i usług, które 
zostały udzielone z wyłączeniem procedur określonych w ustawie na podstawie art. 
4 pkt 8 ustawy.  

Naczelnicy wydziałów merytorycznych przygotowujących dane, będące podstawą 
sporządzenia sprawozdań rocznych o udzielonych zamówieniach wskazali,  
że przyczyną rozbieżności mógł być brak rejestru udzielonych zamówień 
podprogowych i konieczność zliczania danych do wykazania w sprawozdaniu na 
podstawie posiadanych dokumentów. Ponadto ww. osoby wskazały m.in. na błędy  
polegające na ujmowaniu w sprawozdaniach kwot, które nie powinny być 
uwzględnione (np. refundacja kosztów poniesionych przez pracowników na zakup 
okularów). Naczelnicy zadeklarowali wprowadzenie w kierowanych przez siebie 
Wydziałach rejestrów udzielonych zamówień podprogowych, które pozwolą na 
wykazywanie poprawnych danych w sprawozdaniach przekazywanych do Prezesa 
UZP. 

(dowód: akta kontroli str. 93-100, 108) 

Zastępca Komendanta KWP19 w odniesieniu do nieprawidłowości stwierdzonych  
w sprawozdaniu za 2016 r. wyjaśnił, że nie sprawdzał danych wykazanych  
w sprawozdaniu, na podstawie informacji uzyskanych od Naczelników wydziałów 
merytorycznych, ponieważ uznał, że dane te są prawidłowe. Jednocześnie Zastępca 
Komendanta wskazał, że: Z informacji uzyskanych od Naczelników wiem, że  
w wydziałach nie prowadzono rejestru udzielonych zamówień do kwoty 30 tys. euro  
i to mogło być przyczyna nieprawidłowości. W związku z powyższym informuję, że 
Wydziały merytoryczne zajmujące się udzielaniem zamówień do kwoty 30 tys. euro 
zostaną zobowiązane do wprowadzenia rejestrów udzielonych zamówień 
podprogowych, co umożliwi również weryfikację danych wykazywanych  
w sprawozdaniach. 

 (dowód: akta kontroli str. 413) 

NIK ocenia pozytywnie wprowadzenie w KWP rozwiązań organizacyjnych mających 
na celu zapewnienie dokonywania wydatków do 30 tys. euro w sposób zgodny 
z wymaganiami prawa i standardami kontroli zarządczej. Stwierdzona 
nieprawidłowość dotyczyła wykazywania nierzetelnych danych w sprawozdaniach  
o udzielonych zamówieniach publicznych.  

                                                      
17 Dz.U. poz. 1530. 

18 Dz.U. poz. 2038. 

19 Zastępca Komendanta KWP, który podpisał sprawozdanie za 2016 r.  

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

W latach 2014-2017 (I kwartał) udzielono 11.62520 zamówień podprogowych  
o łącznej wartości netto 13.636,9 tys. zł (w tym 28 o wartości 2.372,1 tys. zł)  
w przedziale 14-30 tys. euro, natomiast 17 zamówień o łącznej wartości 281,3 tys. zł 
zostało dofinansowanych z budżetu środków europejskich. 

 (dowód: akta kontroli str. 36-37, 78-83) 

Plan zamówień publicznych sporządzano począwszy od 2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 102-104) 

Badaniem objęto 16 zamówień podprogowych o łącznej wartości 1.379,6 tys. zł 
netto (1.661,3 tys. zł brutto), tj. 10,1% ogółu udzielonych w badanym okresie, 
realizowanych przez: 

a) Wydział łączności i informatyki, zamówienia dotyczące:  

� zakupu i dostawy 300 kompletów używanych komputerów przenośnych wraz  
z oprogramowaniem o wartości 121.950 zł netto (149.998,50 zł brutto); 

� zakupu i dostawy radiotelefonów przewoźnych MOTOROLA DM wraz ze stacją 
bazową o wartości netto 113.821,14 zł (140.000 zł brutto), 

� dostawy, montażu i konfiguracji urządzeń wraz z niezbędnym 
oprogramowaniem i wymaganymi licencjami potrzebnymi do prawidłowego 
funkcjonowania systemu wysyłania i odbioru korespondencji faxowej 
(FaxSerwer) o wartości 97.525,36 zł netto (119.956,19 zł brutto), 

� zakupu i dostawy zestawu radiowych urządzeń nadawczo-odbiorczych  
o wartości netto 69.510 zł (85.497,30 zł brutto), 

� zakupu i dostawy telefonów CISCO21 oraz modułu rozszerzającego do tych 
telefonów o wartości netto 80.880 zł (99.482,40 zł brutto); 

� zakupu i dostawy aparatów telefonicznych CISCO22 o wartości netto 64.796,75 
zł (79.700 zł wartość brutto), 

b) Wydział Nieruchomości, zamówienia dotyczące: 

� wykonania robót remontowych budynku Posterunku Policji w Nowogrodzie 
Bobrzańskim o wartości netto 124.000 zł (152.520 zł brutto), 

� wykonania prac remontowych w 14 obiektach Policji w garnizonie lubuskim w 
pomieszczeniach dla osób zatrzymanych o wartości 99.799,74 zł (netto=brutto), 

� zakupu i dostawy materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek, niszczarek i 
urządzeń wielofunkcyjnych użytkowanych w jednostkach Policji województwa 
lubuskiego o wartości netto 61.618,51 zł (75.790,77 zł brutto); 

� malowania pomieszczeń biurowych po zalaniach KMP Zielona Góra o wartości 
55.228,50 zł (netto=brutto), 

� zakupu i dostawy środków do utrzymania czystości w obiektach garnizonu 
lubuskiego policji o wartości netto 89.666,82 zł (110.290,19 zł brutto),  

c) Wydział gospodarki materiałowo-technicznej: 

                                                      
20 W tym 10.611 zamówień o wartości poniżej 2 tys. zł. W poszczególnych latach 2014-2017 (I kwartał) kolejno: 2.994, 4.021, 
3.707 i 903 o wartości odpowiednio: 4.086,1 tys. zł, 4.572,3 tys. zł, 4.389,1 tys. zł i 589,4 tys. zł. W roku poprzedzającym 
zmianę tzw. „progu bagatelności” (tj. w roku 2013) udzielono łącznie 982 zamówienia podprogowe (w tym 322 o wartości 
poniżej 2 tys. zł) o wartości 2.722, tys. zł. 

21 2016 r. 

22 2015 r. 

Opis stanu 
faktycznego 
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� zakup i dostawa łodzi motorowej w kategorii R-3 o wartości netto 57.500 zł 
(70.725 zł brutto) – zakup dofinansowany ze środków Unii Europejskiej 
(Fundusz Rybacki)23, 

� zakup i dostawa łodzi motorowej w kategorii R-3 wraz z przyczepą dedykowaną 
pod tę łódź o wartości netto 58.000 zł (71.340 zł brutto) - zakup dofinansowany 
ze środków Unii Europejskiej (Fundusz Rybacki)24, 

� zakup i dostawa olejów oraz płynów eksploatacyjnych do samochodów 
służbowych na potrzeby jednostek terenowych KWP o wartości netto 87.915,22 
zł (108.135,72 zł brutto), 

� świadczenie usług w zakresie napraw w warsztatach zewnętrznych pojazdów 
samochodowych użytkowanych przez jednostki policji województwa lubuskiego 
wraz z zakupem części zamiennych w celu naprawy o wartości netto 
124.325,20 zł (152.920 zł brutto), 

� zakup i dostawa samochodu osobowego w policyjnej wersji oznakowanej 
(przystosowanego do przewozu psów służbowych) o wartości netto 73.100 zł 
(89.913 zł brutto). 

(dowód: akta kontroli str. 37, 629-653) 

W odniesieniu do 16 zbadanych zamówień stwierdzono, że: 

a) ich wartość oszacowano z należytą starannością,  

b) wyznaczony termin składania ofert był adekwatny do przedmiotu zamówienia,  

c) W przypadku dwóch postępowań przeprowadzonych po wejściu w życie 
Regulaminu z dnia 18 października 2016 r. wybór wykonawcy rekomendowany 
przez pracownika prowadzącego postępowanie zatwierdził kierownik komórki 
zamawiającej, a liczba skierowanych zapytań ofertowych wynosiła wynosiła 1925 
oraz 326, co było zgodne z obowiązującą procedurą. Natomiast 14 postępowań 
zostało przeprowadzonych zgodnie z Regulaminem obowiązującym do  
17 października 2016 r., który nie zawierał zapisów w zakresie rekomendacji  
i zatwierdzenia wyboru wykonawcy oraz wymaganej minimalnej liczby zapytań 
ofertowych, które należy skierować (w przypadku tych postępowań liczba 
wysłanych zapytań ofertowych wyniosła od dwóch do 26).  

d) wszystkie zamówienia potwierdzono pisemnymi umowami, zawartymi przez 
osoby uprawnione oraz zawierającymi zapisy chroniące interes zamawiającego. 

W 15 przypadkach zawarte umowy były zgodne z warunkami złożonych ofert, 
natomiast w jednym przypadku łączne wynagrodzenie wykonawcy było wyższe 
niż wynikające ze zlożonej oferty (o 2.214 zł) - wynikało to z zakupu jednej 
sztuki aparatu telefonicznego więcej niż w ofercie, natomiast cena jednostkowa 
kupowanych urządzeń była zgodna z ofertą). Nie stwierdzono, aby powyższa 
zmiana była niekorzystna dla kupującego i mogła mieć wpływ na wybór 
wykonawcy.  

 

 

                                                      
23 2014 r. 

24 2015 r. 

25 Postępowanie pn. Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek, niszczarek i urządzeń wielofunkcyjnych 
użytkowanych w jednostkach Policji województwa lubuskiego. 

26 Postępowanie pn. Dostawa, montaż i konfiguracja urządzen wraz z niezbędnym oprogramowaniem i wymaganymi licencjami 
potrzebnymi do prawidłowego funkcjonowania systemu wysyłania i odbioru korespondencji faksowej (FaxSerwer). 
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Jedna z umów objętych badaniem została aneksowana – przedłużono, na 
podstawie zapisów w umowie, termin jej realizacji27, natomiast wartość umowy 
nie została zmieniona. Zmiana nie spowodowała uzyskania przez KWP 
świadczeń niższej jakości lub w wyższej cenie. 

e) wykonanie 14 zamówień nastąpiło w wymaganym zakresie i terminie, jedno 
zamówienie jest w trakcie realizacji (dotychczasowa realizacja przebiega 
zgodnie z umową) natomiast w jednym przypadku nastąpiło opóźnienie  
w realizacji zamówienia.   

(dowód: akta kontroli str. 629-653, 657-659) 

W dniu 16 września 2016 r. została zawarta umowa numer 109/WN/Z/16 między 
Skarbem Państwa Komendą Wojewódzką Policji w Gorzowie Wlkp. a PHU Sandow 
Marek Saczków, której przedmiotem było wykonanie prac remontowych  
w 14 obiektach Policji w garnizonie lubuskim w pomieszczeniach dla osób 
zatrzymanych (PdOZ) za kwotę 99.799,74 zł. Termin wykonania całości przedmiotu 
umowy określono na dzień 9 grudnia 2016 r. Stosownie do § 3 pkt 3 umowy za 
termin wykonania całości przedmiotu umowy przyjmuje się datę dokonania 
ostatniego odbioru końcowego potwierdzonego bezusterkowym protokołem odbioru.    

(dowód: akta kontroli str. 174-179) 

W toku kontroli ustalono, że w dniu 9 grudnia 2016 r. wykonawca zgłosił 
zakończenie prac remontowych. W dniach 12-14 grudnia 2016 r. dokonano odbioru 
prac w poszczególnych obiektach i stwierdzono wykonanie robót zgodnie  
z zamówieniem, bez usterek w 3 obiektach. W pozostałych obiektach stwierdzono 
niewykonanie prac wskazanych w umowie, a także szereg wad i usterek  
w wykonanych pracach.  

Stwierdzone w wyniku odbiorów nieprawidłowości dotyczyły m.in.: braku drzwi  
o podwyższonej odporności w głównym wejściu do PdOZ, niedziałających 
przycisków antynapadowych, niewłaściwego rodzaju zamontowanych umywalek  
i drzwi do pomieszczeń sanitarnych, niezamontowania krat i siatek stalowych, stołu  
i taboretów, siatek wentylacyjnych, braku systemu sygnalizacji włamania i napadu, 
braku przycisków alarmowych. 

W związku z powyższym pismem z dnia 15 grudnia 2016 r. wykonawca został 
poinformowany, że Komisje odbiorowe po dokonaniu oględzin stwierdziły 
niewykonanie prac budowlanych wynikających z zapisów umowy, a także szereg 
wad i usterek w wykonanych pracach. Jednocześnie wykonawca został 
zobowiązany do wykonania pozostałych prac, a także do usunięcia stwierdzonych 
wad i usterek w terminie do dnia 23 grudnia 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 180-210) 

Pismem z dnia 23 grudnia 2016 r. wykonawca zgłosił usunięcie wskazanych 
usterek. Protokołem, w sprawie odbioru końcowego, sporządzonym w dniu  
23 stycznia 2017 r. (ostatni protokół częściowego odbioru podpisano  
17 stycznia 2017 r.) potwierdzono wykonanie robót zgodnie z zamówieniem, bez 
usterek.  

(dowód: akta kontroli str. 211-236) 

                                                      
27  Stosownie do § 12 ust. 2 umowy w przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego wartości umowy brutto w terminie jej 
realizacji przewiduje się możliwość wydłużenia terminu realizacji umowy na wniosek jednej ze stron, maksymalnie do 2 
miesięcy w granicach „wartości umowy brutto”.W umowie określono termin realizacji do dnia 31.12.2014 r., jednak nie dłużej 
niż do wyczerpania wartości umowy brutto. Na podstawie aneksu termin realizacji umowy przedłużono termin realizacji umowy 
do dnia 28.02.2015 r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania wartości umowy brutto.  
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Stosownie do § 11 ust. 1 pkt 1a umowy wykonawca zapłaci zamawiającemu karę 
umowną za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,5% 
wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki. Mimo powyższych zapisów 
zamawiający nie dochodził kary umownej. Kwestia dochodzenia kary umownej 
została opisana w sekcji nieprawidłowość dotyczących obszaru drugiego niniejszego 
wystąpienia pokontrolnego.   

W dniu 23 stycznia 2017 r. wykonawca wystawił rachunek za wykonane prace na 
kwotę 99.799,74 zł, która została uregulowana w dniu 17 lutego 2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 174-179, 237-240, 660-661) 

f) nie nastąpił podział zamówienia na części celem uniknięcia stosowania Pzp,  

g) zrealizowane zamówienia zostały opłacone w pełnej wysokości28, a dokonane 
operacje gospodarcze i finansowe zostały poddane kontroli merytorycznej  
i formalno-rachunkowej. Zaciągnięte zobowiązania miały pokrycie w planie 
finansowym KWP. 

(dowód: akta kontroli str. 629-653) 

W dniu 22 września 2015 r. została zawarta umowa pomiędzy KWP w Gorzowie 
Wielkopolskim, a OPEN NEXUS Sp. z o.o., której przedmiotem była współpraca  
w zakresie korzystania z usług oferowanych przez platformę zakupową, w tym 
udzielenia licencji na używanie oprogramowania, doradztwo merytoryczne dla 
kupców i obsługa dostawców oraz baza ponad 85 tys. skatalogowanych 
dostawców29. 

(dowód: akta kontroli str. 115-117) 

Informacja o zamiarze udzielenia sześciu30 spośród 16 objętych szczegółowymi 
badaniami zamówień została upubliczniona za pomocą platformy zakupowej31. 

(dowód: akta kontroli str. 637-653) 

O przeprowadzeniu postępowania za pomocą platformy zakupowej decydują 
naczelnicy wydziałów w zależności od rodzaju dostaw lub usług będących 
przedmiotem zamówienia. 

Naczelnik wydziału nieruchomości wskazał, że z dotychczasowych doświadczeń  
w zakresie korzystania z platformy wynika, że jest to bardzo dobre narzędzie  
w przypadku dostaw powtarzających się np. środki czystości, natomiast nie 
sprawdza się ono przy bardzie skomplikowanych zamówieniach np. roboty 
budowlane. 

(dowód: akta kontroli str. 112-113, 118) 

Pracownicy KWP wskazali, że platforma zakupowa zapewnia transparentność 
i przejrzystość postępowań oraz umożliwia wydrukowanie raportu po zakończeniu 
postępowania. Informacja o prowadzonych postępowaniach (otwartych) dociera do 
szerszego kręgu oferentów, ponieważ jest dostępna dla wszystkich użytkowników 
zarejestrowanych na platformie zakupowej, a nie tylko dla zaproszonych oferentów.  
Odpowiedź na pytania zgłoszone w postępowaniu przez jednego kontrahenta są 
automatycznie wysyłane do wszystkich zaproszonych oferentów. Po upływie daty 

                                                      
28 Faktrury za zamówienia w trakcie realizacji sa opłacane zgodnie z ustalonymi terminami płatności. 

29 Jednorazow koszty uruchomienia systemu  wyniosły 3 tys. zł netto, a roczny abonament za usługi 6,6 tys. zł netto.  

30 Wydział łączności i informatyki - trzy postepowania, wydział nieruchomości trzy postępowania. 

31 https://platformazakupowa.pl/kwp_gorzow 
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 i godziny składania ofert kolejne oferty nie są przyjmowane. Zaletą platformy 
zakupowej jest również duża baza dostawców i wykonawców usług. 

(dowód: akta kontroli str. 112-114) 

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

KWP wbrew umownym zapisom nie ustaliła i nie dochodziła kary z tytułu 
nieterminowej realizacji umowy numer 109/WN/Z/16 zawartej w dniu 16 września 
2016 r., której przedmiotem było wykonanie prac remontowych  
w 14 obiektach Policji w garnizonie lubuskim w pomieszczeniach dla osób 
zatrzymanych (PdOZ), wynoszącej na dzień 23 grudnia 2016 r. 6.986 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 174-179, 210-240) 

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji, który podpisał umowę wyjaśnił, że za 
realizację tego zadania był odpowiedzialny Naczelnik Wydziału Nieruchomości, 
który sprawuje bezpośredni nadzór nad realizacją umów. 

(dowód: akta kontroli str. 241) 

Naczelnik Wydziału Nieruchomości realizującego przedmiotowe zamówienie 
wyjaśnił, że w jego ocenie zwłoka nie została zawiniona przez wykonawcę, a tylko 
za taką zwłokę stanowiłaby podstawę do  naliczenia kary. Jednocześnie wskazał, iż 
zwróci się w tej sprawie do służb prawnych KWP.   

(dowód: akta kontroli str. 97-98) 

Radca prawny KWP zajął stanowisko o zasadności naliczenia kary za okres przyjęty 
przez kontrolera NIK. 

(dowód: akta kontroli str. 97-98) 

W toku kontroli NIK wystawiono dla wykonawcy notę obciążeniową na kwotę  
6.986 zł z tytułu kary za zwłokę w wykonaniu przedmiotowej umowy. 

(dowód: akta kontroli str. 660-661) 

NIK ocenia pozytywnie przestrzeganie przez KWP zakazu dzielenia zamówień na 
części oraz zaniżania wartości zamówień celem uniknięcia stosowania Pzp. 
Przygotowanie i realizacja zamówień następowała w sposób gwarantujący 
zabezpieczenie interesów zamawiającego, jak i równe traktowanie wykonawców. 
Stwierdzona nieprawidłowość dotyczyła nie ustalenia i nie dochodzenia, 
przewidzianej w umowie kary z tytułu nieterminowego wykonania prac, będących 
przedmiotem umowy. 

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 Kontroli32, wnosi o: 

1. Wprowadzenie w KWP rozwiązań organizacyjnych, mających na celu 
zapewnienie wykazywania rzetelnych danych o wartości zamówień 
podprogowych w rocznych sprawozdaniach o udzielonych zamówieniach 
publicznych. 

2. Wyegzekwowanie od wykonawcy kary z tytułu nieterminowej realizacji umowy. 

                                                      
32 Dz. U. z 2017 r. poz. 524. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Wnioski pokontrolne 
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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 w Zielonej Górze. 

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

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

 

Zielona Góra, dnia  15 września 2017 r. 

  
  

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Zielonej Górze 

Kontroler Dyrektor 
Zbysław Dobrowolski Anna Huziej 

główny specjalista kontroli państwowej 
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