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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 Bogumiła Leszczyńska-Konczanin, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
przeprowadzenia kontroli Nr LZG/43/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r.      

(dowód:  akta kontroli str. 1) 

Jednostka 
kontrolowana 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze  
65 – 042 Zielona Góra, Al. Niepodległości 32, (dalej Zarząd, ZDW). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Paweł Tonder, Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich od 31 grudnia 2016 r.1 

(dowód:  akta kontroli str. 2-4) 

  

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości2, 
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 

NIK ocenia pozytywnie wprowadzenie w Zarządzie Dróg Wojewódzkich rozwiązań 
organizacyjnych i proceduralnych mających na celu zapewnienie dokonywania 
wydatków do 30 tys. euro w sposób zgodny z wymaganiami prawa i standardami 
kontroli zarządczej.  Przyjęte od 2017 r. rozwiązania stanowią dobrą praktykę w 
zakresie sumowania tożsamych przedmiotowo dostaw i usług oraz dokonania 
rozeznania cenowego w zakresie każdego zamówienia, niezależnie od jego 
wartości. Roczne sprawozdania o udzielonych zamówieniach w latach 2014-2016 
zostały terminowo przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych (UZP), 
jednak wykazano w nich nie w pełni rzetelne dane w zakresie zamówień 
podprogowych, tj. zamówień o wartości do kwoty3 określonej w art. 4 pkt 8 ustawy 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych4, dalej ustawa PZP.   

Stwierdzono nieprawidłowość dotyczącą nierzetelności dokumentowania czynności 
w toku prowadzonych postepowań o udzielenie zamówień publicznych, ale miała 
ona charakter jednostkowy (dotyczyła dwóch zamówień) i nie wywołała 
negatywnych skutków dla kontrolowanej działalności.  

 

 

                                                      
1 W okresie od dnia 15.07.2011 r. do 30.12.2016 r. funkcje dyrektora pełnił Henryk Napierała 
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 do 15 kwietnia 2014 r – nieprzekraczającej równowartości w złotych 14 tys. euro, następnie - 30 tys. euro. 
4 Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, ze zm. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Organizacja procesu udzielania zamówień publicznych 
podprogowych   

 
1.1. Dyrektor Zarządu, stosownie do art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych5, zarządzeniem nr 8/2017 z dnia 22.02.2017 r.6 ustanowił 
system kontroli zarządczej. W ramach tego systemu dokonywano analizy ryzyka i 
identyfikowano je m.in. w zakresie udzielania zamówień publicznych oraz 
dokonywania wydatków na usługi, dostawy i roboty budowlane. Zidentyfikowane 
ryzyko powiązano głównie z błędami w opisach przedmiotu zamówień, dokumentacji 
projektowej, błędami w umowach zawieranych z wykonawcami, zagrożeniach w 
terminowości realizacji zamówień, możliwości ponoszenia wyższych od pierwotnie 
planowanych wydatków.  

(dowód: akta kontroli str. 9-12) 
W ramach systemu kontroli zarządczej ustanowione zostały mechanizmy kontroli 
operacji finansowych i gospodarczych, o których mowa zarówno w przepisach 
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości7, jak również standardzie C 14 
kontroli zarządczej8. Stosownie do przyjętych mechanizmów kontroli, sprawdzeniu 
pod względem prawidłowości, legalności oraz rzetelności operacji i zdarzeń w 
ramach kontroli merytorycznej i formalno-rachunkowej podlegają dokumenty 
stanowiące dowody księgowe będące podstawą zapisów w księgach rachunkowych. 
Kontrola merytoryczna9 dokonywana jest przez naczelników / kierowników 
poszczególnych komórek organizacyjnych lub osoby przez nich upoważnione, a fakt 
przeprowadzenia tej kontroli powinien być potwierdzony podpisem i datą osoby 
kontrolującej. Kontrola formalna10 sprawowana jest przez głównego księgowego 
ZDW lub osoby przez niego upoważnione, jej przeprowadzenie potwierdzane 
powinno być podpisem i datą na dowodzie księgowym. Zgodnie z instrukcją obiegu i 
kontroli dokumentów finansowo-księgowych11, sprawdzone dowody księgowe, z 
których wynikają zobowiązania Województwa Lubuskiego - ZDW, podpisywane są 
przez głównego księgowego na dowód zabezpieczenia środków w planie 
finansowym, a następnie zatwierdzane są do wypłaty przez dyrektora ZDW.  

(dowód: akta kontroli str. 23) 

Badania kontrolne zamówień publicznych podprogowych12, pod kątem 
prawidłowości funkcjonowania ww. mechanizmów kontroli merytorycznej i formalno-
rachunkowej zamówień publicznych potwierdziły przeprowadzanie tej kontroli.  

(dowód: akta kontroli str. 24, 192-198) 

W Zarządzie funkcjonował również audyt wewnętrzny. W wyniku przeprowadzonych 
analiz obszarów ryzyka, proces udzielania zamówień publicznych (bez względu na 
kwoty tych zamówień) uznano za obarczony: 

                                                      
5 Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm. 
6 Poprzednie nr11/2010 z dnia 10.05.2010 r. 
7 Dz. U z 2016 r., poz. 1047 ze zm. 
8 Standardy kontroli zarządczej opublikowane zostały Komunikatem Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 

2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. U. MF z 2009 r., Nr 
15 poz. 84) 

9 polegająca na ocenie zgodności danych zawartych w dowodach księgowych z rzeczywistością, przepisami 
prawa i zawartymi umowami 

10 polegająca na ocenie poprawności dowodu z punktu widzenia zasad ustawy o rachunkowości (kompletność 
dokumentów, poprawność rachunkowa) 

11 stanowiącą załącznik 7 do  zarządzenia 5/2012 Dyrektora ZDW z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie 
wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości 

12 badaniem objęto 20 zamówień o łącznej wartości 1.770,2 tys. zł netto 

Opis stanu 
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• niskim ryzykiem  –  na podstawie analizy na rok 2014 i 2015, 

• średnim ryzykiem  –  analiza na rok 2016.  
(dowód: akta kontroli str. 9-12) 

W latach 2014-2016 badaniami audytowymi, zgodnie z planem audytów, objęte było 
po jednym zadaniu inwestycyjnym. W ramach tych badań kwestie zamówień 
publicznych kontrolowane były w 2014 r. i 2016 r. Badano postępowania  
o udzielenie zamówień publicznych w trybach ustawowych, dokumentowanie 
wydatków i termin ich poniesienia – nie stwierdzono nieprawidłowości, w tym w 
zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej.  
Ponadto w 2016 r. wykonany został dodatkowy audyt dotyczący zakupu w latach 
2013-2015 sprzętu komputerowego, w związku z nieprawidłowościami 
stwierdzonymi w toku kontroli przeprowadzonej w 2015 r. przez upoważnionych 
pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. W jego wyniku, 
w kontrolowanym przez NIK okresie, stwierdzono trzy przypadki niestosowania 
zasad wewnętrznych w zakresie udzielania zamówień podprogowych (w tym dwa 
przypadki pominięcia stosowania procedury wewnętrznej), w tym: 

• w zakresie dwóch postępowań prowadzonych w 2014 r. - w tym w jednym 
przypadku po zrealizowaniu zamówienia uzyskano zgodę dyrektora na 
odstąpienie od stosowania procedury wewnętrznej; konsekwencją 
niezastosowania procedury wewnętrznej było m.in. udzielenie zamówienia 
bez udokumentowanego rozeznania cenowego i bez zawarcia (poza formą 
faktury) umowy pisemnej z wykonawcą, 

• jedno postępowanie z 2015 r., w przypadku którego stwierdzono 
nieudokumentowanie przeprowadzenia rozeznania cenowego - 
dokumentacja postępowania zawierała ofertę tylko jednego wykonawcy, nie 
sporządzono protokołu z rozeznania cenowego. 

W wyniku badań powyższego audytu stwierdzono również brak dokumentowania 
uzgodnień komórki prowadzącej postępowania z głównym księgowym dotyczących 
możliwości finansowania zamówień.  
W związku z poczynionymi ustaleniami audytor rekomendował przede wszystkim: 

• sformalizowanie przekazywania poszczególnym komórkom organizacyjnym 
zmian wielkości przydzielanego planu do realizacji, 

• uzupełnienie procedury wewnętrznej o wymóg dokumentowania procesu 
szacowania wartości zamówień.  

(dowód: akta kontroli str.9-12) 
 
W celu ograniczania ryzyka identyfikowanego w ramach kontroli zarządczej oraz 
wdrażając rekomendacje audytu wewnętrznego: 

• opracowywano aktualizacje procedur wewnętrznych regulujących kwestie 
udzielania zamówień publicznych podprogowych poprzez opracowywanie i 
wdrażanie nowych regulaminów w związku z podwyższeniem kwoty 
wydatków niewymagającej zastosowania procedur ustawy PZP, 
uszczegóławianie zasad udzielania i dokumentowania czynności w toku 
prowadzonych postępowań, w tym w zakresie szacowania zamówień 
wprowadzono dokumentowane w formie kosztorysu inwestorskiego bądź 
notatki, 

• główny księgowy – mając na względzie zapewnienia prowadzenia 
działalności w rozmiarach zatwierdzonych planami finansowymi - dokonuje 
podziału planu wydatków według klasyfikacji budżetowej na poszczególne 
komórki organizacyjne realizujące zadania wymagające dokonywania m.in. 
realizacji dostaw, usług oraz robót budowlanych i pisemnie przekazuje 
komórkom organizacyjnym pisemnie powyższe informacje, a od 2017 r. 
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również informacje o zmianach planu wydatków, naczelnicy / kierownicy 
poszczególnych komórek organizacyjnych szacując wartości zamówień biorą 
pod uwagę możliwości finansowe wynikające z przydzielonej im części planu 
wydatków,  

• Wydział Finansowo-Księgowy ZDW prowadzi rejestr umów; rejestr ten 
zawiera nie tylko dane dotyczące wysokości zobowiązań wynikających z tych 
umów, ale również m.in. wskazane dla każdej umowy paragrafy klasyfikacji 
budżetowej wydatków, w ramach których sfinansowane zostaną umowy, 
kwotę zobowiązań przypadającą do zapłaty na dany rok oraz aktualne 
zaangażowanie (wykonanie umów), co daje podstawę do bieżącego 
monitorowania poziomu realizacji planu finansowego. 

(dowód: akta kontroli str. 9-12, 23, 25) 
Ostatnia aktualizacja procedury wewnętrznej określającej zasady udzielania 
zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej równowartości w złotych 
kwoty 30 tys. euro wprowadzona została zarządzeniem dyrektora ZDW z dniem 20 
lutego 2017 r. Zgodnie z ww. procedurą każde postępowanie o udzielenie 
zamówienia publicznego (niezależnie od kwoty) rozpoczyna zatwierdzony przez 
dyrektora ZDW wniosek w sprawie zatwierdzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia o wartości szacunkowej netto do kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy 
PZP. Zatwierdzenie wniosku następuje po uprzednim potwierdzeniu łącznej wartości 
tego samego rodzaju przedmiotów zamówień w danym roku budżetowym przez 
komórkę zamówień publicznych i określeniu trybu udzielenia zamówienia. 
Wprowadzenie obowiązku koordynacji przez Wydział Zamówień Publicznych 
procesów udzielania zamówień przez wszystkie komórki organizacyjne ZDW 
pozwala m.in. na łączenie w jedno zamówień o tożsamym przedmiocie,  
z uwzględnieniem możliwości finansowych.   
W celu ujednolicenia zasad prowadzenia postepowań, dla zamówień dotyczących 
dostaw i usług o wartości szacunkowej netto powyżej 3 tys. euro oraz dla robót 
budowlanych powyżej 5 tys. euro, opracowano wzór zapytania ofertowego, 
formularza ofertowego sporządzanego przez oferentów, protokołu z 
przeprowadzonego zapytania ofertowego. Dodatkowo zamówienia o wartości 
powyżej 14 tys. euro podlegają obowiązkowi publikowania w BIP ZDW. Wykonanie 
czynności kontrolnych w toku prowadzonych postępowań dokumentowane jest 
przez: 

• bezpośredniego przełożonego pracownika prowadzącego postępowanie 
poprzez złożenie podpisu na wniosku o zatwierdzenie udzielenia 
zamówienia publicznego i w protokole z przeprowadzonego zapytania 
ofertowego, 

• głównego księgowego lub osoby upoważnionej poprzez zaopiniowanie ww. 
wniosku pod kątem możliwości finansowania w ramach planu finansowego,  

• dyrektora lub osoby przez niego upoważnionej, w formie zatwierdzenia 
wniosku o zatwierdzenie postępowania o udzielenie zamówienia, treści 
zapytania ofertowego i protokołu z przeprowadzonego zapytania 
ofertowego, w którym następuje zatwierdzenie wyboru wykonawcy.  

(dowód: akta kontroli str. 9-12, 65-77) 
 
Za dobra praktykę należy uznać wprowadzenie obowiązku sporządzania wniosku w 
sprawie zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia dla każdego 
zamówienia, niezależnie od jego wartości, gdyż wymusza to konieczność 
przeprowadzenia każdorazowo rozeznania cenowego, jak również umożliwia 
koordynowanie zakupów poprzez łączenie tożsamych przedmiotów planowanych do 
zakupu przez różne komórki organizacyjne w jedno zamówienie. 

Przykład  

dobrej praktyki 
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Według zasad wcześniej obowiązującej procedury (od 7.07.2014 r. do 
19.02.2017 r.), sporządzenie wniosku w sprawie zatwierdzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia, stosowanie wzoru zapytania ofertowego oraz obowiązek 
publikowania zapytania w BIP ZDW dotyczyło zamówień powyżej 14 tys. euro. 
Procedura ta regulowała tryb postępowania dla zamówień przekraczających 
równowartość w złotych 5 tys. euro, nie określając pisemnych zasad postępowania 
w przypadku zamówień poniżej www. kwoty – dla tej grupy zamówień nie określono 
sposobu postępowania zapewniającego przestrzeganie zasad wydajnego i 
oszczędnego wydatkowania środków publicznych, o których mowa w art. 44 ust. 3 
ustawy o finansach publicznych. 

(dowód: akta kontroli str. 9-12, 78-88) 

W powyższej sprawie dyrektor ZDW wyjaśnił, że pomimo braku wprowadzenia 
formalnie obowiązku przeprowadzania rozeznania cenowego przy dokonywaniu 
zamówień o wartości do 5 tys. euro, w kontrolowanym okresie nadzorowane przez 
niego: Wydział Planowania i Funduszy Europejskich, Wydział Budowy i Nadzoru 
oraz Wydział Dokumentacji przeprowadzały rozpoznanie cenowe w oparciu o oferty 
cenowe pozyskane od minimum trzech wykonawców. Dodał, że nie posiada wiedzy 
czy i jakie nieformalne zasady stosowano w innych komórkach organizacyjnych 
ZDW. 

(dowód; akta kontroli str. 255-260) 

Za dobrą praktykę należy uznać również przyjęte w ZDW rozwiązanie polegające na 
obowiązku publikowania w BIP Zarządu zapytań ofertowych dotyczących zamówień 
przekraczających równowartość w złotych kwoty 14 tys. euro, funkcjonujące w ZDW 
od 7.07.2014 r.13 
 
Poza wprowadzeniem procedury wewnętrznej, ograniczaniu ryzyka związanego  
z udzielaniem zamówień publicznych służyć miało zapewnienie pracownikom 
możliwości udziału w szkoleniach w zakresu zamówień publicznych, w tym w 
zakresie opisu zamówienia, tworzenia dokumentacji projektowej, zapisów umów 
zawieranych z wykonawcami. Z łącznej kwoty wydatków poniesionych w latach 
2014-2016 na szkolenia pracowników wynoszącej 89,8 tys. zł, wydatki na szkolenia 
związane z prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych to 
32,7 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 9-12, 102) 
W całym analizowanym okresie prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień 
poniżej równowartości w złotych 30 tys. euro należało do obowiązków pracowników 
merytorycznych wszystkich komórek organizacyjnych Zarządu, w których realizacja 
przypisanych im zadań wymagała udzielania zamówień. Łącznie prowadzeniem 
postępowań zajmowało się 34 pracowników Zarządu. Pracownicy zostali 
przeszkoleni z zakresu udzielania zamówień publicznych.  

(dowód: akta kontroli str. 98-99, 100-101) 
Zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności ww. pracowników – co do 
zasady - zawierały zadania związane z prowadzeniem postępowań o udzielenie 
zamówień publicznych, dokonywaniem zakupów14.  

 (dowód: akta kontroli str. 9-12) 
Pracownikom realizującym zadania z zakresu prowadzenia postępowań o udzielenie 
zamówień publicznych zapewniono warunki do przygotowania i przeprowadzenia 

                                                      
13 przy czym procedura obowiązująca do 19.02.2017 r. dopuszczała - za zgodą dyrektora ZDW - możliwość 

odstąpienia od stosowania procedury. 
14 brak zapisów dotyczył głównie pracowników realizujących sporadycznie to zadanie 

Przykład 

 dobrej praktyki 
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tych postępowań poprzez wyposażenie stanowisk pracy w sprzęt komputerowy  
z oprogramowaniem, w tym do kosztorysowania oraz dostępem do Internetu.  

(dowód: akta kontroli str. 115-122) 
  
1.2. Zagadnienia dotyczące udzielania zamówień publicznych (głównie udzielanych 
w trybach ustawy PZP) były przedmiotem 13 kontroli zewnętrznych  prowadzonych 
głownie przez Lubuski Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski Województwa 
Lubuskiego, Urząd Kontroli Skarbowej - kontrole dotyczyły przede wszystkim 
realizowanych projektów dofinansowanych środkami Unii Europejskiej. 
Nieprawidłowości w zakresie udzielania zamówień podprogowych stwierdzono w 
toku kontroli przeprowadzonej w 2015 r. przez upoważnionych pracowników Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa lubuskiego, której tematem było funkcjonowanie 
kontroli zarządczej, realizacja dochodów i wydatków. Nieprawidłowości (dotyczące 
kontrolowanego okresu) polegały na niezastosowaniu procedur ustawy PZP w 
stosunku do zamówień związanych z zakupami materiałów eksploatacyjnych do 
drukarek oraz kserokopiarek, których łączna wartość w 2014 r. wyniosła 
156,50 tys. zł netto. Zakwestionowano również w jednym przypadku zgodę 
dyrektora na odstąpienie od stosowania procedury wewnętrznej jako opartą na 
niewystarczającym uzasadnieniu. Skierowane do ZDW wnioski pokontrolne ZDW 
zrealizowało poprzez: 

• szczegółowe omówienie ustaleń kontroli z pracownikami i zobowiązanie ich 
do bezwzględnego stosowania przepisów prawa, 

• zlecenie przeprowadzenia audytu wewnętrznego zakupów sprzętu 
komputerowego dokonanych w latach 2013 – 2015 (audyt wykonany w 
lutym 2016 r.), 

• zorganizowanie szkolenia z zakresu udzielania zamówień publicznych dla 
grupy około 20 pracowników ( w szkoleniu w dniu 15.02.2016 r. faktycznie 
udział wzięło 31 pracowników, szkolenie przeprowadził podmiot zewnętrzny 
– Koba Consulting Group Koczargi Stare).   

W wyniku następnej kontroli kompleksowej przeprowadzonej przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Lubuskiego w ZDW w 2016 r. nieprawidłowości nie 
stwierdzono.  

(dowód: akta kontroli str. 112-114, 123-131) 

1.3. W kontrolowanym okresie zarejestrowano jedną skargę związaną z udzielaniem 
zamówień publicznych o wartości do 30 tys. euro. Skargę rozpatrzono informując 
skarżącego o sposobie jej załatwienia w terminie 27 dni od daty jej wpływu do ZDW, 
co było zgodne z trybem postępowania określonym w art. 237 § 1 i 3 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego15. Wnioski o 
udostępnienie informacji publicznej dotyczące udostępnienia złożonych ofert lub 
danych z otwarcia ofert (łącznie 6 wniosków) załatwiono - zgodnie z żądaniem 
wnioskodawców - poprzez udostępnienie ofert / danych dotyczących postępowań w 
terminie od 1 do 9 dni od daty zarejestrowania wpływu wniosku, tj. z zachowaniem 
terminu, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie 
do informacji publicznej16.   

(dowód: akta kontroli str.132, 133-134) 
1.4. Podwyższenie z dniem 16 kwietnia 2014 r. wartości zamówienia, udzielenie 
którego wymaga stosowania przepisów ustawy PZP z kwoty przekraczającej 
równowartość w złotych 14 tys. euro do 30 tys. euro (podwyższenie tzw. progu 

                                                      
15 Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm. 
16 Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 
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bagatelności), według wyjaśnień złożonych przez dyrektora ZDW, nie miało 
istotnego wpływu na działalność Zarządu, gdyż.  

• liczba osób zaangażowanych w udzielanie zamówień podprogowych nie 
zmieniła się, 

• liczba zamawianych - przez nadzorowane przez dyrektora w kontrolowanym 
okresie wydziały - robót budowlanych i usług nie zwiększyła się znacząco, 

• podwyższenie wartości progowej nie wpłynęło również istotnie na skrócenie 
czasu prowadzonych postępowań.  

(dowód: akta kontroli str. 255-260) 
1.5. W latach 2014-2016 w ZDW nie prowadzono jednego rejestru udzielania 
zamówień publicznych o wartości poniżej równowartości w złotych 30 tys. euro. 
O sposobie i zakresie prowadzenia ewidencji zamówień decydowała każda komórka 
organizacyjna. Dane do sprawozdań rocznych przekazywane były przez każdą 
komórkę organizacyjną Wydziałowi Zamówień Publicznych, który - po ich 
zsumowaniu - prezentował je w sprawozdaniu za dany rok.    
Sprawozdania za lata 2014 – 2016 przesłano Prezesowi UZP terminowo ( do dnia 1 
marca każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie), 
zgodnie z art. 98 ust. 2 ustawy PZP.  

W toku kontroli, na podstawie badanej próby zamówień ustalono, że  
w sprawozdaniu rocznym o udzielonych zamówieniach za rok 2014 i za rok 2015 nie 
wykazano po 1 zamówieniu.  

(dowód: akta kontroli str. 135, 136) 
 

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

Na podstawie próby 14 zamówień17 badanej w zakresie prawidłowości prowadzenia 
postępowań i realizacji zamówień publicznych podprogowych stwierdzono, że 
dwóch spośród nich nie wykazano w rocznych sprawozdaniach o udzielonych 
zamówieniach, przekazywanych Prezesowi UZP. Niewykazane zostały: 

• w sprawozdaniu rocznym za 2014 - zamówienie na dostawę kruszywa 
(umowa nr ZDW-ZG-WDiM-122/2014 z dnia 30.05.2014) o wartości netto 
114.9 tys. zł, co spowodowało zaniżenie prezentowanej wartości 
udzielonych zamówień wyłączonych z procedur określonych przepisami 
ustawy z uwagi na wartość zamówienia o 2,1%, 

• w sprawozdaniu rocznym za 2015 - zamówienie na nadzór autorski (umowa 
nr ZDW-ZG-WDiM-154/15 z dnia 27.07.2015 r.) o wartości netto 
102,8 tys. zł, co spowodowało zaniżenie prezentowanej wartości 
udzielonych zamówień wyłączonych z procedur określonych przepisami z 
uwagi na wartość zamówienia również o 2,1%. 

(dowód: akta kontroli str. 136-140) 

Stosownie do § 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 przekazywania18,  
w sprawozdaniu wykazać należało 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 PZP. 
 

                                                      
17 wybranych celowo, z grupy udzielonych, najwyższych kwotowo zamówień podprogowych  
18 Dz. U. z 2013, poz. 1530 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Naczelnik Wydziału Dróg i Mostów, tj. Wydziału który prowadził powyższe 
postępowania, wyjaśniła, że niepodanie wartości zamówień do sprawozdań 
rocznych było wynikiem pomyłki (zamówienie z 2014 r.) oraz przeoczenia 
(zamówienie z 2015 r.). 

(dowód: akta kontroli str. 251-253) 
 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidłowości, 
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym obszarze. 

 

2. Celowość i oszczędność ponoszonych wydatków oraz 
prawidłowość postępowań o udzielenie zamówień 
publicznych podprogowych.   

  
2.1. W latach 2014-2017 (I kwartał) ZDW udzielił19 4.887 zamówień podprogowych o 
łącznej wartości netto 16.397,2 tys. zł. Zamówienia podprogowe stanowiły od 10,6% 
wartości zamówień udzielonych w trybach ustawy PZP za 2014 r. do 12,7% za 
2016 r. wobec 7,1% za 2013 r. Ich wartość za 2016 r. była mniejsza od stanu  
z 2014 r. o 5,6%.   
W ww. okresie udzielono łącznie 87 zamówień o równowartości w złotych powyżej 
14 tys. euro do 30 tys. euro, a ich wartość wyniosła 5.064,0 tys. zł netto. Pozostałe – 
98,2% liczby udzielonych zamówień podprogowych oraz 69,1% wartości 
udzielonych zamówień stanowiły zamówienia o równowartości w złotych do 14 tys. 
euro.  

(dowód: akta kontroli str.141, 143) 
Liczba i wartość udzielonych w 2014 r. zamówień podprogowych w porównaniu do 
2013 r. wzrosły odpowiednio o 60,3% oraz o 119,7%. Najwyższe procentowo 
wzrosty zrealizowane były w rejonach dróg – wzrost wartości zamówień wyniósł 
łącznie 1.971,4 tys. zł, tj. 262,5% Wysoka dynamika wzrostu była wynikiem: 

• przede wszystkim wyższego budżetu i w konsekwencji przekazania rejonom 
wyższych wartości środków na zakup usług, co spowodowało wykonanie 
większej ilości prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg (w tym 
konserwacje nawierzchni dróg i chodników w ciągu dróg wojewódzkich, 
konserwacje i czyszczenia rowów przydrożnych), 

• w mniejszym stopniu – podwyższenia progu wartości udzielanych zamówień z 
wyłączeniem przepisów ustawy PZP. 

(dowód: akta kontroli str. 144-149, 186-191) 
Wpływ na dużą liczbę i wartość udzielanych w kontrolowanym okresie zamówień 
podprogowych miała wielość jednorodnych transakcji zakupów realizowanych w 
każdym roku (głównie przez Wydział Obsługi ZDW), gdyż każda z nich wykazywana 
była w sprawozdaniach rocznych jako odrębne zamówienie. Duże rozdrobnienie 
zawieranych transakcji zakupu towarów i usług dotyczyło m.in. materiałów 
biurowych, wyposażenia, napraw samochodów służbowych, zakupu sprzętu 
informatycznego, części zamiennych i napraw sprzętu komputerowego, usuwania 
awarii i remontów budynków będących w posiadaniu ZDW.  

(dowód: akta kontroli str. 150, 151-170) 
Zgodnie z wyjaśnieniami złożonymi przez głównego specjalistę ds. informatyki, 
pełniącego w kontrolowanym okresie funkcję zastępcy naczelnika Wydziału Obsługi 

                                                      
19 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. 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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ZDW, ww. zakupy do roku 2016 były realizowane na bieżąco, w miarę potrzeb, stąd 
w trakcie roku wielokrotnie, dokonywane były zakupy tożsamych towarów i usług. 
Według składającego wyjaśnienia grupowanie zakupów utrudniał fakt, że dotyczyły 
one wszystkich jednostek ZDW, w tym terenowych, dla których Wydział Obsługi 
organizował m.in. wymagane przeglądy, remonty, usunięcia awarii, utrzymanie 
terenów, na których zlokalizowane są budynki będące w posiadaniu ZDW. Podobnie 
– według składającego wyjaśnienia - było w przypadku przeglądów, konserwacji  
i napraw składników bazy transportowej, zakupu, naprawy sprzętu informatycznego i 
pozostałego wyposażenia, w tym w urządzenia biurowe i meble biurowe. 

(dowód: akta kontroli str. 362) 

Zarząd w 2017 r. podjął działania mające na celu ograniczanie liczby zamówień 
podprogowych poprzez łączenie tożsamych i zbieżnych przedmiotów zamówienia w 
zakresie dostaw i usług w jedno zamówienie. W marcu 2017 r. zawarto umowy na 
usługi konserwacyjne i naprawcze pojazdów. Kontynuowanie tych działań 
skutkować powinno poprawą organizacji zakupów jak i zmniejszeniem liczby 
udzielanych zamówień.  

(dowód: akta kontroli str. 178-181, 182-184) 
W związku z realizacją projektów dofinansowanych środkami Unii Europejskiej 
udzielono 33 zamówienia na łączną wartość 344,1 tys. zł, wszystkie stanowiły 
wydatki niekwalifikowalne, z założenia finansowane przez ZDW. 

 (dowód: akta kontroli str. 142) 

Plany zamówień publicznych na lata 2014-2016 nie obejmowały zamówień 
podprogowych.  

(dowód: akta kontroli str. 178-181) 

W wyniku badania prawidłowości prowadzenia postępowań i realizacji 14 zamówień 
podprogowych o łącznej wartości 1.354,4 tys. zł netto (1.665,9 tys. zł brutto), 
stanowiącej 8,3% wartości udzielonych zamówień podprogowych w badanym 
okresie, których przedmiotem były przede wszystkim przebudowy -  wzmocnienia i 
odnowy dywanikowe dróg wojewódzkich, przebudowy, budowy chodników w ciągu 
dróg wojewódzkich, naprawa przepustu, awaryjna naprawa mostu, opracowanie 
dokumentacji projektowej, dostawy kruszywa naturalnego, ustalono, że: 

• wartość zamówień oszacowano z należytą starannością, co 
dokumentowano głównie w formie kosztorysu inwestorskiego lub notatki, 

• zamówienia związane były z realizacją podstawowych zadań ZDW, a opis 
przedmiotu zamówienia był jednoznaczny20, 

• w celu zapewnienia szerokiego dostępu do realizacji zamówień publicznych 
potencjalnym wykonawcom, zapytania ofertowe w większości przypadków – 
zgodnie z wymogami procedury wewnętrznej - publikowano w BIP Zarządu 
(10 zamówień) bądź kierowano, do co najmniej 3 potencjalnych 
wykonawców (3 zamówienia); w jednym przypadku - za zgodą dyrektora 
ZDW - zamówienie skierowano do jednego wykonawcy (zamówienie na 
pełnienie nadzoru autorskiego) - autora dokumentacji projektowej, 

• w przypadkach zamieszczenia zapytań ofertowych w BIP ZDW, informacja 
o wyborze najkorzystniejszej oferty była również publikowana w BIP ZDW, 

• wyznaczany termin do składania ofert wynoszący 6 dni i więcej, umożliwiał 
przygotowanie i złożenie oferty; w dwóch przypadkach wyznaczony termin 
wyniósł 2 dni, z tego w jednym przypadku zamówienie dotyczyło robót 

                                                      
20 pozwalał na zidentyfikowanie co  jest przedmiotem zamówienia 
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budowlanych, na wykonanie których ofertę złożył jeden wykonawca21, w 
drugim przypadku zamówienie dotyczyło opracowania studium 
wykonalności wniosku aplikacyjnego, na wykonanie, którego oferty złożyło 
trzech wykonawców,   

• postępowania przeprowadzono i udokumentowano z należytą starannością, 
za wyjątkiem dokumentacji dwóch zamówień dotyczących wymiany 
podkładu drewnianego mostu oraz pełnienia nadzoru autorskiego nad 
rozbiórką i budową nowego mostu, w zakresie których wystąpiły braki w 
dokumentowaniu niektórych czynności,   

• wybór wykonawcy, pisemnie rekomendowany przez pracownika 
merytorycznego prowadzącego postępowanie, potwierdzał kierownik 
komórki organizacyjnej prowadzącej postępowanie, a zatwierdzał kierownik 
jednostki, 

• wybierano wykonawców, którzy przedstawili najkorzystniejszą ofertę 
cenową· - kryterium wyboru była najniższa cena, 

• każde zamówienie potwierdzono pisemnymi umowami, zgodnymi w 
szczególności z warunkami cenowymi złożonych ofert, 

• umowy z wykonawcami zawierały zapisy chroniące interes zamawiającego 
w formie kar umownych, w większości przypadków gwarancji 
ubezpieczeniowej należytego wykonania zamówienia, wydłużonej - w 
stosunku do zagwarantowanej przepisami prawa - do 60 miesięcy gwarancji 
wykonawcy, 

• wszystkie umowy z wykonawcami opiniowane były przez radcę prawnego 
oraz zaewidencjonowane zostały w rejestrze umów. 

(dowód: akta kontroli str. 192-198, 239-240) 

ZDW dysponował dokumentami potwierdzającymi wykonanie zamówień w 
umownym zakresie i terminie. Udzielone zamówienia zostały opłacone w pełnej 
wysokości, co poprzedzone zostało: 

• dokonaniem kontroli merytorycznej i formalno-rachunkowej wystawionych 
faktur, 

• potwierdzeniem przez głównego księgowego lub osobę upoważnioną, że 
zobowiązania wynikające z operacji mieszczą się w planie finansowym 
Zarządu (stosownie do zasady finansowania działalności określonej w art. 
46 ust. 1 ustawy o finansach publicznych). 

(dowód: akta kontroli str.192-198)  

Z analizy przedmiotów zamówień podprogowych dokonanej na podstawie badanej 
próby zamówień wynika, że w ZDW udzielał zamówień w tożsamym lub zbliżonym 
przedmiocie, których łączna wartość w danym roku przekraczała równowartość 30 
tys. zł. Były to zamówienia w zakresie:  

• odnowy dywanikowej dróg wojewódzkich – dwie umowy z 2014 r. zawarte z 
dwoma wykonawcami na łączną wartość 216,6 tys. zł netto; ponadto 
wykonawcom tym udzielono w 2014 r. po jednym zamówieniu22 w tożsamym 
przedmiocie i zbliżonym terminie o wartości netto poniżej 30 tys. euro każde, 
na łączną wartość 195,6 tys. zł oraz jedna umowa z 2016 r. zawarta z 
wykonawcą na kwotę 109,5 tys. zł netto, któremu udzielono w tym roku 

                                                      
21 kierownik prowadzącego postępowanie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kłodawie wyjaśniła m.in., że zapytanie 

ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej niezwłocznie po uzyskaniu akceptacji dyrektora i 
głównego księgowego, czego nie jest w stanie udokumentować; wyjaśniła również, że nie odnotowano 
zastrzeżeń potencjalnych wykonawców do terminu przygotowania i złożenia oferty.  

22 co wynikało z rejestru umów 
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jeszcze jednego zamówienia23 w tożsamym zakresie i okresie roku na 
wartość 104,4 tys. zł brutto, 

• budowy, przebudowy chodnika w ciągu dróg wojewódzkich – trzy umowy z 
2016 r. zawarte z trzema wykonawcami na łączną wartość 320,5 tys. zł netto; 
jednemu z wykonawców udzielono w tym samym roku jeszcze jednego 
zamówienia24 w tożsamym przedmiocie i zbliżonym terminie na wartość 24,4 
brutto.  

(dowód: akta kontroli str. 192-198) 
W sprawie udzielania zamówień w ww. tożsamych / zbliżonych przedmiotach i 
zbliżonych terminach realizacji w ramach odrębnych postępowań dyrektor ZDW 
wyjaśnił m.in., że w świetle definicji obiektu budowlanego i robót budowlanych 
zawartych w art. 2 pkt 5d i 8 ustawy PZP, każde z tych zamówień dotyczyło 
odrębnego obiektu budowlanego, gdyż każdy z obiektów budowlanych jakimi są 
poszczególne przebudowy dróg (odnowy dywanikowe, budowy, przebudowy 
chodników) w ciągu dróg, może spełniać samodzielne funkcje techniczne i 
gospodarcze, ich realizacja wiązała się z inną lokalizacją na obszarze województwa 
lubuskiego, koniecznością przygotowania odrębnej dokumentacji, w tym m.in. 
dokonania odrębnych zgłoszeń robót budowlanych do organów administracji 
architektoniczno-budowlanej, co powoduje, że stanowią one odrębne zamówienia. 
W ocenie dyrektora ZDW taka właśnie interpretacja wynika również z wyroku 
Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 stycznia 2013 r. (sygn. 
akt II GSK 1956/11). 

(dowód: akta kontroli str. 261-280) 
 

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

W toku badania łącznie 20 postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 
łączną wartość netto 1.770,2 tys. zł, w przypadku dwóch zamówień o łącznej 
wartości 197,2 tys. zł netto stwierdzono nie w pełni rzetelne dokumentowanie 
czynności realizowanych w toku tych postępowań, tj. 

a/ Zamówienie publiczne na kwotę umowną netto 94,4 tys. zł, umowa nr  ZDW-
ZG-WDiM-151/2016 z dnia 10.06.2016 r., dotyczące wymiany podkładu 
drewnianego mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 278, m. Bródki: - nie 
udokumentowano zgody dyrektora ZDW i głównego księgowego na wzrost 
wartości zaciągniętego zobowiązania związanego z realizacją ww. zamówienia; 
żadnego z opracowanych dokumentów związanych z tym zwiększeniem – tj. 
protokołu konieczności jak i notatki z oszacowania dodatkowych robót - nie 
zatwierdził zastępca dyrektora ZDW (lub inna osoba upoważniona) zawierający 
w imieniu zamawiającego umowę z wykonawcą jak również główny księgowy 
(lub inna osoba upoważniona) pod kątem możliwości zapewnienia 
finansowania25. Protokół konieczności jak i notatka z oszacowania wartości 
dodatkowych robót podpisane były tylko przez pracownika komórki 
merytorycznej prowadzącej postępowanie.  

(dowód: akta kontroli str. 201-223) 
 

Naczelnik Wydziału Dróg i Mostów, tj. Wydziału, który prowadził powyższe 
postępowanie wyjaśniła, że zwiększenie wartości zamówienia konsultowane 

                                                      
23 co wynikało z rejestru umów 
24 co wynikało z rejestru umów 
25 zaplata za realizację zamówienia została poprzedzona jej zatwierdzeniem przez dyrektora i głównego 

księgowego 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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było ustnie i uzyskało akceptację ustną dyrektora ZDW oraz głównego 
księgowego Zarządu. 

(dowód: akta kontroli str. 251-254) 
Główna księgowa oraz zastępca dyrektora ZDW potwierdzili fakt ustnego 
uzgodnienia wzrostu wartości ww. zamówienia.  

 (dowód: akta kontroli str. 224,363-365) 
b/ zamówienie publiczne na kwotę netto 102,8 tys. zł, umowa nr  ZDW-ZG-
WDiM-154/15 z dnia 27.07.2015 r. dotyczące pełnienia nadzoru autorskiego 
nad zadaniem „Rozbiórka i budowa nowego mostu wraz z mostem objazdowym 
w ciągu drogi 159 m. Skwierzyna”: nie udokumentowano faktu negocjowania 
ceny z jedynym, potencjalnym wykonawcą, do którego skierowano ofertę na 
realizację ww. zamówienia, co potwierdzałoby przestrzeganie zasad 
racjonalnego, w tym oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi, o 
których mowa w art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Wykonawca 
zaproponował ZDW w formularzu cenowym cenę, która przyjęta została jako 
wynagrodzenie umowne. 

(dowód: 196-198, 199) 
Zastępca naczelnika Wydziału Dróg i Mostów prowadzący  ww. postepowanie 
wyjaśnił, że cena umowna była negocjowana nieformalnie, ustnie, a 
wykonawca nie zgodził się na jej obniżenie na etapie przed podpisaniem 
umowy ze względu m.in. na niepewność do zakresu prac jakie będzie 
realizował. Jednocześnie składający wyjaśnienia stwierdził, że czynności 
negocjowania ceny nie udokumentował ze względu na pośpiech i duże 
obciążenie pracą w trakcie prowadzenia tego postępowania (postępowanie 
prowadzone było w trakcie sezonu urlopowego). 
Ostateczne wynagrodzenie zapłacone było niższe od wynagrodzenia 
umownego.  

 (dowód: akta kontroli str. 200, 241-250) 
 

1. Zdaniem NIK charakter robót budowlanych wymaga wyznaczania potencjalnym 
wykonawcom dłuższego terminu na przygotowanie oferty niż w przypadku dostaw 
czy usług. Zatem ZDW powinien umożliwić wykonawcom składanie ofert w terminie 
dłuższym aniżeli dwa dni.  

2. Mając na względzie tożsamość przedmiotową części zamówień podprogowych 
dotyczących przebudowy dróg - zdaniem NIK - zasadne byłoby wypracowanie 
metod łączenia tożsamych zakresów robót budowlanych, w miarę możliwości, w 
jedno zamówienie.  

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidłowości, 
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym obszarze. 

 

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 Kontroli26, wnosi o: 

1. Rzetelne sporządzanie sprawozdań rocznych o udzielonych zamówieniach. 

                                                      
26 Dz. U. z 2017 r., poz. 524 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ocena cząstkowa 

Wnioski pokontrolne 
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2. Rzetelne dokumentowanie prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień 
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 w Zielonej Górze. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 28 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. 

 

Zielona Góra, dnia 4 lipca 2017 r.   

 

 

 

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 
 

Delegatura w Zielonej Górze 
 
 

 

Kontroler 
Bogumiła Leszczyńska-Konczanin 

specjalista kontroli państwowej 

 

........................................................ 
podpis 

 

  Dyrektor 
 Zbysław Dobrowolski   

 

........................................................ 
podpis 

  

 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 


