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                                                                                             Gorzów Wlkp., dnia 26 stycznia 2016 roku 

 WOJEWODA LUBUSKI 

                                                                                     

       Władysław Dajczak 

   

 
    PER-I.431.25.2015.MBon 
 
 
 

Pan   
Józef Ludniewski 
Wójt Gminy 
Santok 

 
 
 

 
WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

 
 
 

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: 
 

Gmina Santok 
ul. Gorzowska 59 
66-431 Santok 

 
2. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera: 

 
 Magdalena Bonczek - st. inspektor w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych 

Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Przewodniczący Zespołu 
Kontrolującego, na podstawie upoważnienia nr 233-1/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku, 

 Kazimierz Skowroński – st. inspektor w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych 
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Członek Zespołu Kontrolującego, 
na podstawie upoważnienia nr 233-2/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku. 

 
Kontrola została przeprowadzona w oparciu o przepis art. 20 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku  
o kontroli w administracji rządowej (Dz. U z 2011 r. Nr 185, poz. 1092) oraz § 8 umowy  
Nr 12/32/26/2014 z dnia 30 lipca 2014 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą 
Santok, o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa do zadania pn. „Rozbudowa 
drogi gminnej wraz z budową pętli autobusowej oraz przebudową drogi powiatowej nr 1406F 
w m. Wawrów”, realizowanego w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - 
Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój”. 
 

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:     
 
Kontrola przeprowadzona została w dniu 04 września 2015 roku. Kontrolę odnotowano  
w książce kontroli pod poz. 4/2015. 
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4. Zakres kontroli: 
 
Prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanej na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi 
gminnej wraz z budową pętli autobusowej oraz przebudową drogi powiatowej nr 1406F w m. 
Wawrów”,  w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo 
- Dostępność - Rozwój, a w szczególności w zakresie: 

a) zgodności projektu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych, 
b) umów zawartych z wykonawcami w celu realizacji zadania, 
c) potwierdzenia odbioru robót, 
d) dokumentacji finansowej, 
e) rzeczowej realizacji zadania na miejscu, 
f) dokumentacji dotyczącej ewidencji dróg (książki drogi), 
g) rozliczenie umowy partnerskiej. 

 
5. Ocena kontrolowanej działalności: 

 
5.1. Złożenie wniosku: 
 
W dniu 30 września 2013 r. Gmina Santok złożyła do Wojewody Lubuskiego wniosek  
w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - 
Dostępność - Rozwój” na zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej wraz z budową pętli 
autobusowej oraz przebudową drogi powiatowej nr 1406F w m. Wawrów”. Zgodnie  
z wnioskiem koszty do poniesienia na realizację inwestycji zaplanowane zostały na łączną kwotę 
639 943,99 zł, z czego 319 972,00 zł to wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa. Jednostka 
zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środków własnych w kwocie 319 972,00 zł.  
 
5.2 Umowa o dofinansowanie z Wojewodą:  
 
W dniu 30 lipca 2014 roku pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Santok reprezentowaną przez 
Wójta – Stanisława Chudzika przy kontrasygnacie Skarbnika – Wandy Jurek zawarto umowę nr 
12/32/26/2014 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. 
„Rozbudowa drogi gminnej wraz z budową pętli autobusowej oraz przebudową drogi 
powiatowej nr 1406F w m. Wawrów” na kwotę 408 963,00 zł, na którą składa się wynagrodzenie 
wykonawcy robót budowlanych oraz inspektora nadzoru. Jednostka zobowiązała się przekazać na 
realizację zadania środki w kwocie 204 482,00 zł., dotacja celowa z budżetu państwa wyniosła  
204 402,00 zł.  
Termin zakończenia realizacji zadania określony w umowie o dofinansowanie przypadł na dzień  
31 grudnia 2014 roku, natomiast ostateczny termin złożenia wniosku o wypłatę dotacji upłynął  
z dniem 10 grudnia 2014 roku. 
 
5.3 Realizacja zamówień publicznych: 
 
5.3.1. Wyłonienie wykonawcy robót budowlanych 
 
Zgodnie z przedstawioną dokumentacją przetargową wyłonienie wykonawcy robót budowlanych 
nastąpiło z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2010 roku Nr 113 poz. 759 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp,  
w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Jedynym 
kryterium wyboru oferty była najkorzystniejsza cena.  
Czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego wykonane zostały przez członków Komisji przetargowej powołanej  
w dniu 16.06.2014 r. na podstawie Zarządzenia nr 31/2014 Wójta Gminy Santok.  
Ogłoszenie o zamówieniu dla inwestycji pn. „Rozbudowa drogi gminnej wraz z budową pętli 
autobusowej oraz przebudową drogi powiatowej nr 1406F w m. Wawrów” zamieszczone 
zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.06.2014 r. (Nr ogłoszenia: 185246-2014), 
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wywieszono na tablicy ogłoszeń zamawiającego w dniu 02.06.2014 r. oraz umieszczono na stronie 
internetowej www.santok.pl w dniu 02.06.2014 r.  
Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 18.06.2014r. godz. 10:00 złożono  
3 oferty.    
Na podstawie analizy złożonych ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Zakład 
Usługowo – Budowlany „JAN-BUD” Jan Biłas, Plac Kościelny 12a, Lipki Wielkie, 66-431 Santok       
Kwota brutto oferty to 404 165,70 zł.  
Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynika, że Gmina Santok 
przeprowadziła przetarg z zastosowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 
roku Prawo zamówień publicznych ( z póź. zm.), tj. w szczególności: 
 
- wszystkie osoby biorące udział w postępowaniu złożyły oświadczenia wymagane  

art. 17 ust. 2 ustawy, 
- zamieszczano i przekazywano do publikacji ogłoszenia wymagane przepisami ww. ustawy, 
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) opracowana została zgodnie  

z art. 36 ww. ustawy, 
- wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium oceny oferty określonego 

w SIWZ,  którym była najkorzystniejsza cena. 
 
W toku postępowania: 

 nie wystąpił przypadek wykluczenia wykonawcy, 
 nie odrzucono żadnej oferty, 
 przebieg postępowania przetargowego udokumentowano protokołem postępowania  

w trybie przetargu nieograniczonego. 
  

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczono na stronie internetowej 
zamawiającego w BIP w dniu 18.07.2014 r. oraz na tablicy ogłoszeń.   
W dniu 31.07.2014 roku Gmina Santok zawarła z wybranym w postępowaniu przetargowym 
wykonawcą tj. Zakładem Usługowo – Budowlanym „JAN-BUD” Jan Biłas, Plac Kościelny 12a, Lipki 
Wielkie, 66-431 Santok, umowę nr 23/2014 w zakresie realizacji przedmiotowego zadania. Termin 
realizacji umowy określono do dnia 31.10.2014 r.  W dniu 20.10.2014 r. wykonawca wystąpił do 
zamawiającego o przedłużenie do dnia 15.11.2014 r. terminu zakończenia robót budowlanych w 
związku z opóźnieniami przy wymianie wodociągów i światłowodu przy drodze powiatowej nr 
1406F w m. Wawrów realizowanych przez inną firmę. Zamawiający wyraził zgodę i zawarł w dniu 
31.10.2014 r. aneks nr 1 do umowy nr 23/2014 z dnia 31.07.2014 r. dotyczący  przedłużenia 
terminu realizacji przedmiotowych robót  do dnia 15.11.2014 r.   
Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie kosztorysowe  w  wysokości 
404 165,70 zł brutto.  
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w dniu 03.11.2014 r. w BZP pod nr: 363752 – 
2014. 
 
5.3.2. Wyłonienie wykonawcy na pełnienie nadzoru inwestorskiego 
 
Zamawiający przeprowadził procedurę rozeznania cenowego na wybór wykonawcy nadzoru 
inwestorskiego, ponieważ szacowana wartość wynagrodzenia nie przekraczała kwoty określonej w 
art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. Zamawiający zwrócił się z zapytaniem do 4 wykonawców w zakresie 
pełnienia nadzoru inwestorskiego. Zostały złożone 2 oferty.       
Najkorzystniejszą ofertę przedstawiło Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „FAWAL” Filip Walczak    
sp. z o.o., 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Kobylogórska 16A.      
W dniu 31.07.2014 roku Gmina Santok zawarła z wybranym Wykonawcą umowę nr 26/2014, na 
pełnienie nadzoru inwestorskiego. Za wykonanie zadania objętego powyższą umową ustalono 
wynagrodzenie brutto 4 797,00 zł. 
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5.4 Rozliczenie finansowe: 
  
Całkowita wartość poniesionych przez Jednostkę kosztów wyniosła łącznie 387 296,72 zł, w tym 
koszty kwalifikowane objęte dofinansowaniem zgodnie z zawartą umową z Wojewodą Lubuskim to 
kwota 387 296,72 zł. 
 
 

Lp. 
nr faktury  

z dnia 
netto brutto data przelewu kwota przelewu 

1 
000031/2014  

03.12.2014 
310 975,38 382 499,72 04/12/2014 382 499,72 

1 
85/11/2014  

26.11.2014 
3 900,00 4 797,00 04/12/2014 4 797,00 

RAZEM 314 875,38 387 296,72  387 296,72 

 
Zgodnie z umową nr 12/32/26/2014 z dnia 30.07.2014 r. o dofinansowanie przedmiotowego 
zadania Gminie Santok przyznano dotację celową w kwocie 204 481,00 zł, co stanowiło nie więcej 
niż 50% całkowitego planowanego kosztu inwestycji określonego w Umowie.   
Z uwagi, że całkowity koszt zadania wyniósł 387 296,72 zł, Gminie Santok na podstawie Wniosku 
o wypłatę dotacji z dnia 04.12.2014 r. została wypłacona kwota 193.648,00 zł, co zgodnie  
z umową stanowiło nie więcej niż 50% całkowitego rzeczywistego kosztu inwestycji. 
 
5.4.1 Rozliczenie umowy partnerskiej 

 
Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą Narodowy 
Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój, Gmina Santok 
zawarła w dniu 27.09.2013r. z Powiatem Gorzowskim Umowę intencyjną dotyczącą udzielenia 
pomocy finansowej formie dotacji celowej w wysokości nie większej niż 25% kosztów realizacji 
inwestycji (roboty drogowe i nadzór inwestorski). 
Na podstawie przedstawionego przez Gminę przelewu w dniu 15.12.2014 r. na konto Gminy 
wpłynęła kwota 48.412,10 zł 
 
Na podstawie przedstawionych wydruków z systemu księgowego wynika, iż w Jednostce 
funkcjonuje ewidencja księgowa pozwalająca na wyodrębnienie i analizę operacji rachunkowych 
wykonanych dla tego zadania. 
 
5.5 Odbiory robót: 
 
W dniu 14.11.2014 r. wykonawca robót  Zakład Usługowo – Budowlany „JAN-BUD” Jan Biłas, Plac 
Kościelny 12a, Lipki Wielkie, 66-431 Santok zgłosił na piśmie do odbioru końcowego zadanie          
pn. „Rozbudowa drogi gminnej wraz z budową pętli autobusowej oraz przebudową drogi 
powiatowej nr 1406F w m. Wawrów”. W dniu 21.11.2014 r. komisja odbiorowa dokonała 
końcowego odbioru robót nie stwierdzając usterek. 
 
5.6 Dokumentacja drogi: 
 
Kontroli poddano dokumentację ewidencyjną zadania.  
Ustalono, że dla ulicy gminnej z pętlą autobusową w m. Wawrów, skrzyżowanie z drogą powiatową 
nr 1406F jest prowadzona książka drogi, która posiada aktualne wpisy. Data założenia książki – 
15.12.2014 r. 

 
5.7 Kontrola rzeczowa zadania: 
 
W dniu 04.09.2015 roku w miejscu realizacji inwestycji, Zespół Kontrolujący potwierdził 
wykonanie zadania na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz dokumentacji 
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przedstawionej przez Jednostkę. Z oględzin sporządzono dokumentację fotograficzną, która 
stanowi akta kontroli.  
 
Ponadto na miejscu realizacji zadania, Zespół Kontrolujący potwierdził dopełnienie przez Jednostkę 
warunków promocyjnych zawartych w umowie o dofinansowanie. 
 

6. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości/ uchybień : 
 
Ustalono, że Zamawiający zawarł w dniu 31.07. 2014 r. z Zakładem Usługowo-Budowlanym „JAN-
BUD” Jan Biłas z Lipek Wielkich umowę nr 23/2014 na wykonanie robót budowlano-montażowych 
dla zadania „Rozbudowa drogi gminnej wraz z budową pętli autobusowej oraz przebudowa 
drogi powiatowej nr 1406F w m. Wawrów”.  
W dniu 20.10.2014 r. Wykonawca robót złożył wniosek do inwestora z prośbą o przesunięcie 
terminu zakończenia robót (powód – opóźnienia obcego wykonawcy przy wymianie wodociągu              
i światłowodu na drodze powiatowej nr 1406F w m. Wawrów) zapisanego w przedmiotowej 
umowie.  
Zgodnie z umową Wykonawca powinien wykonać prace budowlane w ciągu 3 miesięcy tj. do           
dnia 31.10.2014 r.  
W dniu 31.10.2014 r. strony zawarły Aneks nr 1 do umowy, który zmieniał brzmienie § 4 pkt 1 
umowy na : „Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres robót określonych niniejszą umową              
w terminie : od dnia podpisania umowy do 15.11.2014 r.” Tym samym aneksem zostały zmienione 
warunki umowy dotyczące  terminu wykonania prac budowlanych. 
W związku  z zastrzeżeniami Jednostki kontrolującej w oparciu o  w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych Gmina Santok przedstawiła własne umotywowane zastrzeżenia do projektu 
wystąpienia kontrolnego (pismo Beneficjenta z dnia 04.01.2016 r., nr pisma  RRG. 7201/2016/BP).  
 
Po zapoznaniu się z treścią przedmiotowego pisma  Jednostka kontrolująca stoi na stanowisku,        
iż co prawda określenie terminu realizacji przedmiotu umowy jest jednym z postanowień istotnych 
umowy, jednakże przyjęła wyjaśnienia Kontrolowanego i uznała,  że w tym przypadku dokonano – 
oceniając zagadnienie z punktu widzenia wykładni art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r.  
Prawo zamówień publicznych – nieistotnej zmiany w umowie, w szczególności dlatego , iż wiedza     
o ich wprowadzeniu do umowy na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie 
była znana ani Zamawiającemu ani Wykonawcy. Opóźnienie spowodowane było zdarzeniem 
zewnętrznym i nie było zawinione przez Wykonawcę (powodem zwłoki było opóźnienie innego 
Wykonawcy przy wymianie wodociągu i światłowodu w drodze powiatowej nr 1406F                         
w m. Wawrów), a w związku z tym nie wpłynęłoby na krąg podmiotów ubiegających się o to 
zamówienie czy też na wynik postępowania.  
Dodatkowo wskazać należy, iż przyczyna niemożliwości wykonania przedmiotu umowy nie leżała 
po stronie Wykonawcy, w związku z czym  z jednej strony brak zgody Zamawiającego na zmianę 
terminu wykonania przedmiotu umowy nie zmieniłby niczego w sytuacji faktycznej,                              
a w szczególności nie spowodowałby przyśpieszenia prac i wykonania ich w terminie, gdyż 
przyczyna opóźnienia nie leżała po stronie wykonawcy, a dodatkowo Zamawiający – nawet                
w przypadku nie wyrażenia zgody na zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy – nie miałby 
możliwości naliczenia kar umownych.   
 
Zalecenia : 
 
W przyszłości zaleca się bardziej szczegółowe formułowanie przesłanek stanowiących możliwość 
zmian  treści umowy wynikających z art. 144 ust. 1 Pzp z uwzględnieniem możliwości dokonywania 
zmian terminu realizacji umowy w przypadku, gdy zmiana wynika z przyczyn zewnętrznych               
o obiektywnym charakterze i nie jest zawiniona przez Wykonawcę. 
 
Biorąc  powyższe  pod  uwagę,  kontrolowaną  działalność  ocenia   się  pozytywnie                 
z uchybieniami w zakresie nieodpowiedniego sformułowania przesłanek zmiany treści 



Strona 6 z 6 

 

umowy w kontekście art. 144 ustawy z dnia 29.01.2004 r.  Pzp, co ma charakter jedynie 
formalny i nie powoduje następstw dla Kontrolowanego zarówno w aspekcie finansowym 
jak i wykonania zadania. 
  
Od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze. 
 
 
 
 

WOJEWODA LUBUSKI 
 
 Władysław Dajczak 


