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NR I TYTUŁ  PROJEKTU  
Przebudowa drogi powiatowej nr 0378T Zgórsko – 
Nowiny – Trzcianki – Sitkówka odc. od km 0+027 

do km 2 + 317 

DATA PRZEPROWADZENIA KONTROLI 10 ÷ 12 maja 2010 roku 

NUMER W REJESTRZE KONTROLI 3/10 

KONTROLUJĄCY: 

IMIĘ, NAZWISKO I STANOWISKO 

 

Wiesława Rusek – inspektor wojewódzki w WZFE 
Kierownik Zespołu Kontroluj ącego 

GraŜyna Molecka – starszy inspektor wojewódzki 
w  WZFE - Członek Zespołu Kontroluj ącego 

Rafał Skowerski – inspektor wojewódzki w WZFE 
– Członek Zespołu Kontrolnego 

OSOBY REPREZENTUJĄCE 

KONTROLOWANĄ JEDNOSTKĘ – IMIĘ, 

NAZWISKO I STANOWISKO  

Zbigniew Wróbel – Z-ca Dyrektora Powiatowego 
Zarządu Dróg 

Wojciech Strojny – Starszy Specjalista 

Jacek Goł ębiowski – Kierownik Sekcji 
Planowania i Zamówie ń Publicznych 

DATA POPRZEDNIEJ KONTROLI - 

 

 

I. Podstawa prawna kontrolowanej tematyki  

 

1. § 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 27.03.2009 r. w sprawie udzielania dotacji celowych 

dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych 

i gminnych (Dz. U. z 2009 r. nr 53 poz..435). 
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2. Umowa dotacji nr 72/NPPDL/09 z dnia 04.05.2009 r. zawarta pomiędzy Wojewodą 

Świętokrzyskim a Powiatem Kieleckim. 

3. Zarządzenie nr 122/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31 grudnia 2009 r.  w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu przeprowadzenia kont roli zewn ętrznej przez 

pracowników Świętokrzyskiego Urz ędu Wojewódzkiego w Kielcach w jednostkach 

organizacyjnych wojewódzkiej administracji zespolon ej, jednostkach samorz ądu 

terytorialnego, jednostkach organizacyjnych podporz ądkowanych Wojewodzie 

Świętokrzyskiemu, przedsi ębiorstwach pa ństwowych, dla których Wojewoda 

Świętokrzyski jest organem zało Ŝycielskim oraz innych jednostkach organizacyjnych  – 

w zakresie wynikaj ącym z przyznanych Wojewodzie uprawnie ń kontrolnych . 

4. UpowaŜnienia  nr 354/2010, 355/2010 i 356/2010 podpisane przez dyrektora WZFE ŚUW 

w Kielcach z upowaŜnienia Wojewody Świętokrzyskiego na podstawie zapisów art.36 Ustawy 

z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. nr 31 

poz. 206 z dn.26.03.2009 r.). 

 

II. Cel kontroli  

Celem kontroli jest zbadanie prawidłowości zrealizowanego projektu w zakresie: 

1. Wywiązywania się Beneficjenta z realizacji postanowień umowy o dofinansowanie; 

2. Fizycznej realizacji projektu oraz zgodności zrealizowanego projektu w zakresie rzeczowym 

i finansowym z wnioskiem aplikacyjnym i Umową dotacji nr 72/NPPDL/09 z dnia 04.05.2009 r. 

3. Przestrzegania przez Beneficjenta ustaw; O finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r., 

(Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104), O dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 

13 listopada 2003 roku (Dz. U. z 2008r. Nr 88, poz. 539 z późn. zm.), Prawo zamówień 

publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), O drogach 

publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 1985 r. Nr 14, poz. 60 z późn. zm.)  Uchwały 

Rady Ministrów nr 233/2008r. z dnia 28 października 2008 r. w sprawie ustanowienia Programu 

Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”; 

 

III. Wymagania uj ęte we wniosku aplikacyjnym  

Przebudowany odcinek drogi gminnej Nr 0378T Zgórsko – Nowiny – Trzcianki – Sitkówka 

odc. od km 0+027 do km 2+317 charakteryzuje się duŜym dobowym natęŜeniem ruchu. Roboty 

drogowe wykonane w ramach projektu poległy na poszerzeniu drogi, ułoŜeniu nowej nawierzchni, 

budowie chodników, zatok autobusowych, uporządkowania odwodnienia oraz wykonanie instalacji 

oświetlenia ulicznego. 

W ramach przebudowy planowano wykonanie następującego zakresu robót: 
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1. Ujednolicenie szerokości drogi do 7,0 m – do skrzyŜowania z drogą powiatową nr 0377T i do 

6.0 m na pozostałym odcinku, przez wykonanie poszerzeń; 

2. Wykonanie na odcinku od km: 0+027 do km 1+647 podbudowy w technologii MMCE oraz 

nawierzchni wyrównawczej , wiąŜącej oraz ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej (dla 

ruchu KR-4); 

3. Wykonanie na odcinku od km: 1+647 do km: 2+317 nawierzchni wyrównawczej, wiąŜącej 

i ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej (dla ruchu KR-3); 

4. Budowę chodników z kostki betonowej grubości 8 cm o łącznej długości  2,867 km; 

5. Budowę i przebudowę  3 zatok autobusowych; 

6. Utwardzenie poboczy materiałem kamiennym; 

7. Instalację barier spręŜystych o długości 68 m  oraz poręczy ochronnych  dł. 64 m 

zabezpieczających ruch pieszy; 

8. Uporządkowanie odwodnienia w tym budowę czterech odcinków kanalizacji deszczowej 

o łącznej długości 780 m, oraz montaŜ dwóch kompletów osadników i lamelowych separatorów 

dla podczyszczania wód opadowych, oczyszczenie istniejących rowów z namułu oraz 

oczyszczenie przepustów; 

9. Przebudowę oświetlenia ulicznego. 

Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji projektu określony we wniosku przewidywał 

iŜ koszt brutto realizacji robót wyniesie 6.000.000,00 zł, a przewidywana data przekazania drogi do 

eksploatacji nastąpi w  listopadzie 2009 r. 

 
 
 
IV. Opis stanu faktycznego:  

 
1)1)1)1) Zgodno ść projektu z Wnioskiem Aplikacyjnym, Umow ą i Aneksem w zakresie 

finansowym:  

 

W dniu 21.11.2008 roku wpłynął WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PRZEBUDOWY, 

BUDOWY, REMONTU DROGI LOKALNEJ W RAMACH Programu Wieloletniego pod nazwą  

„NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008-2011” odnoszący się do 

projektu  „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0378T Zgórsko – Nowiny – Trzcianki - Sitkówka odc. od 

km: 0+027 do km: 2+317” w tym Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji projektu określonego 

we „Wniosku”  na kwotę kosztów realizowanego projektu brutto w wysokości 6.000,0 tys. zł. 

 W  dniu 4 maja 2009 r. została zawarta Umowa Dotacji Nr 72/NPPDL/09 pomiędzy Wojewodą 

Świętokrzyskim a Powiatem Kieleckim o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budŜetu 

państwa ww. projektu: Umowa zakładała przekazanie dotacji celowej z budŜetu państwa na  

dofinansowanie projektu w łącznej kwocie 2.220.687,19 złotych, co stanowi 50,00% wartości 
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inwestycji. Beneficjent zobowiązał się  do przekazania na realizację projektu środków w łącznej 

kwocie 2.220.687,20 zł. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego całkowity koszt realizacji 

został określony na kwotę 4.441.374,39 zł. 

 W dniu 15.12.2009 r.  został podpisany Aneks Nr 1 z do Umowy  Nr 72/NPPDL/09,  

określający kwotę dofinansowania z budŜetu państwa w wysokości  2.208.920,29 zł, co stanowi 

50% wydatków kwalifikowanych. Środki Beneficjenta wyniosły 2 208 928,30 zł, a łączne koszty 

kwalifikowane określono na poziomie 4.417.840,59 zł. Zmniejszenie to wynikało z konieczności 

wyłączenia z harmonogramu rzeczowo-finansowego prac związanych z zabezpieczeniem 

kanalizacji rurą dwudzielną oraz zabezpieczeniem kabli telekomunikacyjnych stanowiących koszty 

niekwalifikowalne (zgodnie z art. 4 pkt 1-4 Ustawy o drogach publicznych z 21 marca 1985r. – tekst 

jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 204 poz. 2086 z późn. zm., wydatki te nie dotyczą drogi, a tym samym 

nie mogą być realizowane w ramach Programu).   

 W dniu  02.09.2009 r.  Beneficjent złoŜył wniosek o częściową wypłatę dotacji na 

przedmiotową inwestycję w wysokości 1.327.317,62 zł (kwota przedstawionych faktur wynosiła 

2.654.635,25 zł). W dniu 22 września 2009 roku Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach  

przekazał  środki w ww. wysokości do Starostwa Powiatowego w Kielcach. Następny wniosek 

złoŜony w dniu 08.12.2009 r. został skorygowany zgodnie z Aneksem Nr 1 z 15.12.2009 r. do 

Umowy dofinansowania. Kwotę dofinansowania  określono na 881.602,67 zł przy przedstawionych 

fakturach w wysokości 1.786.739,14 zł   

W dniu 23.12.2009 r. zostały przekazane Starostwu Powiatowemu w Kielcach  środki 

finansowe w wysokości 881.602,67 zł.  Całkowita wartość projektu wynosiła 4.441.374,39 zł, w tym 

koszty kwalifikowalne stanowiły kwotę: 4.417.840,59 zł a dofinansowanie: 2.208.920,29 zł.  

 Do przedstawionych wniosków załączone zostały faktury oraz protokóły odbiorów 

częściowych, w których wystąpiły rozbieŜności w kolumnie „wartość w okresie rozliczeniowym  zł  

netto” w stosunku do załączonych kosztorysów powykonawczych. RozbieŜności wynikały 

z błędnego przypisania wartości wykonanych robót do poszczególnych pozycji robót. Wyjaśnienie 

Beneficjenta - Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach z 11.05.2010 r. stanowi Załącznik Nr 1 do 

niniejszego Protokółu Kontroli. Pomimo opisanych błędów, moŜna stwierdzić na podstawie 

załączonych kosztorysów powykonawczych,  Ŝe wszystkie roboty budowlane zostały rozliczone 

poprawnie.      

Podczas kontroli Zespół Kontrolujący dokonał sprawdzenia prawdziwości przekazanych 

przez Beneficjenta kopii dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków. W tym celu 

porównano oryginały dokumentów księgowych będących w dyspozycji Beneficjenta z ich kopiami 

przekazanymi do Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi, w formie załączników do 

przedłoŜonych  wniosków o wypłatę dotacji.  
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Następnie, na podstawie zgromadzonych danych, Zespół Kontrolujący poddał analizie 

poziom kosztów realizacji poszczególnych elementów  i rodzajów robót w stosunku do ujętych 

w harmonogramie rzeczowo - finansowym wniosku aplikacyjnego oraz umowy i aneksu.  

W załączeniu  przedstawiamy tabelaryczne zestawienie planowanych i poniesionych kosztów 

w podziale na poszczególne elementy i rodzaje robót sporządzone na podstawie przedstawionych 

faktur, protokołów odbioru  i kosztorysów powykonawczych   –  Załącznik  nr 2.   

Z przedstawionego zestawienia – tabeli rozliczenia kosztów planowanych i faktycznie 

poniesionych wynika, iŜ wartość robót ogółem ujęta w harmonogramie do umowy w stosunku do 

wartości ujętej w harmonogramie do wniosku aplikacyjnego przed przetargiem była mniejsza o 

1.558,7 tys. zł brutto.  

Kwota zwiększeń i zmniejszeń w poszczególnych kategoriach  robót w wysokości 

2.064,7 tys. zł wynika z rozbieŜności w wartościach zaproponowanych w kosztorysie inwestorskim 

i zaoferowanych przez wykonawcę i stanowi 34,41%  wartości robót ujętych we wniosku 

aplikacyjnym.  

Wyjaśnienie Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach  z 11.05.2010r. stanowi  Załącznik Nr 3 do 

niniejszego Protokołu Kontroli. 

Wartość robót ujęta w aneksie była mniejsza w stosunku do umowy o 23.533,80 zł brutto, co 

wynikało, jak zaznaczono wcześniej, z konieczności odliczenia wydatków niekwalifikowanych..     

Wartość ogółem zrealizowanych prac w stosunku do  aneksu ukształtowała się na tym 

samym poziomie i wyniosła 4 417 840,59 zł.  

Ustalenia na podstawie dokumentów  

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne, Zespół Kontrolujący stwierdził, iŜ 

dokumenty księgowe – faktury, są prawidłowo opisane, kopie złoŜone do wniosku o wypłatę dotacji 

są toŜsame z oryginałami, Beneficjent dysponuje kompletną, rzetelną dokumentacją księgową 

potwierdzającą dokonanie wydatków na realizację projektu. Faktycznie poniesione wydatki na 

realizację przedmiotowej inwestycji przedstawia poniŜsze zestawienie tabelaryczne „Wykorzystania 

przekazanych środków na realizację projektu” zgodnie z Umową dotacji nr 72/NPPDL/09 i Aneksem 

Nr 1.  

 

Lp.  

 

Numer 

Faktury 

Data 

Wystawienia 

Faktury 

Wartość 

Faktury 

Kwota 

Przelewu 

Data 

Zapłaty 

Wartość 

dotacji 

Środki 

Beneficjenta 

1. 44/05/09 29.05.2009 467 772,40 467 772,40 26.06.2009 233 886,20 233 886,20 

2. 76/06/09 30.06.2009 1 763 826,63 1 763 826,63 30.07.2009 881 913,31 881 913,32 
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3. 96/07/09 31.07.2009 423 036,22 423 036,22 28.08.2009 211 518,11 211 518,11 

4. 112/08/09 31.08.2009 401 088,73 401 088,73 30.09.2009 200 544,36 200 544, 37 

5. 143/09/09 30.09.2009 939 380,27 939 380,27 30.10.2009 465 395,74 473 984,53 

6. 175/A/11/09 13.11.2009 446 270,14 446 270,14 30.11.2009 215 662,57 230 607,57 

  Razem 4 441 374,39 4 441 374,39  2 208 920,29 2 232 454,10 

 

Zespół Kontrolny stwierdził, Ŝe w trakcie realizacji Umowy Nr 2M/0378T/2009 zawartej 

w dniu 02.04.2009 r. pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg w Kielcach a  Przedsiębiorstwem 

Robót InŜynieryjnych „FART”   sp. z o.o.  na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 0378T 

Zgórsko – Nowiny – Trzcianki – Sitkówka odc. od km: 0+027 do km: 2+317, nie został dotrzymany 

zapis § 5 ust.1 w/w Umowy:  „Rozliczenie robót będzie następowało fakturami częściowymi za 

wykonane roboty potwierdzonymi przez inspektora nadzoru, wystawionymi do kwoty nie większej niŜ 

80% wartości robót.” Jak wynika z przedstawionych dokumentów (powyŜszej tabeli) do 30.10.2009r. 

uregulowano płatności w wysokości 3.995.104,25 zł, co stanowi 89,95% wynagrodzenia za 

wykonany przedmiot umowy.   

 

2) Zgodno ść projektu z wnioskiem aplikacyjnym w zakresie rzecz owym:  

Kontrola została przeprowadzona w dwóch etapach: 

W I etapie  przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących projektu pod kątem zgodności 

z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii rzeczowej, takich jak:  

1) Dziennik Budowy nr 430/2009 wydany dnia 20.04.2009 r. przez Wydział Budownictwa 

Starostwa Powiatowego w Kielcach, 

2) Zgłoszenie do Starostwa Powiatowego w Kielcach robót budowlanych z dnia 12.11.2008r., na 

które nie obowiązuje pozwolenie na budowę, 

3) Kosztorys inwestorski z dnia 30.10.2008r. z przedmiarem robót,  

4) Kosztorysy ofertowe z przedmiarem robót, 

5) Wykazy wykonanych robót, 

6) Protokół Odbioru spisany dnia 29.05.2009 r. (zał. do f-ry nr 44/05/09), 

7) Protokół Odbioru spisany dnia 30.06.2009 r. (zał. do f-ry nr 76/06/09), 

8) Protokół Odbioru spisany dnia 31.07.2009 r. (zał. do f-ry nr 96/07/09), 

9) Protokół Odbioru spisany dnia 31.08.2009 r. (zał. do f-ry nr 112/08/09), 

10) Protokół Odbioru spisany dnia 30.09.2009 r. (zał. do f-ry nr 143/09/09), 

11) Protokół Odbioru spisany dnia 12.11.2009 r. (zał. do f-ry nr 175/A/11/09), 

12) Protokół Nr 2M/0378T/2009 odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji obiektu spisany 

dnia 12.11.2009r. 
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13) Umowa Nr 2M/0378T/2009 zawarta w dniu 02.04.2009 r. na wykonanie zadania  pn.  

„Przebudowa drogi powiatowej nr 0378T Zgórsko – Now iny – Trzcianka – Sitkówka odc. 

od km 0+027 do km 2+317”  pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg w Kielcach 

a Przedsiębiorstwem Robót InŜynieryjnych „FART”   sp. z o.o.  na wykonanie przebudowy 

drogi powiatowej nr 0378T Zgórsko – Nowiny – Trzcianki – Sitkówka odc. od km: 0+027 do 

km: 2+317, zgodnie z przedmiarem robót, dokumentacją projektową oraz szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi. 

14) Dokumentacja projektowa wraz z planami i mapami Gminy Sitkówka Nowiny                                  

z zaznaczonym przebiegiem modernizowanej drogi. Projekt wykonała firma EKODORO sp. 

z o.o. z Kielc, 

15) Dokumentacja przetargowa; 

16) Dokumenty finansowo – księgowe. 

W II etapie zwizytowano miejsce realizacji projektu poprzez przejazd przebudowanymi odcinkami 

drogi powiatowej nr 0378T.   

   Do wniosku aplikacyjnego nie załączono dokumentacji projektowej inwestycji objętej w/w  

wnioskiem, poniewaŜ prace rozpoczęto po zgłoszeniu do Starostwa Powiatowego w Kielcach robót 

budowlanych, na które nie obowiązuje pozwolenie na budowę. 

W ramach w/w projektu przewidziano przebudowę drogi powiatowej nr 0378T Zgórsko – 

Nowiny  - Trzcianki – Sitkówka obejmującej m. in.: ujednolicenie szerokości całej drogi, wykonanie 

nowej podbudowy, połoŜenie warstwy wiąŜącej i ścieralnej, budowę chodników i zatok 

autobusowych, utwardzenie poboczy, instalację barier spręŜystych i poręczy ochronnych, 

uporządkowanie odwodnienia oraz montaŜ oświetlenia ulicznego. Ogólna długość remontowanej 

drogi wynosi 2 290 mb.  Kontrola takich dokumentów jak Dziennik Budowy i Protokoły Odbioru 

wskazuje, Ŝe załoŜenia projektowe zostały w całości zrealizowane. Zapisy w Dzienniku Budowy 

potwierdzają, Ŝe prace rozpoczęto dnia 24.04.2009r. od przekazania placu budowy wykonawcy 

a zakończenie robót nastąpiło dn. 30.10.2009r.  

W trakcie kontroli projektu zwizytowano miejsce inwestycji. Z przeprowadzonych czynności 

sporządzono dokumentację fotograficzną, stanowiącą Załącznik nr 4 do niniejszego Protokółu 

Kontroli 

 

2.  Poprawno ść stosowania przez Beneficjenta przepisów ustawy z d nia 29 stycznia 

2004 roku Prawo zamówie ń publicznych (Dz. U. 2004 nr 19 poz. 177 z pó źn. zm.)  

 

Realizując projekt Beneficjent przeprowadził jedno postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
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Prawo zamówień publicznych, w wyniku którego został wybrany wykonawca robót budowlanych na 

zdanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr  0378T Zgórsko – No winy – Trzcianka - 

Sitkówka od km 0+027 do km 2+317 długo ści 2290 mb”.  

  W dokumentacji przedmiotowego postępowania znajdują się: 

1. Zarządzenie nr 19/2006 Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach z dnia 2 listopada 

2006 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Powiatowy 

Zarząd Dróg. 

2. Zarządzenie Nr 6/2007 Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach z dnia 12 czerwca 

2007 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz  Zakres obowiązków przewodniczącego 

komisji, Zakres obowiązków członka komisji oraz Zakres obowiązków członka komisji 

wyznaczonego do dokumentowania czynności komisji w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego. 

3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, sporządzona dnia 25.02.2009 r. wraz 

z załącznikami, w której określono: 

• termin składania ofert – 20.03.2009 r. do godz. 10.00, 

• kryterium wyboru oferty – 100% cena, 

• wadium – 60.000,00 zł, 

• termin wykonania przedmiotu zamówienia – 31.10.2009 r. 

4. Ogłoszenie o zamówieniu przesłano do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 27.02.2009r. 

i opublikowane pod nr 43908-2009 w tym samym dniu, 

5. Ogłoszenie zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniach od 

27.02.2009r. do 20.03.2009r., 

6. Ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego  - www.pzdkielce.pl. 

7. Protokół z postępowania o udzielenia zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej 

od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych, druk ZP-2. (oznaczenie sprawy:  PZD.PZ-

3450/3/2009), zawiera: 

� Opis przedmiotu zamówienia;  

� Wartość przedmiotu zamówienia ustalono w wysokości 4.918.032,60 PLN tj. 1.268.482,27 

EURO w dniu 30.10.2008r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego przez Pana Mariana 

Rokitę; 

� Termin składania ofert – 20.03.2009r. do godz. 10.00; 

� Otwarcie ofert odbyło się w dniu 20.03.2009r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego; 

� Wymagane warunki udziału w postępowanie spełniało – 4 wykonawców, 

� ZłoŜono 7 oświadczeń na drukach ZP-11 z dnia 20.03.2009 r.  Oświadczenia złoŜyły osoby 

wchodzące w skład komisji przetargowej oraz Kierownik Zamawiającego i jego Zastępca; 
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� Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 

6.000.000,00 zł; 

� Wykluczono – 0 wykonawców; 

� Odrzucono – 0 ofert; 

� ZłoŜono 4 oferty; 

a) „DROGOMEX” Sp. z o. o. Zakład w Dąbrowie Górniczej, ul. Koksownicza 2, 42-530 

Dąbrowa Górnicza, na kwotę 4.757.858,93 zł brutto, 

b) „REM-WOD” Sp. z o. o., ul. Legnicka 28, 25-324 Kielce, na kwotę 5.255.731,55 zł brutto, 

c) „STRABAG” Sp. z o. o. Oddział Kielce, ul. Bodzentyńska 44 a, 25-308 Kielce, na kwotę 

4.857.238,21 zł brutto, 

d) Przedsiębiorstwo Robót InŜynieryjnych „FART” Sp. z o. o., ul. Ściegiennego 268a, 25-116 

Kielce, na kwotę 4.441.374,93 zł brutto. 

� Oferta najkorzystniejsza – wybrano ofertę nr 4 – Przedsiębiorstwo Robót InŜynieryjnych 

„FART” Sp. z o. o., ul. Ściegiennego 268a, 25-116 Kielce; 

� W trakcie postępowania nie wniesiono protestów; 

8. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z informacją dotyczącą ilości otrzymanych 

punktów oraz z informacją dotyczącą wszystkich ofert, które zostały złoŜone w postępowaniu, 

przesłano w dniu 23.03.2009r. do wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu 

oraz zamieszczono na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Zamawiającego od  dnia 

23.03.2009 r. 

9. Pismo, znak: PZD.PZ-3450/3/2009 z dnia 31.03.2009 r. do wykonawcy, który złoŜył 

najkorzystniejszą ofertę, z zaproszeniem do podpisania umowy w dniu 02.04.2009 r. 

10. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  zostało wysłane do Biuletynu Zamówień Publicznych 

w dniu 03.04.2009r. i opublikowane w tym samym dniu pod nr 90372-2009. 

11. Umowa Nr 2M/0378T/2009 zawarta w dniu 2 kwietnia 2009 roku  pomiędzy Powiatem Kieleckim 

– Powiatowym Zarządem Dróg w Kielcach reprezentowanym przez Jerzego Komorniczaka – 

Dyrektora PZD w Kielcach oraz Zbigniewa Wróbla – Z-cę Dyrektora PZD w Kielcach a firmą: 

Przedsiębiorstwem Robót InŜynieryjnych „FART” Sp. z o. o., ul. Ściegiennego 268 a,  25-116 

Kielce reprezentowaną przez Wiesława Ruchomskiego – V-ce Prezesa oraz Jacka Bojarowicza 

– V-ce Prezesa, której przedmiot został określony w §3, na kwotę 4.441.374,39 zł brutto. 

 

Wnioski: Zespół Kontrolny stwierdził, Ŝe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 

zostało przeprowadzone zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. 

(Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.). 
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V. Nieprawidłowo ści  

W zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. 2004, nr 19 poz. 177 z późn. zm.) nie stwierdzono nieprawidłowości. 

W zakresie zgodności rzeczowej realizacji projektu z Umową Dotacji nr 72/NPPDL/09 

stwierdzono rozbieŜności opisane w pkt. IV 1. 

 

VI. Wynik kontroli  

Pozytywny, z zastrzeŜeniem uchybień wymienionych w punkcie IV 1. 

 

VII. Sposób i termin zgłaszania zastrze Ŝeń do Protokółu Kontroli  

Informujemy, iŜ w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania Protokółu Kontroli moŜna 

zgłaszać do Wojewody Świętokrzyskiego pisemne zastrzeŜenia co do ustaleń w nim zawartych. 

ZastrzeŜenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione. 

Kierownik Jednostki Kontrolowanej moŜe odmówić podpisania Protokółu Kontroli informując 

Wojewodę Świętokrzyskiego w terminie 7 dni od jego otrzymania o przyczynach takiego 

postępowania. 

Na tym protokół zakończono sporządzając go dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,  

z których po jednym otrzymują : 

1. Kierownik Jednostki Kontrolowanej; 

2. Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi ŚUW w Kielcach; 

 

Kontrolowany 

 

S T A R O S T A 

Zenon Janus 

(podpis) 

 

18 MAJ 2010 

(data) 

 

Kontrolujący 

 

Wiesława Rusek 

GraŜyna Molecka 

Rafał Skowerski 

(podpis) 

 

Kielce, 17.05.2010 r. 

(data) 



 2 

 

Załącznik nr 1  

 

Wyjaśnienie Beneficjenta dotyczące  rozbieŜności pomiędzy wartościami wykonanych robót 

do poszczególnych pozycji Protokołu odbioru częściowego . 
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Załącznik nr 2  

 

Tabela – Zestawienie planowanych i poniesionych kosztów w ramach projektu. 
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Załącznik nr 3  

 

Wyjaśnienie Beneficjenta dotyczące  rozbieŜności pomiędzy wartościami wykonanych robót 

ujętych w harmonogramie rzeczowo – finansowym wniosku o dofinansowanie oraz harmonogramie 

rzeczowo – finansowym stanowiący załącznik do umowy dotacji. 
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Załącznik nr 4 

Dokumentacja fotograficzna 

      

 


