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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. nr 53 poz. 435). 

2. Umowa dotacji nr 158/NPPDL/09 z dnia 02.07.2009 r. zawarta pomiędzy Wojewodą 

Świętokrzyskim a Gminą Sandomierz. 

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 
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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   1116, 1117 i 1118 podpisane przez Dyrektora WFEiPP 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 158/NPPDL/09 z dnia 02 lipca 

2009r. 

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 2008 r. 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  

 
Projekt pn. „Budowa ulic Obrońców Westerplatte i Frankowskiego w Sandomierzu (droga nr 

G77 i G26)” obejmował budowę ulic zlokalizowanych w pobliŜu centrum Sandomierza 

lewobrzeŜnego. Długość odcinków dróg objętych wnioskiem wynosiła 387 m. W zakres projektu 

wchodziła budowa kanalizacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków 

sanitarnych, budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią wód deszczowych, montaŜ 

oświetlenia ulicznego a takŜe budowa jezdni o nawierzchni   bitumicznej oraz  chodników i zjazdów 

z kostki betonowej. 

Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji projektu określony we wniosku przewidywał, 

iŜ koszt brutto realizacji robót wyniesie 2.546,2 tys. zł, a zakończenie realizacji projektu nastąpi 

w grudniu 2009 r. 
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IV. Opis stanu faktycznego:      

                      

1. Zgodno ść projektu z Wnioskiem Aplikacyjnym oraz Umow ą Dotacji Nr 158/NPPDL/09 

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  „Budowa ulic Obrońców Westerplatte i Frankowskiego w Sandomierzu (droga G 77 i G 26)” 

- w tym Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji projektu określonego we „Wniosku”  na kwotę 

kosztów realizowanego projektu brutto 2 500,0 tys. zł  (w tym: budŜet państwa 1 250,0 tys. zł., środki 

własne 1 250,0 tys. zł.), 

- Terminy realizacji: 

• rozpoczęcia  - marzec 2009r. 

• zakończenia – październik 2009r. 

• rozliczenia końcowego – grudzień 2009r. 

 W dniu 02.06.2009r. pomiędzy Gminą Sandomierz o statusie miejskim a Konsorcjum firm: 

Zakładem Pracy Chronionej Przedsiębiorstwo WielobranŜowe „NOWEX” Tadeusz Nowak - 

Pełnomocnik konsorcjum – Stalowa Wola i Przedsiębiorstwem Budownictwa InŜynieryjno-

Drogowego „INśDRÓG” Sp. z o.o. – Partner konsorcjum - Stalowa Wola, zawarta została umowa Nr 

TI.342-12/18/09:  

-zlecająca wykonanie robót budowlanych: Budowę ul. Obrońców Westerplatte i Frankowskiego        

w Sandomierzu polegających na  budowie nawierzchni jezdni i chodników z odwodnieniem          

oraz na budowie kanalizacji sanitarnej i oświetlenia, 

-  określająca wynagrodzenie wykonawcy w wysokości 1 646 393,52 zł brutto, 

- a takŜe termin rozpoczęcia robót w ciągu 14 dni po przekazaniu placu budowy oraz zakończenia 

do 30.10 2009r.        

W dniu 17.06.2009r. do ww. umowy został podpisany aneks Nr 1 precyzujący zapis §1 umowy – 

wykonania robót budowlanych: Budowę ulic Obrońców Westerplatte i Frankowskiego 

w Sandomierzu (droga nr G 77 i G 26) na długości 387 m.  

 W  dniu 02.07.2009 r. została zawarta Umowa Dotacji Nr 158/NPPDL/09 pomiędzy Wojewodą 

Świętokrzyskim a Gminą Sandomierz o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budŜetu państwa 

ww. projektu. Umowa zakładała: 

- przekazanie dotacji celowej z budŜetu państwa na  dofinansowanie projektu w łącznej kwocie 

 823 196,76 zł, co stanowi 50,0% wartości inwestycji wynikającej z zawartej umowy z wykonawcą. 

Beneficjent zobowiązał się  do przekazania na realizację projektu środków w łącznej kwocie 
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 823 196,76 zł. Całkowity koszt realizacji po przeprowadzeniu postępowania przetargowego 

określono na  1 646 393,52 zł.  

-  następujące okresy realizacji projektu: 

•  rozpoczęcie realizacji projektu  – czerwiec 2009, 

• zakończenie rzeczowe realizacji projektu – październik 2009, 

•  zakończenie finansowe projektu – listopad 2009r. 

 

 W dniu 01.09.2009r. zawarty został Aneks Nr 1 do Umowy Dotacji Nr 158/NPPDL/09 z 02 lipca 

2009r. utrzymujący koszt realizacji inwestycji na dotychczasowym poziomie tj.  wysokości 

1 646 393,52 zł, zmieniający kwotę dofinansowania z budŜetu państwa do  823 166,12 zł – przy      

nie zmienionym udziale procentowym 50,0% i jednocześnie zwiększający wielkość środków 

finansowych Beneficjenta  do kwoty 823 227,40 zł  

Pozostałe warunki Umowy pozostały bez zmian. 

 

 Następnie pismem znak: ZF.IV-7012/3-158/09 z dnia 09.11.2009 r. Wydział Zarządzania 

Funduszami Europejskimi   ŚUW   zwrócił   się   do   Beneficjenta   o   złoŜenie   stosownego   

wyjaśnienia i przygotowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego, celem sporządzenia aneksu     

do umowy, zmniejszającego wartość projektu i tym samym dofinansowania. PowyŜsze wynikało             

z konieczności wyłączenia z branŜy sanitarnej harmonogramu rzeczowo-finansowego prac 

związanych z: 

- kanalizacją sanitarną na wartość 284 798,87 zł. 

- wodociągiem na wartość 105 173,61 zł 

oraz całego zakresu prac związanych z 

- Przebudową linii energetycznych na wartość 47 674,27 zł. 

 Wyszczególnione wydatki w myśl art.4 pkt. 1-4 Ustawy o drogach publicznych z 21 marca 1985 r. 

(tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 204 poz. 2086 z późn. zmianami) nie wchodzą w skład drogi, a 

tym samym nie mogą być realizowane w ramach Programu. 

Wydatki wynikające z realizacji tych prac tj. wydatki niekwalifikowalne były ujęte w punkcie 2.2 

wniosku aplikacyjnego złoŜonego w dniu 21.11.2008 r. do ŚUW w Kielcach zamiast w punkcie 2.3  - 

inwestycje towarzyszące niezbędne  dla przekazania w uŜytkowanie dofinansowanego 

przedsięwzięcia ( nie objęte zakresem rzeczowym wniosku).   

 Całkowita wartość w wysokości 1 646 393,52 zł  po pomniejszeniu o koszty niekwalifikowalne 

uległa zmniejszeniu do kwoty 1 208 746,77 zł tj. o 437 646,75 zł.  

PowyŜsza zmiana została uwzględniona w Aneksie Nr 2 z 11.12.2009r., kwota dotacji wyniosła 

604 373,38 zł, co stanowi 50% wydatków kwalifikowanych z wartości inwestycji wynikającej               

z zawartej umowy z wykonawcą. Beneficjent zobowiązał się do przekazania środków w kwocie 

604 373,39 zł.   
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Dnia 27.07.2009r.  Beneficjent złoŜył wniosek  o wypłatę dotacji z budŜetu państwa na kwotę ogółem 

61 000,00 zł  wynikającą z  przedstawionej faktury  (tj. Faktury VAT Nr 36/U/2009 z 30.06.2009r).  

Z uwagi na konieczność dokonania korekty  dotyczącej faktury (braku jednostki miary),  opisu 

faktury (źródeł finansowania) oraz dostarczenia upowaŜnienia dla osoby podpisującej dokumenty jak 

i kserokopii Protokołu Odbioru Wykonanych Robót  29 lipca 2009r. powiadomiono o powyŜszym 

Beneficjenta, który 14 sierpnia 2009r. przekazał do WZFE dokumenty, wymagające jednak dalszych 

korekt (e-mail do Beneficjenta z 18 sierpnia 2009r.). 

W dniu 20.08.2009r   przekazano wymaganą fakturę korygującą, a 28 sierpnia 2009r. po pozytywnej 

weryfikacji  złoŜonego wniosku wraz  z dokumentami WZFE wystąpił do WFiB o wypłatę dotacji         

w kwocie 30 500,00 zł.  Środki te przekazano do Beneficjenta 31 sierpnia 2009r.    

Kolejny wniosek złoŜony 11 września 2009r. opiewający na kwotę 427 000,00 zł (Faktura VAT 

43/U/2009 z dnia 31.07.2009r.) zweryfikowano 21 września 2009r a środki dofinansowania w kwocie 

213 500,00 zł przekazano 22 września 2009r. Na wnioski trzeci oraz czwarty złoŜony 5  i 27 

października 2009r na kwotę 358 586,73 zł (Faktura VAT 49/U/2009z 31.08.2009r) oraz 150 479,89 

zł (Faktura VAT 54/U/2009r z 30.09.2009r. ) pozytywnie rozpatrzone 15 i 30 października 2009r. 

środki finansowe w wysokości 179 293,36 zł i 75 239,94 zł zostały przekazane 29 i 30 października 

2009r.   

Ostatni piąty wniosek na kwotę 649 326,90 zł (Faktura VAT 57/U/2009 z dnia 20.11.2009r.) złoŜono 

08.12.2009r. Z uwagi na konieczność dokonania korekt w postaci dodatkowych opisów 

(uwzględniających źródła finansowania)  zamieszczonych na złoŜonej fakturze jak i fakturach  

wcześniejszych w związku z wydatkami niekwalifikowanymi występującymi w projekcie i dokonaną 

11.12.2009r korektą Aneksem Nr 2 do Umowy dofinansowania oraz z uwagi na konieczność 

dostarczenia informacji o wykonanym zakresie rzeczowym robót i przekazania zestawienia 

wykonanych robót (tabeli rozliczeniowej), kosztorysu powykonawczego do protokołu odbioru robót 

15 grudnia powiadomiono o powyŜszym Beneficjenta, który 23.12.2009r. (wpływ do WZFE  

28.12.2009r) a następnie po ponownych korektach 29.12.2009r. złoŜył skorygowany wniosek            

o wypłatę dotacji. Po pozytywnej weryfikacji WZFE wystąpił do WFiB o wypłatę dotacji w wysokości 

105 840,08 zł. W tym samym dniu tj.29.12.2009r. ww. środki zostały przekazane do Beneficjenta.  

 Podczas kontroli Zespół Kontrolujący dokonał sprawdzenia prawdziwości przekazanych przez 

Beneficjenta kopii dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków. W tym celu porównano 

oryginały dokumentów księgowych (faktury, protokoły odbioru, potwierdzenia operacji) będących 

w dyspozycji Beneficjenta z ich kopiami przekazanymi do Wydziału Zarządzania Funduszami 

Europejskimi. Sprawdzono równieŜ oryginały wyciągów i poleceń przelewów znajdujących się 

u Beneficjenta.  
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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.  

W załączeniu  przedstawiamy tabelaryczne zestawienie planowanych i poniesionych kosztów 

– Załącznik Nr 1, w podziale na poszczególne elementy i rodzaje robót sporządzone na podstawie 

przedstawionych faktur, protokołów odbioru.   

Z przedstawionego zestawienia – tabeli rozliczenia kosztów planowanych i faktycznie 

poniesionych wynika, iŜ faktyczna wartość wykonanych robót wyniosła 1 646 393,52 zł w tym 

wydatki niekwalifikowalne wyniosły 437 646,75 zł. Tym samym wydatki kwalifikowalne zamknęły     

się kwotą 1 208 746,77 zł i nie odbiegały od wartości określonej w Aneksie Nr 2 o dofinansowanie.   

 RóŜnica między wartością  robót wykonanych w stosunku do wniosku aplikacyjnego 

wyniosła  - 853 606,48 .zł. i wynikała z rozbieŜności między (kosztorysem inwestorskim)  

szacunkowym kosztem robót ujętym w harmonogramie do wniosku aplikacyjnego i ustalonym na 

etapie składania wniosku o dofinansowanie a faktycznym kosztem wykonania inwestycji 

wynikającym z zawartej umowy z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym.  

Protokółami odbioru technicznego końcowego, spisanymi 21.09.2009r i 20.11.2009r. 

ustalono między innymi iŜ, budowa kanalizacji sieci sanitarnej oraz budową jezdni, chodników, 

zjazdów oraz oświetlenia, wodociągu i kanalizacji deszczowej została wykonana zgodnie 

z projektem stanowiącym załącznik do Umowy zawartej pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą. Termin 

wykonania prac dotyczących kanalizacji sanitarnej i deszczowej został dotrzymany (31.08.2009r), 

natomiast zakończenie pozostałych prac budowlanych  nastąpiło 10.11.2009r – 10 dni po 

planowanym terminie tj. po 30.10.2009r. 

 

Z przekazanego do tutejszego Wydziału za pismem znak: TI.70410-40-62/09 z dnia 

08.12.2009r Burmistrza Miasta Sandomierza  sprawozdania końcowego z realizacji projektu wynika, 

Ŝe na ogólną kwotę wydatków kwalifikowanych 1 208 746,77 zł środki budŜetu państwa stanowią 

50% - 604 373,38 zł, pozostałe 50% - 604 373,39 zł stanowią środki Beneficjenta. Szczegółowe 

rozbicie źródeł finansowania na poszczególne zadania (rodzaje robót) przedstawia przekazane     

ww. sprawozdanie 

 

Ustalenia na podstawie dokumentów  

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne, Zespół Kontrolujący stwierdził,        

iŜ dokumenty księgowe – faktury, protokoły odbioru są prawidłowo opisane, kopie złoŜone               

do wniosku o wypłatę dotacji są toŜsame z oryginałami, Beneficjent dysponuje dokumentacją 

księgową potwierdzającą dokonanie wydatków na realizację projektu. Faktycznie poniesione 

wydatki na realizację przedmiotowej inwestycji przedstawia przesłane przez Burmistrza Miasta 
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Sandomierza za  pismem znak: TI.70410-40-2/10 z dnia 08.01.2010r.  zestawienie tabelaryczne 

„Wykorzystanie przekazanych środków na realizację projektu zgodnie z umową dotacji Nr 

158/NPPDL/09” Jak wynika  z danych tabelarycznych oraz przedstawionych dokumentów faktury 

zostały wystawione w dniu 30.06.2009, 31.07.2009, 31.08.2009, 30.09.2009, 20.11.2009  a płatność 

została dokonana 24.07.2009, 02.09.2009, 25.09.2009, 23.10.2009, 14.12.2009r. nie zachowując 

tym samym zapisów  umowy Nr 158/NPPDL/09 r. z dnia 02.07.2009r. wraz z Aneksami w zakresie 

terminu zakończenia finansowego projektu – uregulowania zobowiązań wynikających z jego 

realizacji. Przyczyną powyŜszej sytuacji była 10 dniowa zwłoka ze strony Wykonawcy w wykonaniu 

przedmiotu umowy (wykonaniu robót budowlanych), termin złoŜenia wniosku, a przede wszystkim 

konieczność wyłączenia z załoŜonego Harmonogramu rzeczowo-finansowego wydatków 

niekwalifikowanych i uwzględnienia tej zmiany w Aneksie do Umowy dofinansowania tj. późny 

termin wykrycia uchybień  związanych z zakresem robót (listopad 2009, podpisanie Aneksu nr 2 - 11 

grudzień 2009). 

 

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

Zespół Kontrolny przeprowadził kontrolę dokumentów dotyczących projektu pod kątem 

zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii rzeczowej, takich jak:  

Dokumentacja techniczna 

1) Projekt Budowlany sporządzony przez  firmę „PASAś” Pracownia Projektowa Drogownictwa 

27-600 Sandomierz, ul. Mickiewicza 23a/41 w lutym 2006 r. 

2) Projekt Budowlany na budowę tłocznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. 

Frankowskiego i ul. Obrońców Westerplatte oraz budowę grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej 

i deszczowej oraz wodociągu w ul. Frankowskiego i ul. Obrońców Westerplatte sporządzony 

przez  firmę „PASAś” Pracownia Projektowa Drogownictwa 27-600 Sandomierz, ul. 

Mickiewicza 23a/41 w czerwcu 2006 r. 

3)  Aneks – PrzedłuŜenie rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. 

Frankowskiego i ul. Obrońców Westerplatte w Sandomierzu, do projektu budowlanego: 

Budowa grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągu w ul. 

Frankowskiego i ul. Obrońców Westerplatte w Sandomierzu sporządzony przez  firmę 

„PASAś” Pracownia Projektowa Drogownictwa 27-600 Sandomierz, ul. Mickiewicza 23a/41 

w październiku 2007 r. 

4) Projekt Budowlano – Wykonawczy na tłoczną kanalizacje sanitarną i deszczową w ul. 

Frankowskiego i Obrońców Westerplatte. Przelicznikowe zasilanie w energię elektryczną 

wykonany przez Projektowanie i Nadzór Robót  Elektrycznych Bogacz Piotr, 34-400 

Tarnobrzeg, ul. B. Chrobrego 85, we wrześniu 2007 r .  

5) Projekt Budowlano – Wykonawczy na tłoczną kanalizacje sanitarną i deszczową w ul. 

Frankowskiego i Obrońców Westerplatte, wykonany przez Projektowanie i Nadzór Robót  
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Elektrycznych Bogacz Piotr, 34-400 Tarnobrzeg, ul. B. Chrobrego 85, w czerwcu 2006 r. 

Zalicznikowe zasilanie w energię elektryczną  

6) Kosztorysy inwestorskie:  

- branŜa drogowa: na Budowę ulicy Obrońców Westerplatte, dokończenie I etapu: 

Budowę ulicy Obrońców Westerplatte oraz II etap -  odcinek od ulicy Frankowskiego 

do ul. Mickiewicza, 

- branŜa drogowa: Odcinek od ul. Wiejskiej do ul. Obrońców Westerplatte, 

- oświetlenie terenu -  ul. Westerplatte, ul. Frankowskiego oraz zabezpieczenie kolizji 

- kosztorys na dobudowę oświetlenia drogowego przy ulicy Frankowskiego oraz II 

etapu ulicy Obrońców Westerplatte w Sandomierzu,  

- kosztorys na tłoczną kanalizację sanitarną i deszczową w ulicy Frankowskiego 

i Obrońców Westerplatte w Sandomierzu,  

- kosztorysy inwestorskie  na sieci sanitarne.  

7) Kosztorys inwestorski zaktualizowany w marcu 2009r. z przedmiarem robót,   

 

Umowy z wykonawcami robót 

1) Umowa Nr TI.342-12/18/09 zawarta w dniu 2.06.2009 r. na wykonanie zadania pn. „Budowa ul. 

Obrońców Westerplatte i ul. Frankowskiego w Sandomierzu polegająca na budowie 

nawierzchni jezdni i chodników z odwodnieniem oraz budowie kanalizacji sanitarnej 

i oświetlenia” pomiędzy Gminą Sandomierz a Konsorcjum firm: Zakład Pracy Chronionej 

„NOWEX” i Przedsiębiorstwem Budownictwa InŜynieryjno-Drogowego „INśDRÓG” ul 

Okulickiego 127, 27-450 Stalowa Wola  - Pełnomocnik konsorcjum i Przedsiębiorstwo 

Budownictwa InŜynieryjno – Drogowego „INśDRÓG” Sp. z o. o., ul. Wrzosowa 97. 37-450 

Stalowa Wola  - partner konsorcjum. 

Dziennik Budowy 

1) Dzienniki Budowy nr 18/09, 19/09 i 20/09 wydane dnia 08.06.2009r., 

2) Pozwolenie na budowę – Decyzja Nr 414/08, znak: AB.XII.S-rz.7351/1a/65/1/08 z dnia 

29.08.2008 r. obejmujące wykonanie następujących robót: 

- budowę tłocznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Frankowskiego i ul. Obrońców 

Westerplatte w Sandomierzu, 

- budowę grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągu w ul. Frankowskiego i ul. 

Obrońców Westerplatte, 

- budowę odcinków przyłączy kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym, 

- budowę kanalizacji sanitarnej: kolektor ciśnieniowy z przepompownią i grawitacyjny 

z przykanalikami wpustów ulicznych, 

- budowę odcinka przyłącza wodociągowego w pasie drogowym, rurociągi, przyłącza i hydranty 

p.poŜ.  
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- budowę przedłuŜenia rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej w ul. Obrońców Westerplatte. 

3) Pozwolenie na budowę – Decyzja Nr 106/08 znak: AB .XII. S-rz. 7351/1a/482/21/08 z dnia 

14.03.2008 r. obejmujące budowę ulicy Frankowskiego w Sandomierzu od ul. Wiejskiej do ul. 

Obrońców Westerplatte: budowa jezdni, chodników i zjazdów na posesje , budowa oświetlenia 

– szafa oświetleniowa, zasilanie, opomiarowanie, sterowanie, słupy, latarnie, linia kablowa, 

ochrona od poraŜeń, zabezpieczenie linii kablowych w rejonie ul. Frankowskiego. 

4) Decyzja Starosty Sandomierskiego nr 107/08 z dnia 14.03.2008r., o pozwolenie na budowę ul. 

Obrońców Westerplatte w Sandomierzu,     

5) Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego znak: IG.I.7111-9-9/08 z dnia 20.05.2008r. utrzymująca 

zaskarŜoną decyzję nr 107/08 w mocy, 

6) Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego znak: IG.I.7111-9-7/08 z dnia 23.10.2008r. utrzymująca 

zaskarŜoną decyzję nr 414/08 w mocy, 

  

Dokumentacja powykonawcza   

1. Operat Kolaudacyjny zawierający; Sprawozdanie techniczne, Kosztorys powykonawczy, 

deklaracje zgodności, wyniki badań laboratoryjnych zastosowanych materiałów. 

2. Inwentaryzacja geodezyjna. 

 

Dokumenty odbioru robót 

1. Protokół z końcowego odbioru technicznego kanalizacji sanitarnej spisany dnia 21.09.2009 r. 

2. Protokół końcowy z odbioru technicznego robót, spisany dnia 20.11.2009 r.  

 

Ustalenia na podstawie dokumentów:  

Przedmiotem opracowania projektowego sporządzonego przez Pracownię Projektową 

Drogownictwa „PASAś” w lutym 2006 r. była dokumentacja na budowę ul. Frankowskiego 

w Sandomierzu połoŜonej na działkach o nr ewid. 1204, 682/4, 683/4 i 473 na odcinku od 

skrzyŜowania z ulicą Wiejską do skrzyŜowania z ulicą Obrońców Westerplatte. Zakres opracowania 

obejmował budowę nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów na posesje w granicach pasa 

drogowego, budowę oświetlenia ulicznego, przebudowę sieci energetycznych średniego napięcia, 

budowę zasilania oświetlenia ulicznego na ul. Obrońców Westerplatte i ul. Frankowskiego. Projekt 

Budowlany na budowę tłocznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Frankowskiego i ul. 

Obrońców Westerplatte, budowę grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągu w 

ul. Frankowskiego i ul. Obrońców Westerplatte sporządzony w czerwcu 2006 r.  obejmował budowę 

sieci sanitarnych w skład których wchodził wodociąg, kanalizacja sanitarna oraz kanalizacja 

deszczowa dla rejonu ulic: Mickiewicza, Obrońców Westerplatte oraz Frankowskiego.  Aneks do 

opracowania projektowego na: PrzedłuŜenie rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej w ul. 

Obrońców Westerplatte sporządzony w październiku 2007 r. dotyczył sieci sanitarnych w ul. 
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Frankowskiego i ul. Obrońców Westerplatte w zakresie przedłuŜenia sieci kanalizacji sanitarnej 

ciśnieniowej w ul. Westerplatte do istniejącej studzienki kanalizacyjnej na wysokości działki 678/5. 

W skład dokumentacji projektowej wchodziły równieŜ opracowania projektowe dotyczące zasilania 

tłocznej kanalizacji sanitarnej w energię elektryczną.  

Umowa na roboty budowlane Nr TI. 342-12/18/09  zawarta w dniu 02.06.2009 r. z wykonawcą 

robót drogowych określała zakres robót zgodny z ofertą, dokumentacją przetargową i przedmiarem 

robót, za kwotę brutto 1.646.393,52 zł. Strony ustaliły, Ŝe roboty budowlane rozpoczną się w ciągu 

14 dni po przekazaniu placu budowy (zamawiający zobowiązał się do przekazania wykonawcy placu 

budowy w terminie 14 dni od podpisania umowy) a zakończą się do 30.10.2009 r. Ustalono ponadto, 

Ŝe prace przy budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej zakończą się do dnia 31.08.2009 r. 

Rozliczenie robót miało nastąpić fakturami częściowymi miesięcznymi na podstawie potwierdzonego 

przez inspektora nadzoru protokółu częściowego odbioru robót a ostateczne rozliczenie miało 

nastąpić w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie protokółu odbioru końcowego.  

Zapisy w Dzienniku Budowy potwierdzają, Ŝe roboty rozpoczęto dnia 18.06.2009 roku, 

a zakończenie robót i zgłoszenie gotowości do odbioru nastąpiło dnia 10.11.2009 roku. W dniu 

21.09.2009 r. spisany został Protokół z końcowego odbioru technicznego kanalizacji sanitarnej 

o długości całkowitej 449,5 m, kanalizacji grawitacyjnej DN 250 mm PCV i DN 200 mm PCV 

o łącznej długości 344,5 m, kanalizacji tłocznej o długości 105 m i pompowni – 1 szt. W dniu 

20.11.2009 r. komisja przeprowadziła końcowy odbiór techniczny inwestycji, której zakres rzeczowy 

obejmował budowę jezdni o nawierzchni bitumicznej o pow. 2.557 m2, chodników i zjazdów z kostki 

betonowej o powierzchni 1.566 m2, oświetlenia ulicznego dł. 200 m, wodociągu długości 308 m, 

kanalizacji deszczowej dł. 232 m (grawitacyjnej) oraz ciśnieniowej DN 250 o długości 187 m. 

Wykonawca przekazał Inwestorowi dokumenty odbiorowe, w skład których wchodziła 

Inwentaryzacja geodezyjna oraz Operat Kolaudacyjny, zawierający m. in.  Sprawozdanie techniczne 

i  Kosztorys Powykonawczy który obejmował roboty drogowe. 

 Zakres rzeczowy inwestycji został wykonany zgodnie z dokumentacją techniczną i Umową 

na roboty budowlane Nr TI. 342-12/18/09. Termin wykonania kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

został dotrzymany - 31.08.2009r, natomiast został przekroczony termin zakończenia inwestycji, co 

skutkowało naliczeniem kar umownych zgodnie z § 13 umowy. 

Kontrola dokumentów w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscu realizacji inwestycji potwierdziła, 

Ŝe Projekt w zakresie rzeczowym został zrealizowany zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym. 

 

3. 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 
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określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych. 

 

 W dokumentacji przedmiotowego postępowania znajdują się: 

1. Kosztorysy inwestorskie branŜa drogowa na:  

 

- Budowę ulicy Obrońców Westerplatte w Sandomierzu – dokończenie I etapu 

- Budowę ulicy Obrońców Westerplatte w Sandomierzu II etap odcinek od ulicy Frankowskiego do 

ul. Mickiewicza, 

- Odcinek od ul. Wiejskiej do ul. Obrońców Westerplatte. 

2. Kosztorysy Inwestorskie na sieci sanitarne. 

3.  Kosztorys inwestorski – ul. Westerplatte, oświetlenie terenu. 

4. Kosztorys inwestorski – ul. Frankowskiego, oświetlenie terenu. 

5. Kosztorys inwestorski – ul. Frankowskiego, zabezpieczenie kolizji. 

6. Kosztorys na: Dobudowę oświetlenia drogowego przy ulicy Frankowskiego oraz II etapu ulicy 

Westerplatte w Sandomierzu. 

7. Kosztorys na: Tłoczną kanalizację sanitarną i deszczową w ulicy Frankowskiego i Westerplatte 

w Sandomierzu na kwotę. 

8. Zarządzenie Nr P.0152/28/09 Burmistrza Miasta z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania 

Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego 

pn. Budowa ulicy Obrońców Westerplatte i Frankowskiego w Sandomierzu (droga nr 372076T 

i 372027T) o nawierzchni : bitumicznej – 2.557 m2, chodniki i zjazdy z kostki betonowej – 1.566 

m2, z kanalizacją sanitarną: grawitacyjną z rur PCV φ 200 mm i 250 mm dł. 344 m, ciśnieniową 

z PE PN 16 φ 63 mm z przepompownią, kanalizacją deszczową: grawitacyjną z rur PVC φ 250, 

315 i 400 mm dł. 232 m , ciśnieniową z PE PN 16 φ 250 mm z przepompownią, wodociągiem 

z PE PN 16 φ 110 mm z oświetleniem dł. 200 m. 

9.   Regulamin Pracy Komisji Przetargowej jako Załącznik nr 1 do w/w Zarządzenia. 

10. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 06.04.2009 r. wraz z załącznikami, w której 

określono: 

• przedmiot zamówienia - Budowa ulicy Obrońców Westerplatte i Frankowskiego 

w Sandomierzu (droga nr 372076T i 372027T) o nawierzchni : bitumicznej – 2.557 m2, 

chodniki i zjazdy z kostki betonowej – 1.566 m2, z kanalizacją sanitarną: grawitacyjną z rur 

PCV φ 200 mm i 250 mm dł. 344 m, ciśnieniową z PE PN 16 φ 63 mm z przepompownią, 

kanalizacją deszczową: grawitacyjną z rur PVC φ 250, 315 i 400 mm dł. 232 m, ciśnieniową 

z PE PN 16 φ 250 mm z przepompownią, wodociągiem z PE PN 16 φ 110 mm 

z oświetleniem dł. 200 m. 

• termin składania ofert – 29.04.2009 r. do godz. 09.30, 
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• termin otwarcia ofert – 29.04.2009 r. o godz. 10.00, 

• termin związania  ofertą – 30 dni, 

• kryterium wyboru oferty – 100% cena, 

• wadium – nie wymagano, 

• termin wykonania przedmiotu zamówienia – 30.10.2009 r. (zakończenie kanalizacji sanitarnej 

i deszczowej do dnia 31.08.2009 r. ) 

11. Ogłoszenie o zamówieniu przesłano do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 06.04.2009r. 

i opublikowano pod nr 59059-2009 w tym samym dniu  

12. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego od  

dnia 06.04.2009 r. do dnia 29.04.2009 r. 

13. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego  - 

www.bip.um.sandomierz.pl  w dniu 06.04.2009 r. 

14. Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: na podst. Art. 38 ust. 4 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. W związku ze zmianą, na podst. Art. 38 ust. 6 ustawy, 

Zamawiający przedłuŜył termin składania ofert do dnia 12.05 2009 r. do godz. 9.30 

15. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone w dniu 28.04.2009 r. na portalu Urzędu 

Zamówień Publicznych – Nr ogłoszenia: 68043-2009. Ogłoszenie zostało zamieszczone na 

tablicy ogłoszeń od dnia 28.04.2009 do 12.05.2009 r.  

16. Wyjaśnienie do treści SIWZ – pismo z dnia 08.05.2009 r. 

17. Lista obecności w dniu otwarcia ofert. 

18. Siedem oświadczeń na drukach ZP-11 z dnia 12.05.2009 r. złoŜone przez Kierownika 

Zamawiającego oraz sześciu członków Komisji Przetargowej. 

19. Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, oznaczenie sprawy: ZP. 341-

12/09, o wartości zamówienia mniejszej niŜ kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, druk 

ZP-2, zawiera: 

� Opis przedmiotu zamówienia: Budowa ulicy Obrońców Westerplatte i Frankowskiego 

w Sandomierzu (droga nr 372076T i 372027T) o nawierzchni : bitumicznej – 2.557 m2, 

chodniki i zjazdy z kostki betonowej – 1.566 m2, z kanalizacją sanitarną: grawitacyjną z rur 

PCV φ 200 mm i 250 mm dł. 344 m, ciśnieniową z PE PN 16 φ 63 mm z przepompownią, 

kanalizacją deszczową: grawitacyjną z rur PVC φ 250, 315 i 400 mm dł. 232 m , ciśnieniową 

z PE PN 16 φ 250 mm z przepompownią, wodociągiem z PE PN 16 φ 110 mm 

z oświetleniem dł;. 200 m. 

� Wartość przedmiotu zamówienia ustalono w wysokości 1.986.500,00 PLN tj. 512.400,00 

euro w marcu 2009 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Osoba dokonująca ustalenia 

wartości zamówienia – Bogusław Mądry; 

� Termin składania ofert – 12.05.2009 r. do godz. 09.30; 
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� Otwarcie ofert odbyło się w dniu 12.05.2009 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego; 

� ZłoŜono 2 oferty, 

� Wymagane warunki udziału w postępowaniu spełniało 2 wykonawców; 

� Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 

2.488,000,00 zł; 

� Wykluczono – 0 wykonawców; 

� Odrzucono – 0 ofert; 

� Oferta najkorzystniejsza –  oferta nr 2 złoŜona przez: Konsorcjum firm: Zakład Pracy 

Chronionej Przedsiębiorstwo WielobranŜowe „NOWEX” Tadeusz Nowak – Lider konsorcjum 

i Przedsiębiorstwo Budownictwa InŜynieryjno – Drogowego „INśDRÓG” Sp. z o. o.  ul. 

Wrzosowa 97, 37-450 Stalowa Wola; 

� W trakcie postępowania nie wniesiono protestów. 

20. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – pismo, znak: ZP.341-2/4/09 z dnia 

25.05.2009 r. przesłane do oferentów (potwierdzenia odbioru z dnia 28.05.2009 r.),  

21. Ogłoszenie o wyborze oferty zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego od 

dnia 25.05.2009 r. do dnia 01.06.2009 r. oraz opublikowane na stronie internetowe 

www.bip.um.sandomierz.pl w dniu 25.05.2009 r.  

22. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w BZP, numer ogłoszenia: 180162-2009 

w dniu 05.06.2009 r. 

23. Umowa na roboty budowlane Nr TI. 342-12/18/09 zawarta w dniu 02.06.2009 r. pomiędzy Gminą 

Sandomierz a Konsorcjum firm: Zakład Pracy Chronionej Przedsiębiorstwo WielobranŜowe 

„NOWEX” Tadeusz Nowak – Lider konsorcjum i Przedsiębiorstwo Budownictwa InŜynieryjno – 

Drogowego „INśDRÓG” Sp. z o. o.  ul. Wrzosowa 97, 37-450 Stalowa Wola na kwotę brutto: 

1.646.393,52 zł. 

 

Wnioski: Postępowanie przetargowe zostało przeprowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień 

publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. poz. 177 z późn. zm.) 

 

 

V. Nieprawidłowo ści  

Nie stwierdzono nieprawidłowości. 

 

VI. Wynik kontroli  

Pozytywny.  
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VII. Sposób i termin zgłaszania zastrze Ŝeń do Protokółu Kontroli  

Informujemy, iŜ Kierownikowi Jednostki Kontrolowanej lub osobie posiadającej jego pisemne 

upowaŜnienie przysługuje prawo do odmowy podpisania protokółu kontroli i złoŜenia, w terminie 

7 dni od dnia jego otrzymania, do Wydziału Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych 

pisemnego wyjaśnienia przyczyn tej odmowy.  

ZastrzeŜenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione. 

Na tym protokół zakończono sporządzając go w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,  

z których po jednym otrzymują : 

1. Kierownik Jednostki Kontrolowanej; 

2. Dyrektor Wydziału Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych ŚUW w Kielcach; 

 

 

Kontrolowany 

 

Burmistrz Sandomierza 

mgr inŜ. Jerzy Borowski 

(podpis) 

 

31  XII  2010 r.  

(data) 

GMINA MIEJSKA SANDOMIERZ 
27-600 Sandomierz, Pl. Poniatowskiego 3 
Tel. (0-15)644-01-00, fax (0-15) 644-01-01 
NIP 864-17-51-939*REGON 830409927 

Kontrolujący 

 

Wiesława Rusek 

GraŜyna Molecka 

Rafał Skowerski 

(podpis) 

 

Kielce, 17.12.2010 r. 
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Załącznik nr 1  

Zestawienie planowanych i poniesionych kosztów 

 

 


