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BADANA JEDNOSTKA / KOMÓRKA 
Gmina Nowa Słupia, 26-006 Nowa Słupia,    

ul. Rynek 15   

NR I TYTUŁ  PROJEKTU  

                               62/NPPDL/09 
Poprawa powi ązań sieci dróg w Gminie Nowa 

Słupia z drogami powiatowymi i drogami 
wojewódzkimi (nr 751, 753, 756) poprzez 
przebudow ę odcinków dróg gminnych w 
miejscowo ściach : Jeleniów 850 i 680m, 

Jeleniów – Stara Słupia 700m, Stara Słupia 
350m, Stara Słupia – Winnica 1050m, D ębniak 

800m, Wólka Milanowska – Nowa Słupia ul. 
Łazy 400m, Nowa Słupia ul. Kielecka 145m, 

Nowa Słupia ul. Kielecka CPN – 340m, Włochy 
– Hektary 300m, Pokrzywianka 450m, 
Chrząstków 140m, Sosnówka 400m.    

DATA PRZEPROWADZENIA KONTROLI 17 ÷ 19 marca 2010r. 

NUMER W REJESTRZE KONTROLI 1/2010 

KONTROLUJĄCY – IMIĘ, NAZWISKO  
I STANOWISKO 

Rafał Skowerski – inspektor wojewódzki 
WZFE ŚUW – kierownik Zespołu 
kontroluj ącego, nr upowa Ŝnienia 179/2010 
Wiesława Rusek– inspektor wojewódzki 
WZFE ŚUW – członek Zespołu 
Kontroluj ącego, nr upowa Ŝnienia 180/2010 
GraŜyna Molecka – st. Inspektor wojewódzki 
woj. WZFE ŚUW - członek zespołu 
kontroluj ącego, nr upowa Ŝnienia 181/2010 

OSOBY REPREZENTUJĄCE 
KONTROLOWANĄ JEDNOSTKĘ – IMIĘ, 
NAZWISKO I STANOWISKO  

Wiesław Jerzy Gałka - Wójt Gminy Nowa 
Słupia 
 Izabela Beata Dziewi ęcka- Sekretarz Gminy 

Nowa Słupia 
Marzanna Jop - Skarbnik Gminy Nowa Słupia 
 Agnieszka Widz – kierownik referatu 
inwestycji UG w Nowej Słupi 
Eugeniusz Fijas-  Inspektor d/s drogownictwa   
UG w Nowej Słupi                         

DATA POPRZEDNIEJ KONTROLI – 
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I. Podstawa prawna kontrolowanej tematyki  

 
 

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

celowych dla jednostek samorz ądu terytorialnego na przebudow ę, budow ę lub 

remonty dróg powiatowych i gminnych (Dz. U. nr  53 poz. 435), 

2. Umowa Dotacji nr 62/NPPDL/09 z dnia 4.03.2009r. zawarta pomiędzy Wojewodą 

Świętokrzyskim a Gminą Nowa Słupia, 

3. Zarządzenie nr 122/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31.12.2009r. 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, jednostek samorz ądu 

terytorialnego, jednostkach organizacyjnych podporz ądkowanych Wojewodzie 

Świętokrzyskiemu, przedsi ębiorstw pa ństwowych, dla których Wojewoda 

Świętokrzyski jest organem zało Ŝycielskim oraz innych jednostkach i pomiotach 

organizacyjnych – w zakresie wynikaj ącym z przyznanych Wojewodzie uprawnie ń 

kontrolnych.  

4. UpowaŜnienia nr 179/2010, 180/2010 i 181/2010  podpisane przez Dyrektora WZFE 

ŚUW w Kielcach z up. Wojewody Świętokrzyskiego na podstawie zapisów art. 36 

Ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie 

(Dz. U. nr 31 poz. 206 z dn. 26.03.2009r.),     

   

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; 

3. Przestrzegania przez Beneficjenta Ustaw: O finansach publicznych z dn. 30.06.2005r. 

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

13.11.2003r. (Dz. U. z 2008r. nr 88 poz. 539 z późn. zmianami), Prawo zamówień 

publicznych z dn. 29.01.2004r. (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zmianami), 



 3 

O drogach publicznych z dnia 21.03.1985r. (Dz. U. z 1985r. Nr 14 poz. 60 z późn. 

zmianami) oraz Uchwały RM nr 233/2008 z dnia 28.10.2008r. PN. „Narodowy 

Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”. 

 

III. Wymagania uj ęte we wniosku aplikacyjnym  

Wniosek aplikacyjny o przyznanie dofinansowania ze środków Narodowego 

Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, projektu nr 62/NPPDL/)/09 pn. „Poprawa 

powi ązań sieci dróg w Gminie Nowa Słupia z drogami powiatow ymi i drogami 

wojewódzkimi (nr 751, 753, 756) poprzez przebudow ę odcinków dróg gminnych          

w miejscowo ściach: Jeleniów 850 i 680m, Jelenów – Stara Słupia 700m, Stara 

Słupia 350m, Stara Słupia – Winnica 1050m, D ębniak – 800m, Wólka Milanowska – 

Nowa Słupia ul. Łazy 400m, Nowa Słupia ul. Kielecka  145m, Nowa Słupia ul. 

Kielecka CPN 340m, Włochy – Hektary – 300m, Pokrzyw ianka 450, Cz ąstków – 

140m, Sosnówka 400m.”  został złoŜony przez Gminę Nowa Słupia w Świętokrzyskim 

Urzędzie Wojewódzkim w dniu 21.11.2008r. i zarejestrowany pod numerem 3944. 

Projekt Gminy Nowa Słupia został wybrany do współfinansowania ze środków 

Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych przez komisję wojewódzką 

powołaną przez Wojewodę Świętokrzyskiego. Na realizację Projektu przyznano środki  

w wysokości 935 400,00 zł. co stanowi 47,97% wartości inwestycji. 

Przedmiotem Projektu była przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Nowa 

Słupia w celu poprawy ich powiązań z drogami powiatowymi i wojewódzkimi. Ujęte         

w w/w projekcie drogi były w bardzo złym stanie technicznym. Wykonanie projektu 

wpłynęło na poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu kołowego i komfort Ŝycia 

mieszkańców.   

Harmonogram realizacji Projektu zakładał: 

- rozpoczęcie  w kwietniu 2009r.  

- zakończenie rzeczowe we wrześniu  2009r. 

- zakończenie finansowe w październiku  2009r. 
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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” w 

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

na kwotę kosztów realizowanego projektu brutto w wysokości 1870,9 tys. zł 

 W  dniu 4 marca 2009 r. została zawarta Umowa Dotacji Nr 62/NPPDL/09” 

pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Gminą Nowa Słupia  o dofinansowanie środkami 

pochodzącymi z budŜetu państwa projektu: „Poprawa powiązań sieci dróg w Gminie 

Nowa Słupia z drogami powiatowymi i drogami wojewódzkimi (nr 751,753,756) poprzez 

przebudowę odcinków dróg gminnych w miejscowościach: Jeleniów 850m i 680m, 

Jeleniów-Stara Słupia – 700m, Stara Słupia -350m, Stara Słupia Winnica -1050m, 

Dębniak -800m, Wólka Milanowska-Nowa Słupia ul. Łazy-400m, Nowa Słupia ul. 

Kielecka -145m, Nowa Słupia ul. Kielecka CPN-340m, Włochy-Hektary-300m, 

Pokrzywianka-450m, Cząstków-140m, Sosnówka-400m” realizowanego w ramach 

Programu Wieloletniego -„Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-

2011”. Umowa zakładała przekazanie dotacji celowej z budŜetu państwa na  

dofinansowanie projektu w łącznej kwocie 935 400,00 złotych, co stanowi 47,97% 

wartości inwestycji. Beneficjent zobowiązał się  do przekazania na realizację projektu 

środków w łącznej kwocie 1 014 513,50 zł. Całkowity koszt inwestycji w wyniku dwóch 

przetargów określono na kwotę 1 949 913,50 zł. 

 W dniu  30.10.2009 r.  Beneficjent złoŜył sprawozdanie końcowe z realizacji 

projektu a   21.12.2009 r. wniosek o wypłatę dotacji na przedmiotową inwestycję. 

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 przedłoŜonego wniosku o wypłatę dotacji. 
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Następnie, na podstawie zgromadzonych danych, Zespół Kontrolujący poddał 

analizie poziom realizacji kosztów dla poszczególnych odcinków dróg w stosunku do 

ujętych w harmonogramie rzeczowo - finansowym wniosku aplikacyjnego oraz umowy    

i aneksu.  

W załączeniu  przedstawiono tabelaryczne zestawienie planowanych kosztów  wg 

poszczególnych kategorii wydatków oraz faktyczną wartość tych kategorii robót wg 

Protokołu odbioru, wystawionych faktur i kosztorysów powykonawczych (zał. nr 2).  

Z przedstawionego zbiorczego zestawienia – zbiorczej tabeli rozliczenia kosztów 

planowanych i faktycznie poniesionych wynika, iŜ wartość robót ogółem ujętych we 

wniosku aplikacyjnym w stosunku do wartości robót wykazanych w harmonogramach do 

umowy i aneksu a takŜe do faktycznego wykonania była mniejsza o 79 tys zł. Kwota 

zwiększeń i zmniejsze ń warto ści robót ogółem wynikaj ąca ze zmian zakresu prac 

dla poszczególnych dróg wyniosła 439,2 tys. zł, co stanowi 23,47%  warto ści robót 

ujętych we wniosku aplikacyjnym. Najwi ększa zmiana kwotowa i procentowa 

wyst ąpiła przy realizacji odcinka drogi Nowa Słupia – 14 5m, wzrost w stosunku do 

umowy wyniósł 69,8 tys. zł (107,9%) a w stosunku do  aneksu i wykonania 75,1 tys. 

zł (116,1%).    W załączeniu wyjaśnienie złoŜone przez Wójta Gminy Nowa Słupia (zał. 

nr 3)   

PowyŜsza tabela przedstawia równieŜ róŜnice dotyczące poszczególnych 

odcinków dróg.  

Odnośnie wartości ogółem zrealizowanych prac w stosunku do umowy i aneksu 

naleŜy stwierdzić, Ŝe  ukształtowała się ona na tym samym poziomie i wyniosła 

1 949 913,50 zł. Zmiana dotyczyła  przesunięcia  kwoty 5 389,96 zł między odcinkiem 

drogi Nowa Słupia -145m (wzrost w stosunku do umowy), a  Pokrzywianą -450m. 

(zmniejszenie w stosunku do umowy). O akceptację zmian w harmonogramie rzeczowo 

- finansowym pomiędzy poszczególnymi kategoriami robót na ww. odcinkach zwróciła 

się Gmina Nowa Słupia pismem znak: TRI-5541-47/09 z dnia 13.10.2009r. 
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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 poszczególne zadania wchodzące w skład 

całej inwestycji przedstawia takŜe zestawienie tabelaryczne „Wykorzystania 

przekazanych środków na realizację projektu zgodnie z Umową dotacji nr 62/NPPDL/09 

przesłane za pismem RTI-5541-58/09 z 12.01.2010r. (zał. nr 2) 

 

 

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

Kontrola została przeprowadzona w dwóch etapach: 

a) w I etapie  przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących projektu pod kątem 

zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii rzeczowej, takich jak: 

- Dzienniki Budowy   

- Zgłoszenie do Starostwa Powiatowego w Kielcach robót budowlanych, na które 

nie obowiązuje pozwolenie na budowę z dnia 19.11.2008r.,  

- Kosztorysy ofertowe z przedmiarem robót, 

- Kosztorysy powykonawcze, 

- Protokół Odbioru nr 1/DR/2009 spisany dnia 06.08.2009 r. na „Przebudowę dróg 

gminnych na terenie Gminy Nowa Słupia”, 

- Protokół Odbioru wykonanych robót spisany dnia 23.00.2009r. na wykonanie 

zadania „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Nowa Słupia”, 

- Protokół Odbioru nr 2/DR/2009 spisany dnia 11.08.2009 r. na „Przebudowę dróg 

gminnych na terenie Gminy Nowa Słupia”, 

- Protokół Odbioru nr 3/DR/2009 spisany dnia 30.09.2009 r. na zadanie nr 1 Droga 

gminna nr 002378T w miejscowości Stara Słupia dł. 350mb; zadanie nr 2 Droga 

gminna nr 002383T w miejscowości Sosnówka dł. 400mb; zadanie nr 4 Droga 

gminna nr 002352T w miejscowości Dębniak dł. 800mb, 
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- Protokół Odbioru nr 4/DR/200 9 spisany dnia 30.09.2009 r. na zadanie nr 1 Droga 

gminna w miejscowości Nowa Słupia CPN-Łazy dł. 340mb; zadanie nr 2 Droga 

gminna w miejscowości Nowa Słupia ul. Kielecka dł. 145 mb., 

- Umowa Nr 24/2009r. zawarta w dniu 18.03.2009 r. na wykonanie zadania 

inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Nowa Słupia” 

zawarta pomiędzy Gminą Nowa Słupia a Świętokrzyskim Przedsiębiorstwem 

Robót Drogowych „TRAKT” -  sp. z o.o., 

- Umowa Nr 25/2009 zawarta w dniu 18.03.2009 r. na wykonanie zadania 

„Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Nowa Słupia” a Miejskim 

Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o. o. z Ostrowca Św., 

- Umowa Nr 30/2009 zawarta w dniu 31.03.2009 r. na wykonanie zadania 

„Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Nowa Słupia” a Kieleckim 

Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o. o. z Kielc,     

- Plany i mapy Gminy Nowa Słupia z zaznaczonym przebiegiem modernizowanych 

dróg, 

- Dokumentacja przetargowa; 

- Dokumenty finansowo – księgowe. 

b) w II etapie zwizytowano miejsce realizacji projektu poprzez przejazd przebudowanymi 

odcinkami dróg gminnych.   

 

     Do wniosku   aplikacyjnego  nie  załączono projektu 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 wymianę nawierzchni na drogach asfaltowych 

oraz wybudowanie nowej jezdni od podstaw na odcinkach dróg gruntowo-tłuczniowych. 

Zaplanowano równieŜ  utwardzenie poboczy i zjazdów oraz odmulenie i oczyszczenie 

rowów odwadniających i kanałów deszczowych. Zaprojektowano równieŜ montaŜ 

przepustów rurowych pod drogami i zjazdami. Ogólna długość remontowanych 

odcinków dróg wynosi 6605 mb.    

 

Kontrola takich dokumentów jak dzienniki budowy i protokoły odbioru wskazuje, Ŝe 

załoŜenia projektowe zostały w większości zrealizowane. Prace rozpoczęto dnia   
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06.04.2009r. od plantowania powierzchni skarp i dna wykopów (dziennik budowy). 

Zakończenie robót nastąpiło dn. 28.09.2009r. W tym czasie wykonano modernizację        

i przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Nowa Słupia załoŜoną we wniosku 

aplikacyjnym. Budzi jedynie wątpliwości fakt, Ŝe Beneficjent podał zmiany                      

w harmonogramie rzeczowo-finansowym dopiero wraz ze złoŜeniem do WZFE wniosku  

o płatność mimo, iŜ były one znane jeszcze przed złoŜeniem wniosku aplikacyjnego. 

Urzędnicy UG w Nowej Słupi tłumaczyli to bilansowaniem się poszczególnych robót oraz 

pomyłkami pisarskimi (vide wyjaśnienie Beneficjenta – zał. nr 3) . 

W trakcie kontroli projektu zwizytowano miejsce inwestycji. Zespół kontrolujący 

potwierdził na miejscu wykonanie robót ujętych w kosztorysach powykonawczych           

i protokołach odbioru. Kontrola dokumentów w siedzibie Beneficjenta jak i na miejscu 

realizacji inwestycji potwierdziła, Ŝe Projekt w zakresie rzeczowym został zrealizowany 

zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym, oraz zmianami zgłoszonymi przy wniosku o płatność 

(zał. nr 4). 

 

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 dwa postępowania 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 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. 

zmianami): 

 

I. Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Nowa S łupia: 

- Zadanie Nr 1 Przebudowa drogi gminnej nr 002378T w miejscowości Stara Słupia dł. 

350 mb, 

- Zadanie Nr 2 Przebudowa drogi gminnej nr 002383T w miejscowości Sosnówka dł. 

400 mb, 

- Zadanie Nr 3 Przebudowa drogi gminnej nr 002363T w miejscowości Włochy dł. 300 

mb, 
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- Zadanie Nr 4 Przebudowa drogi gminnej nr 002353T w miejscowości Dębniak dł. 800 

mb, 

- Zadanie Nr 5 Przebudowa drogi gminnej nr 002375T w miejscowości Jeleniów dł. 850 

mb, 

- Zadanie Nr 6 Przebudowa drogi gminnej nr 002362T w miejscowości Stara Słupia - 

Jeleniów dł. 700 mb, 

- Zadanie Nr 7 Przebudowa drogi gminnej  nr 002379T w miejscowości Stara Słupia – 

Winnica dł. 1100 mb, 

- Zadanie Nr 8 Przebudowa drogi gminnej nr 002354T w miejscowości Wólka 

Milanowska – Nowa Słupia ulica Łazy dł. 400 mb. 

 

  W dokumentacji przedmiotowego postępowania znajdują się: 

1. Zarządzenie nr 5/09 Wójta Gminy Nowa Słupia z dnia 12 stycznia 2009 r. w sprawie 

powołania  komisji do rozstrzygania postępowań o udzielenie zamówienia w trybie 

przetargu nieograniczonego. 

2. Regulamin Komisji Przetargowej stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 36/07 

Wójta Gminy Nowa Słupia z dnia 3 lipca 2007 r. 

3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami sporządzona w 

styczniu 2009 r., w której określono: 

• Przedmiot zamówienia: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Nowa 

Słupia: 

� Zadanie Nr 1 Przebudowa drogi gminnej nr 002378T w miejscowości Stara Słupia 

dł. 350mb, 

� Zadanie Nr 2 Przebudowa drogi gminnej nr 002383T w miejscowości Sosnówka 

dł. 400mb, 

� Zadanie Nr 3 Przebudowa drogi gminnej nr 002363T w miejscowości Włochy dł. 

300 mb, 

� Zadanie Nr 4 Przebudowa drogi gminnej nr 002353T w miejscowości Dębniak dł. 

800mb, 

� Zadanie Nr 5 Przebudowa drogi gminnej nr 002375T w miejscowości Jeleniów dł. 

850mb, 
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� Zadanie Nr 6 Przebudowa drogi gminnej nr 002362T w miejscowości Stara Słupia 

- Jeleniów dł. 700 mb, 

� Zadanie Nr 7 Przebudowa drogi gminnej  nr 002379T w miejscowości Stara 

Słupia – Winnica dł. 1100 mb, 

� Zadanie Nr 8 Przebudowa drogi gminnej nr 002354T w miejscowości Wólka 

Milanowska – Nowa Słupia ulica Łazy dł. 400 mb. 

 

• termin składania ofert – 20.02.2009r. do godz. 10.00, 

• kryterium wyboru oferty – 100% cena, 

• wadium: na zadanie  Nr 1 w wysokości 2.000,00 zł, na zadanie Nr 2 – 2.000,00 

zł. na zadanie Nr 3 – 1.500,00 zł, na zadnie Nr 4 – 3.500,00 zł, na zadanie Nr 5 – 

5.500,00 zł, na zadanie Nr 6 – 4,500,00 zł, na zadanie Nr 7 – 6.000,00 zł oraz na 

zadanie  nr 8 – 2.000,00 zł. W przypadku złoŜenia oferty na wszystkie części 

zamówienia wadium wynosi 27.000,00 zł. 

• termin wykonania przedmiotu zamówienia – 30.09.2009r. 

4. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane na Portal Urzędu Zamówień 

Publicznych w dniu 22.01.2009r. i opublikowane pod nr 25937-2009 w tym samym 

dniu, 

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

od 22.01.2009r. do 20.02.2009r., 

6. Ogłoszenie umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego 

www.nowaslupia.bip.jur.pl dnia 22.01.2009 r. 

7. ZłoŜono  7 oświadczeń na drukach ZP-11 z dnia 20.02.2009 r. 

8. 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:  RTI-341-2/09), zawiera: 

� Opis przedmiotu zamówienia: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy 

Nowa Słupia 

� Wartość przedmiotu zamówienia ustalono w wysokości 1.337.849,60 PLN tj. 

345.064,51 EURO w styczniu 2009r.  na podstawie kosztorysów inwestorskich. 

Osoba dokonująca ustalenia wartości zamówienia: Pan Eugeniusz Fijas 
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� Termin składania ofert – 20.02.2009r. do godz. 10.00; 

� Otwarcie ofert odbyło się w dniu 20.02.2009r. o godz. 10.15 w siedzibie 

Zamawiającego; 

� Do terminu składania ofert złoŜono dwie oferty; zał. ZP-12, 

� Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:  

1.337.849,60 zł; 

� Wymagane warunki udziału w postępowaniu spełniało – 2 wykonawców – ZP-17; 

� Wykluczono – 0 wykonawców; 

� Odrzucono – 0 ofert; 

� Wybrano najkorzystniejszą ofertę: Oferta nr 1 złoŜona przez Miejskie 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. ul. śeromskiego 23, 27-400 

Ostrowiec Świętokrzyski , na następujące zadania: 

- Zadanie Nr 1 Przebudowa drogi gminnej nr 002378T w miejscowości Stara 

Słupia dł. 350 mb, 

- Zadanie Nr 2 Przebudowa drogi gminnej nr 002383T w miejscowości Sosnówka 

dł. 400 mb, 

- Zadanie Nr 4 Przebudowa drogi gminnej nr 002353T w miejscowości Dębniak 

dł. 800 mb. 

� Oferta najkorzystniejsza na pozostałe zadania: Oferta  nr 2 złoŜona przez 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych TRAKT Sp. z o. o.  Górki Szczukowskie 1, 26-

065 Piekoszów: 

- Zadanie Nr 3 Przebudowa drogi gminnej nr 002363T w miejscowości Włochy dł. 

300 mb, 

- Zadanie Nr 5 Przebudowa drogi gminnej nr 002375T w miejscowości Jeleniów 

dł. 850 mb, 

- Zadanie Nr 6 Przebudowa drogi gminnej nr 002362T w miejscowości Stara 

Słupia - Jeleniów dł. 700 mb, 

- Zadanie Nr 7 Przebudowa drogi gminnej  nr 002379T w miejscowości Stara 

Słupia – Winnica dł. 1100 mb, 

- Zadanie Nr 8 Przebudowa drogi gminnej nr 002354T w miejscowości Wólka 

Milanowska – Nowa Słupia ulica Łazy dł. 400 mb. 

� W trakcie postępowania nie wniesiono protestów; 
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9. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, pismo znak: RTI-341-2/09 z dnia 

05.03.2009 r. (potwierdzenie odbioru dnia 09.03.2009 r. oraz 06.03.2009 r.) do 2 

wykonawców biorących udział w postępowaniu. 

10. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, pismo znak: RTI-341-2/09 z dnia 

05.03.2009 r. na tablicy informacyjnej od dnia 05.03.2009 r. do dnia 18.03.2009 r. 

11.  Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty  na stronie internetowej 

Zamawiającego zamieszczone w dniu 05.03.2009r. 

12. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  zostało wysłane na Portal Urzędu Zamówień 

Publicznych w dniu 23.03.2009r. i opublikowane w tym samym dniu pod nr 72254-

2009. 

13. Umowa nr 24/2009 zawarta w dniu 18 marca 2009 roku  pomiędzy Gminą Nowa 

Słupia reprezentowaną przez Wójta Gminy  - Pana Wiesława Jerzego Gałkę  a 

Świętokrzyskim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych TRAKT Sp. z o. o.  Górki 

Szczukowskie 1, 26-065 Piekoszów , na przebudowę dróg gminnych na terenie 

Gminy Nowa Słupia 

- Zadanie Nr 3 Przebudowa drogi gminnej nr 002363T w miejscowości Włochy dł. 

300 mb w wysokości 48.473,65 zł brutto, 

- Zadanie Nr 5 Przebudowa drogi gminnej nr 002375T w miejscowości Jeleniów 

dł. 850 mb w wysokości 222.227,76 zł brutto, 

- Zadanie Nr 6 Przebudowa drogi gminnej nr 002362T w miejscowości Stara 

Słupia - Jeleniów dł. 700 mb w wysokości 181.033,97 zł brutto, 

- Zadanie Nr 7 Przebudowa drogi gminnej  nr 002379T w miejscowości Stara 

Słupia – Winnica dł. 1050 mb w wysokości 241.241,58 zł brutto, 

- Zadanie Nr 8 Przebudowa drogi gminnej nr 002354T w miejscowości Wólka 

Milanowska – Nowa Słupia ulica Łazy dł. 400 mb w wysokości 75.852,04 zł 

brutto. 

14. Umowa nr 25/2009 zawarta w dniu 18 marca 2009 roku  pomiędzy Gminą Nowa 

Słupia reprezentowaną przez Wójta Gminy  - Pana Wiesława Jerzego Gałkę  a 

Miejskim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp, z o. o. ul. śeromskiego 23, 27-

400 Ostrowiec Świętokrzyski , na przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy 

Nowa Słupia 
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- Zadanie Nr 1 Przebudowa drogi gminnej nr 002378T w miejscowości Stara 

Słupia dł. 350 mb w wysokości 107.558,98 zł brutto, 

- Zadanie Nr 2 Przebudowa drogi gminnej nr 002383T w miejscowości Sosnówka 

dł. 400 mb w wysokości 113.752,50 zł brutto, 

- Zadanie Nr 4 Przebudowa drogi gminnej nr 002353T w miejscowości Dębniak 

dł. 800 mb w wysokości 171.048,51 zł brutto, 

Uwaga: Zespół Kontrolny stwierdził, Ŝe zakres robót ujęty w umowie zawartej ze 

Świętokrzyskim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych TRAKT Sp. z o. o.  na 

Zadanie Nr 7 Przebudowa drogi gminnej  nr 002379T w miejscowości Stara Słupia 

– Winnica, róŜni się od zakresu opisanego w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia oraz w ogłoszeniu o zamówieniu, o długość drogi, która w 

dokumentach przetargowych wynosiła 1100m a w Umowie nr 24/2009 - 1050m. 

Wyjaśnienie w tej sprawie stanowi Załącznik Nr 1 do Informacji Pokontrolnej. 

 

II. Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Nowa Słupia 

— Zadanie Nr 1 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Słupia CPN – Łazy 

dł. 340mb, 

— Zadanie Nr 2 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Słupia ul. Kielecka  

dł. 145mb, 

— Zadanie Nr 3 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pokrzywianka dł. 450 mb, 

— Zadanie Nr 4 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cząstków dł. 140 mb, 

— Zadanie Nr 5 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jeleniów Dwór – 

Jeleniów Majdan dł. 680 mb. 

 

  W dokumentacji przedmiotowego postępowania znajdują się: 

1. Zarządzenie nr 5/09 Wójta Gminy Nowa Słupia z dnia 12 stycznia 2009 r. w sprawie 

powołania  komisji do rozstrzygania postępowań o udzielenie zamówienia w trybie 

przetargu nieograniczonego. 

2. Regulamin Komisji Przetargowej stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 36/07 Wójta 

Gminy Nowa Słupia z dnia 3 lipca 2007 r. 

3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami sporządzona w 

lutym 2009 r., w której określono: 
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• Przedmiot zamówienia: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Nowa 

Słupia: 

— Zadanie Nr 1 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Słupia CPN – Łazy 

dł. 340mb, 

— Zadanie Nr 2 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Słupia ul. Kielecka  

dł. 145mb, 

— Zadanie Nr 3 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pokrzywianka dł. 450 mb, 

— Zadanie Nr 4 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cząstków dł. 140 mb, 

— Zadanie Nr 5 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jeleniów Dwór – 

Jeleniów Majdan dł. 680 mb. 

• termin składania ofert – 12.03.2009r. do godz. 10.00, 

• kryterium wyboru oferty – 100% cena, 

• wadium: na zadanie  Nr 1 w wysokości 2.000,00 zł, na zadanie Nr 2 – 1.500,00 

zł. na zadanie Nr 3 – 2.000,00 zł, na zadnie Nr 4 – 1.500,00 zł, na zadanie Nr 5 – 

3.500,00 zł, W przypadku złoŜenia oferty na wszystkie części zamówienia 

wadium wynosi 10.500,00 zł. 

• termin wykonania przedmiotu zamówienia – 30.09.2009r. 

4. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane na Portal Urzędu Zamówień 

Publicznych w dniu 20.02.2009r. i opublikowane pod nr 36012-2009 w tym samym 

dniu, 

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

od 20.02.2009r. do 12.03.2009r., 

6. Ogłoszenie umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego 

www.nowaslupia.bip.jur.pl dnia 20.02.2009 r. 

7. ZłoŜono 5 oświadczeń na drukach ZP-11 z dnia 12.03.2009 r. 

8. 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:  RTI-341-2/09), zawiera: 

� Opis przedmiotu zamówienia: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy 

Nowa Słupia 
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� Wartość przedmiotu zamówienia ustalono w wysokości 649.493,12 PLN tj. 

167.520,34 EURO w styczniu 2009r.  na podstawie kosztorysów inwestorskich. 

Osoba dokonująca ustalenia wartości zamówienia: Pan Eugeniusz Fijas 

� Termin składania ofert – 12.03.2009r. do godz. 10.00; 

� Otwarcie ofert odbyło się w dniu 12.03.2009r. o godz. 10.15 w siedzibie 

Zamawiającego; 

� Do terminu składania ofert złoŜono dwie oferty; zał. ZP-12, 

� Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:  

649.493,12 zł; 

� Wymagane warunki udziału w postępowaniu spełniało – 2 wykonawców – ZP-17; 

� Wykluczono – 0 wykonawców; 

� Odrzucono – 0 ofert; 

� Wybrano najkorzystniejszą ofertę: Oferta nr 1 złoŜona przez Kieleckie 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o., ul. Przęsłowa 2a, 25-670 Kielce.  

� W trakcie postępowania nie wniesiono protestów; 

9. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, pismo znak: RTI-341-3/09 z dnia 

20.03.2009 r. (potwierdzenie odbioru dnia 23.03.2009 r. oraz fax z dnia 20.03.2009 r.) 

do 2 wykonawców biorących udział w postępowaniu. 

10. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, pismo znak: RTI-341-3/09 z dnia 

20.03.2009 r. na tablicy informacyjnej od dnia 20.03.2009 r. do dnia 01.04.2009 r. 

11.  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  na stronie internetowej 

Zamawiającego zamieszczone w dniu 20.03.2009r. 

12. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  zostało wysłane na Portal Zamówień 

Publicznych w dniu 02.04.2009r. i opublikowane w tym samym dniu pod nr 89996-

2009. 

 

13. Umowa nr 30/2009 zawarta w dniu 31 marca 2009 roku  pomiędzy Gminą Nowa 

Słupia reprezentowaną przez Wójta Gminy  - Pana Wiesława Jerzego Gałkę  a 

Kieleckim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o. o. 25-670 Kielce, ul. 

Przęsłowa 2a, na przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Nowa Słupia 

- Zadanie Nr 1 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Słupia CPN – 

Łazy dł.  340 mb  w wysokości 230.354,30 zł brutto, 
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- Zadanie Nr 2 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Słupia ul. 

Kielecka  dł. 145 mb w wysokości 134.450,10 zł brutto, 

- Zadanie Nr 3 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pokrzywianka dł. 450 

mb w wysokości 120.758,04 zł brutto, 

- Zadanie Nr 4 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cząstków dł. 140 mb 

w wysokości 68.861,07 zł brutto. 

- Zadanie Nr 5 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jeleniów Dwór – 

Jeleniów Majdan dł. 680 mb w wysokości 234.301,00 zł brutto. 

Uwaga: Zespół Kontrolny stwierdził, Ŝe w ogłoszeniach o przetargu opublikowanych na 

Portalu Urzędu Zamówień Publicznych i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego 

została omyłkowo podana długość drogi w miejscowości Pokrzywianka – 350 mb. W 

ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym na stronie internetowej  jest podana właściwa 

długość wynosząca 450 m. Wyjaśnienie w tej sprawie stanowi Załącznik Nr 1 do 

Informacji Pokontrolnej. 

 

Wnioski:  

Postępowania o udzielenia zamówienia zostały przeprowadzone zgodnie z ustawą 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz.177 z późn. zm.). 

Stwierdzone niezgodności w zakresie opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniach       

o zamówieniu dotyczące drogi w miejscowości Pokrzywianka oraz drogi gminnej nr 

002379T Stara Słupia – Winnica, miały charakter formalny i nie wpłynęły na wybór 

wykonawcy. 

 

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 a jedynie uchybienie nie mające wpływy na prawidłowy wybór 

wykonawcy.  

W zakresie zgodności rzeczowej realizacji projektu z wnioskiem aplikacyjnym 

stwierdzono rozbieŜności opisane w pkt. IV ppkt 2 tj. Ŝe,  Beneficjent podał zmiany        

w harmonogramie rzeczowo-finansowym dopiero wraz ze złoŜeniem do WZFE wniosku  

o płatność mimo, iŜ były one znane jeszcze przed złoŜeniem wniosku aplikacyjnego. 
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VI. Wynik kontroli  

Pozytywny, z zastrzeŜeniem uchybień wymienionych w punkcie V.  

VII. Sposób i termin zgłaszania zastrze Ŝeń do informacji pokontrolnej  

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

informując Wojewodę Świętokrzyskiego w terminie 7 dni od jego otrzymania                    

o przyczynach takiego postępowania. 

 

Na tym Protokół zakończono sporządzając ją w dwóch jednobrzmiących 

egzemplarzach,  

z których po jednym otrzymują : 

1. Kierownik Jednostki Kontrolowanej; 

2. Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi ŚUW w Kielcach; 

 

 

 Kontrolowany Kontrolujący 

                                                                                              ……………………………..          

  …………………………….. 

…………………………….. …………………………….. 

.…………………………….. 
(podpis)                                                                                                                            (podpis) 

 

…………………………….. 12.04.2010 r.  
(data)                                                                                                                            (data)
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Załącznik  nr 4 

Dokumentacja fotograficzna 
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