
Brzeziny, dnia 24 lipca 2014 r. 

 

 

KZ.1712.2c.2014 

 

 

 

PROTOKÓŁ Nr III/2014 

 

 

z kontroli przeprowadzonej w Wydziale Rozwoju, Infrastruktury i Mienia Urzędu Miasta 

Brzeziny. 

Kontrolę przeprowadziła Marta Barucka - podinspektor ds. kontroli, na podstawie upoważnienia  

Nr OK.0052.7.2014 z dnia 25 kwietnia 2014 r. udzielonego przez Burmistrza Miasta Brzeziny. 

 

I. Zakres kontroli :  

Zamówienia publiczne – kontrola kompletności i poprawności wypełnienia dokumentacji 

przetargowej postępowań o zamówienia publiczne.  

II. Termin kontroli : 

Wszczęcie kontroli przypada na dzień 30.04.2014 r. 

III. Okres objęty kontrolą : 

Kontrolą objęto przykładowe postępowania o zamówienia publiczne realizowane w latach  2012 

– 2013.  

IV. Kontrolę przeprowadzono na podstawie następujących aktów prawnych i unormowań 

wewnętrznych :   

1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 

2010 r. Nr 113 poz. 759 oraz tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn.zm.);   

2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z 

późn. zm.); 

3. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z 

późn.zm.); 

4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów 

ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 12, poz. 69 z 

późn.zm); 

5. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zakresu 

informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru 

oraz sposobu przekazywania (Dz.U. z 2013 r., poz. 1530); 
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6. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego 

kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości 

zamówień publicznych (Dz.U. Nr 282, poz.1650); 

7. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie 

wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 12, 

poz.69); 

8. Uchwała Nr XXXI/137/2013 Rady Miasta Brzeziny z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Brzeziny; 

9. Uchwała Nr XXVIII/109/2012 Rady Miasta Brzeziny z dnia 13 grudnia 2012 r. w 

sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

10. Uchwała Nr XXXIII/153/2013 Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 kwietnia 2013 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną 

przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

 

Kontrola w zakresie kompletności i poprawności wypełnienia dokumentacji przetargowej, 

postępowań o zamówienia publiczne realizowanych w latach 2012-2013 (na przykładzie 

wybranych postępowań):  

Za prowadzenie całokształtu zadań w zakresie zamówień publicznych, zgodnie z §13 ust.4 pkt 25 

Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Brzeziny (wprowadzonego zarządzeniem Nr 

212/2013 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 grudnia 2013 r.) odpowiada w zakresie 

powierzonych czynności zawodowych p. ………….. – podinspektor w Wydziale Rozwoju, 

Infrastruktury i Mienia (zatrudniona na w/w od dnia 29 kwietnia 2013 r.). 

Postępowania przeprowadzone w 2012 r. : 

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków 

Gminy Miasto Brzeziny i jednostek organizacyjnych: 

Przedmiotem przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod 

numerem 495398-2012 z dnia 06.12.2012 r. było ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności 

cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków Gminy Miasto Brzeziny i jednostek 

organizacyjnych. Wartość niniejszego zamówienia w wysokości 115.340,00 zł  netto (co w oparciu 
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o średni kurs złotego, który w stosunku do euro wynosił 4,0196 daje równowartość 28.694,40 euro) 

została ustalona (nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie 

zamówienia, tj. 04.12.2012 r.) na podstawie cenników udostępnionych przez firmy 

ubezpieczeniowe, przy jednoczesnym zabezpieczeniu kwot w budżecie Gminy Miasto Brzeziny 

oraz w budżetach jednostek organizacyjnych). Ustalenia wartości zamówienia dokonała p. Grażyna 

Dziedzic – Sekretarz Miasta. 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06 

grudnia 2012 r. (zgodne ze wzorem ogłoszenia wynikającym z rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w 

Biuletynie Zamówień Publicznych). Ogłoszenie o zamówieniu zostało zmienione w dniu 

14.12.2012 r. i ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie www.brzeziny.pl , 

zmiana dot. terminu składania wniosków lub ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.   

Zgodnie z art.19 ust.2 /w zw. z art.11 ust.8/ ustawy Prawo Zamówień Publicznych, kierownik 

zamawiającego może powołać komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o 

udzielenie zamówienia. Zarządzeniem Nr 192/2012 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 5 grudnia 

2012 r. powołano komisję przetargową w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, 

sekretarz i pięciu członków. W myśl przywołanego zarządzenia, stosownie do treści art. 17 ust. 2 

PZP, przewodniczący komisji przetargowej odebrał oświadczenia członków komisji, o 

zaistnieniu lub braku istnienia ustawowych okoliczności uniemożliwiających występowanie im 

w imieniu zamawiającego lub też wykonywanie czynności związanych z postępowaniem o 

zamówienie publiczne i załączył je do dokumentacji z postępowania.   

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zwana dalej SIWZ, odpowiadała obligatoryjnym 

wymogom określonym w art. 36 ustawy PZP.  

Komisja przetargowa dokonała otwarcia ofert w dniu 18 grudnia 2012 r. w miejscu określonym 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Miasta 

Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16 pok.115, o godz. 12:00. Z części jawnej posiedzenia komisji 

przetargowej spisany został protokół. W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęła jedna oferta złożona 

przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insuarance Group Oddział w Łodzi, 90-

554 Łódź, ul. Łąkowa 29, na okoliczność której spisana została notatka służbowa.  

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z postanowieniami art. 92 ust.1 i 

ust.2 Pzp, Zamawiający w dniu 20 grudnia 2012 r. powiadomił wykonawcę o spełnieniu 

warunków przewidzianych w postępowaniu. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

została umieszczona na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz w biuletynie informacji publicznej.  

http://www.brzeziny.pl/
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Zgodnie z wymogami art.95 ust.1 ustawy PZP zamawiający po zawarciu umowy z wykonawcą 

zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych (Ogłoszenie 

nr 59376 - 2013 z dnia 13.02.2013 r.). 

Z toczącego się postępowania zamawiający sporządził pisemny protokół postępowania o 

udzielenie zamówienia zgodnie ze wzorem określonym w drodze rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego (Dz.U. Nr 223, poz. 1458). 

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu 

Gminy Miasto Brzeziny w 2012 r.: 

Przedmiotem przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej pod numerem 2012/S 182-299177 z dnia 21.09.2012 r. było zaciągnięcie kredytu 

długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasto Brzeziny w 

2012 r. Wartość niniejszego zamówienia w wysokości 1.113.083,33 zł  (co w oparciu o średni 

kurs złotego, który w stosunku do euro wynosił 4,0196 daje równowartość 276.913,95 euro) 

została ustalona (nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o 

udzielenie zamówienia, tj. 05.09.2012 r.) na podstawie kalkulacji kosztów przewidzianych na lata 

2013 – 2022). Ustalenia wartości zamówienia dokonała p. Grażyna Mela – Skarbnik Miasta. 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w 

dniu 17 września 2012 r. (zgodnie z procedurami wskazanymi na stronie internetowej, o której 

mowa w ust. 3 załącznika VIII do dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 

dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na 

roboty budowlane, dostawy i usługi -  art.12 ust 2 Pzp). Zaciągnięcie kredytu długoterminowego 

zostało poprzedzone wnioskiem Burmistrza Miasta Brzeziny w sprawie wydania opinii o 

możliwości spłaty kredytu przewidzianego na rok 2012, w odpowiedzi którego RIO w Łodzi 

wydało pozytywną opinię w przedmiotowej sprawie.  

Zgodnie z art.19 ust.1 /w zw. z art.11 ust.8/ ustawy Prawo Zamówień Publicznych, kierownik 

zamawiającego powołał komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia. Zarządzeniem Nr 139/2012 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 17 września 2012 r. 

powołano komisję przetargową w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, 

sekretarz i dwóch członków. W myśl przywołanego zarządzenia, stosownie do treści art. 17 ust. 

2 PZP, przewodniczący komisji przetargowej odebrał oświadczenia członków komisji, o 

zaistnieniu lub braku istnienia ustawowych okoliczności uniemożliwiających występowanie im 

w imieniu zamawiającego lub też wykonywanie czynności związanych z postępowaniem o 

zamówienie publiczne i załączył je do dokumentacji z postępowania.   
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Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zwana dalej SIWZ, odpowiadała obligatoryjnym 

wymogom określonym w art. 36 ustawy PZP.  

Komisja przetargowa dokonała otwarcia ofert w dniu 29 października 2012 r. w miejscu 

określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. w siedzibie Zamawiającego, tj. 

Urząd Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16 pok.213, o godz. 12:00. Z części jawnej posiedzenia 

komisji przetargowej spisany został protokół. W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęły dwie oferty 

złożone przez: Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. Regionalny Oddział 

Korporacyjny w Łodzi, Centrum Korporacyjne w Łodzi ul. Piotrkowska 173, 90-959 Łódź oraz   

Bank Spółdzielczy w Andrespolu, 95-020 Andrespol, ul. Rokicińska 130A (na okoliczność czego 

spisana została notatka służbowa - zał. Nr 1 do protokołu z otwarcia ofert).   

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z postanowieniami art. 92 ust.1 i 

ust.2 Pzp, Zamawiający w dniu 31 października 2012 r. powiadomił wykonawcę o spełnieniu 

warunków przewidzianych w postępowaniu. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

została umieszczona na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz w biuletynie informacji publicznej.  

Zgodnie z wymogami art.95 ust.2 ustawy PZP zamawiający po zawarciu umowy z wykonawcą 

przekazał ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 

(Ogłoszenie nr 2012/S 230-378221). 

Z toczącego się postępowania zamawiający sporządził pisemny protokół postępowania o 

udzielenie zamówienia zgodnie ze wzorem określonym w drodze rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego (Dz.U. Nr 223, poz. 1458). 

Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” 

(boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w 

Gminie Miasto Brzeziny przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Brzezinach: 

Przedmiotem przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod 

numerem 180432-2012 z dnia 30.05.2012 r. była budowa kompleksu boisk sportowych w ramach 

programu „Moje Boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z 

zapleczem sanitarno-szatniowym) w Gminie Miasto Brzeziny przy Szkole Podstawowej Nr 1 w 

Brzezinach. Wartość niniejszego zamówienia w wysokości 1.979.897,82 zł  netto (co w oparciu o 

średni kurs złotego, który w stosunku do euro wynosił 4,0196 daje równowartość 492.560,906 

euro) została ustalona (nie wcześniej niż sześć miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o 

udzielenie zamówienia, tj. 30.05.2012 r.) na podstawie załączonych kosztorysów. Ustalenia 

wartości zamówienia dokonała Inspektor Wydziału RI p………….. 
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Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30 

maja 2012 r. (zgodne ze wzorem ogłoszenia wynikającym z rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w 

Biuletynie Zamówień Publicznych). Ogłoszenie o zamówieniu zostało dwukrotnie zmienione w 

dniach 01.06.2012 r. i 12.06.2012 r. i ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na 

stronie www.brzeziny.pl. Zgodnie z art.19 ust.2 /w zw. z art.11 ust.8/ ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych, kierownik zamawiającego może powołać komisję przetargową do przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia. Zarządzeniem Nr 69/2012 Burmistrza Miasta Brzeziny z 

dnia 29 maja 2012 r. powołano komisję przetargową w składzie: przewodniczący, zastępca 

przewodniczącego, sekretarz i trzech członków. W myśl przywołanego zarządzenia, stosownie 

do treści art. 17 ust. 2 PZP, przewodniczący komisji przetargowej odebrał oświadczenia 

członków komisji, o zaistnieniu lub braku istnienia ustawowych okoliczności 

uniemożliwiających występowanie im w imieniu zamawiającego lub też wykonywanie czynności 

związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne i załączył je do dokumentacji z 

postępowania.   

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zwana dalej SIWZ, odpowiadała obligatoryjnym 

wymogom określonym w art. 36 ustawy PZP.  

Komisja przetargowa dokonała otwarcia ofert w dniu 18 czerwca 2012 r. w miejscu określonym 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. w siedzibie Zamawiającego, tj. w sali 

konferencyjnej Urzędu Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, o godz. 12:00. Z części jawnej 

posiedzenia komisji przetargowej spisany został protokół. W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęło 

siedem (7) ofert, z których Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę złożoną przez NM 

Group Sp z o.o. 31-236 Kraków, ul. Ks. Meiera 20A/41.  

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z postanowieniami art. 92 ust.1 i 

ust.2 Pzp, Zamawiający w dniu 28 czerwca 2012 r. powiadomił wykonawcę o spełnieniu 

warunków przewidzianych w postępowaniu. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

została umieszczona na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz na stronie www.brzeziny.pl.   

Zgodnie z wymogami art.95 ust.1 ustawy PZP zamawiający po zawarciu umowy z wykonawcą 

(Nr RI.103/2012 z dnia 9 lipca 2012 r.) zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w 

Biuletynie Zamówień Publicznych (Ogłoszenie nr 242480 - 2012 z dnia 09.07.2012 r.). 

Z toczącego się postępowania zamawiający sporządził pisemny protokół postępowania o 

udzielenie zamówienia zgodnie ze wzorem określonym w drodze rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego (Dz.U. Nr 223, poz. 1458). 

http://www.brzeziny.pl/
http://www.brzeziny.pl/
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Zakup z dostawą materiałów biurowych dla potrzeb Urzędu Miasta Brzeziny: 

Przedmiotem przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod 

numerem 153380-2012 z dnia 14.05.2012 r. był zakup z dostawą materiałów biurowych dla potrzeb 

Urzędu Miasta Brzeziny. Wartość niniejszego zamówienia w wysokości 67.993,23 zł netto (co w 

oparciu o średni kurs złotego, który w stosunku do euro wynosił 4,0196 daje równowartość 

16.915,42 euro) została ustalona (nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem wszczęcia 

postępowania o udzielenie zamówienia, tj. 16.04.2013 r.). Ustalenia wartości zamówienia dokonała 

p……………….. – Inspektor w Wydziału OK (zgodnie z zakresem czynności).  

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14 

maja 2012 r. (zgodne ze wzorem ogłoszenia wynikającym z rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w 

Biuletynie Zamówień Publicznych) i ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na 

stronie www.brzeziny.pl. W związku ze zmianą treści SIWZ zamawiający dokonał zmiany 

ogłoszenia w dniu 18.05.2012 (nr ogłoszenia 162820-2012). 

Zgodnie z art.19 ust.2 /w zw. z art.11 ust.8/ ustawy Prawo Zamówień Publicznych, kierownik 

zamawiającego może powołać komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o 

udzielenie zamówienia. Zarządzeniem Nr 61/2012 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10 maja 

2012 r. powołano komisję przetargową w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, 

sekretarz i 2 członków. W myśl przywołanego zarządzenia, stosownie do treści art. 17 ust. 2 

PZP, przewodniczący komisji przetargowej odebrał oświadczenia członków komisji, o 

zaistnieniu lub braku istnienia ustawowych okoliczności uniemożliwiających występowanie im 

w imieniu zamawiającego lub też wykonywanie czynności związanych z postępowaniem o 

zamówienie publiczne i załączył je do dokumentacji z postępowania.   

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zwana dalej SIWZ, odpowiadała obligatoryjnym 

wymogom określonym w art. 36 ustawy PZP.  

Komisja przetargowa dokonała otwarcia ofert w dniu 25 maja 2013 r. w miejscu określonym w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. w siedzibie Zamawiającego, tj. w sali 

konferencyjnej Urzędu Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, o godz. 12:00. Z części jawnej 

posiedzenia komisji przetargowej spisany został protokół. W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęło 

7 ofert, z których Zamawiający wybrał 2 najkorzystniejsze oferty złożone przez „Papirus” 

Hurtownię Papierniczą z siedzibą w Łowiczu, przy ul. Ułańskiej 5 oraz „Correct E.Mikas, 

J.Mikas” spółka jawna z siedzibą w Zduńskiej Woli przy ul. Lawendowej 12/14. Działając na 

podstawie art. 87 ust.2 pkt 2 Pzp Zamawiający wystąpił do Wykonawcy z zawiadomieniem o 

http://www.brzeziny.pl/
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poprawieniu oczywistej omyłki rachunkowej, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonywanych poprawek.  

Zgodnie z postanowieniami art. 92 ust.1 i ust.2 Pzp, Zamawiający w dniu 4 czerwca 2012 r. 

powiadomił wykonawców o wyborze najkorzystniejszych ofert. Informacja ta została 

umieszczona na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz na stronie www.brzeziny.pl.   

Zgodnie z wymogami art.95 ust.1 ustawy PZP zamawiający tuż po zawarciu umowy (Nr 

OK/90/2012 z dnia 12.06.2012 r.) z wykonawcą zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w 

Biuletynie Zamówień Publicznych (Ogłoszenie nr 198720-2012 z dnia 12.06.2012 r.). 

Z toczącego się postępowania Zamawiający sporządził w dniu 12 czerwca 2012 r. pisemny protokół 

postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie ze wzorem określonym w drodze rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. Nr 223, poz. 1458). 

Budowa kanalizacji deszczowej i drogi w ul. Bohaterów Warszawy w Brzezinach: 

Przedmiotem przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod 

numerem 249292-2012 z dnia 12.07.2012 r. była budowa kanalizacji deszczowej i drogi w ul. 

Bohaterów Warszawy w Brzezinach. Wartość niniejszego zamówienia w wysokości 408.576,08 zł 

netto (co w oparciu o średni kurs złotego, który w stosunku do euro wynosił 4,0196 daje 

równowartość 101.645,95 euro) została ustalona (nie wcześniej niż sześć miesięcy przed dniem 

wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, tj. 12.06.2012 r.). Ustalenia wartości 

zamówienia dokonała p…………. – p.o. Naczelnika Wydziału RI (zgodnie z zakresem czynności).  

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12 

lipca 2012 r. (zgodne ze wzorem ogłoszenia wynikającym z rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w 

Biuletynie Zamówień Publicznych) i ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na 

stronie www.brzeziny.pl.  

Zgodnie z art.19 ust.2 /w zw. z art.11 ust.8/ ustawy Prawo Zamówień Publicznych, kierownik 

zamawiającego może powołać komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o 

udzielenie zamówienia. Zarządzeniem Nr 98/2012 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 lipca 

2012 r. powołano komisję przetargową w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, 

sekretarz i 2 członków. W myśl przywołanego zarządzenia, stosownie do treści art. 17 ust. 2 

PZP, przewodniczący komisji przetargowej odebrał oświadczenia członków komisji, o 

zaistnieniu lub braku istnienia ustawowych okoliczności uniemożliwiających występowanie im 

w imieniu zamawiającego lub też wykonywanie czynności związanych z postępowaniem o 

zamówienie publiczne i załączył je do dokumentacji z postępowania.   

http://www.brzeziny.pl/
http://www.brzeziny.pl/
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Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zwana dalej SIWZ, odpowiadała obligatoryjnym 

wymogom określonym w art. 36 ustawy PZP.  

Komisja przetargowa dokonała otwarcia ofert w dniu 30 lipca 2012 r. w miejscu określonym w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. w siedzibie Zamawiającego, tj. w sali 

konferencyjnej Urzędu Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, o godz. 12:30. Z części jawnej 

posiedzenia komisji przetargowej spisany został protokół. W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęło 

3 oferty, z których Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo 

Budowlano-Drogowe „BUD-DROG” Stanisława Polus, z siedzibą w Koluszkach przy ul. 

Zawiłej 23.  

Zgodnie z postanowieniami art.92 ust.1 i ust.2 Pzp, Zamawiający w dniu 6 sierpnia 2012 r. 

powiadomił wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty. Informacja ta została umieszczona 

na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz na stronie www.brzeziny.pl.   

Zgodnie z wymogami art.95 ust.1 ustawy PZP zamawiający tuż po zawarciu umowy (Nr 

RI/160/2012 z dnia 16.08.2012 r.) z wykonawcą zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 

w Biuletynie Zamówień Publicznych (Ogłoszenie nr 198720-2012 z dnia 12.06.2012 r.). 

W treści zawartej przez strony umowy (Nr RI 160/2012 z dnia 16 sierpnia 2012 r.) 

Zamawiający przewidział w §10 pkt.2 zastosowanie kary umownej na wypadek 

nieterminowego wykonania zobowiązania pieniężnego jakim de facto jest zwłoka w zapłacie 

faktur, naruszając tym samym postanowienia art. 483§1 Kodeksu cywilnego ponieważ 

zastosowanie formuły kary umownej jest przewidziane wyłącznie do zobowiązań 

niepieniężnych (niedopuszczenie zastrzeżenia kary umownej w odniesieniu do zobowiązań 

pieniężnych ma charakter ius cogens i w związku z tym bezwzględnie wiąże strony). 

Zastrzeżenie obowiązku zapłaty kary umownej na wypadek niewykonania zobowiązania 

pieniężnego jest nieważne. Kontrolujący sugeruje przyjęcie rozwiązania w postaci 

zastrzeżenia odsetek umownych, jeżeli dłużnik (w tym wypadku zamawiający) spóźnia się 

ze spełnieniem świadczenia pieniężnego.  

Powyższa nieprawidłowość była już wskazana podczas kontroli przeprowadzonej w 2010 r., 

przez co kontrolujący stwierdza niewykonanie zaleceń pokontrolnych udzielonych w piśmie 

Nr KZ.0913-3C/10 z dnia 16 kwietnia 2010 r.    

Kserokopia umowy stanowi  załącznik nr 1 do protokołu kontroli.  

Z toczącego się postępowania Zamawiający sporządził w dniu 17 sierpnia 2012 r. pisemny protokół 

postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie ze wzorem określonym w drodze rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. Nr 223, poz. 1458). 

http://www.brzeziny.pl/
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Zakup z dostawą fabrycznie nowego ciągnika: 

Przedmiotem przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod 

numerem 321558-2012 z dnia 29.08.2012 r. był zakup z dostawą fabrycznie nowego ciągnika. 

Wartość niniejszego zamówienia w wysokości 100.813,01 zł netto (co w oparciu o średni kurs 

złotego, który w stosunku do euro wynosił 4,0196 daje równowartość 25.080,358 euro) została 

ustalona (nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie 

zamówienia, tj. 27.08.2012 r.). Ustalenia wartości zamówienia dokonał p.Roman Sasin – Zastępca 

Burmistrza.  

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29 

sierpnia 2012 r. (zgodne ze wzorem ogłoszenia wynikającym z rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w 

Biuletynie Zamówień Publicznych) i ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na 

stronie www.brzeziny.pl. W związku ze zmianami w przedmiocie zamówienia Zamawiający 

dokonał zmiany ogłoszenia w dniu 04.09.2012 (nr ogłoszenia 1920569-2012). 

Zgodnie z art.19 ust.2 /w zw. z art.11 ust.8/ ustawy Prawo Zamówień Publicznych, kierownik 

zamawiającego może powołać komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o 

udzielenie zamówienia. Zarządzeniem Nr 124/2012 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 

sierpnia 2012 r. powołano komisję przetargową w składzie: przewodniczący, zastępca 

przewodniczącego, sekretarz i 2 członków. W myśl przywołanego zarządzenia, stosownie do 

treści art. 17 ust. 2 PZP, przewodniczący komisji przetargowej odebrał oświadczenia członków 

komisji, o zaistnieniu lub braku istnienia ustawowych okoliczności uniemożliwiających 

występowanie im w imieniu zamawiającego lub też wykonywanie czynności związanych z 

postępowaniem o zamówienie publiczne i załączył je do dokumentacji z postępowania.   

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zwana dalej SIWZ, odpowiadała obligatoryjnym 

wymogom określonym w art. 36 ustawy PZP.  

Komisja przetargowa dokonała otwarcia ofert w dniu 10 września 2012 r. w miejscu określonym 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. w siedzibie Zamawiającego, tj. w sali 

konferencyjnej Urzędu Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, o godz. 12:00. Z części jawnej 

posiedzenia komisji przetargowej spisany został protokół. W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęły 

2 oferty, z których Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę złożoną przez PPHU 

FARMASZ Jerzy Sobociński, z siedzibą w Starych Koluszkach 28. Po dokonaniu oceny ofert 

Zamawiający w dniu 19.09.2012 r. wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentu, tj. złożenia 

referencji potwierdzających wykonanie 3 dostaw ciągnika. Wymóg ten Wykonawca spełnił 

20.09.2012 r.   

http://www.brzeziny.pl/
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Zgodnie z postanowieniami art.92 ust.1 i ust.2 Pzp, Zamawiający w dniu 20 września 2012 r. 

powiadomił wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty. Informacja ta została umieszczona 

na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz na stronie www.brzeziny.pl.   

Zgodnie z wymogami art.95 ust.1 ustawy PZP zamawiający tuż po zawarciu umowy (Nr 

RI/182/2012 z dnia 25.09.2012 r.) z wykonawcą zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 

w Biuletynie Zamówień Publicznych (Ogłoszenie nr 205115-2012 z dnia 25.09.2012 r.). 

Z toczącego się postępowania Zamawiający sporządził w dniu 17 sierpnia 2012 r. pisemny protokół 

postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie ze wzorem określonym w drodze rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. Nr 223, poz. 1458). 

 

Postępowania przeprowadzone w 2013 r.: 

W 2013 r. ogłoszonych zostało 34 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, z czego 9 

przetargów nieograniczonych zostało unieważnionych. Przedmiotem kontroli zostały objęte 

następujące postępowania:  

Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy 

Miasto Brzeziny oraz podległych obiektów i infrastruktury: 

Przedmiotem przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod 

numerem 41818-2013 z dnia 30.01.2013 r. była dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług 

dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Miasto Brzeziny oraz podległych obiektów i 

infrastruktury. Wartość niniejszego zamówienia w wysokości 694.281,08 zł  netto (co w oparciu o 

średni kurs złotego, który w stosunku do euro wynosił 4,0196 daje równowartość 172.723,92 euro) 

została ustalona (nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie 

zamówienia, tj. 07.01.2013 r.) na podstawie wartości (cen) energii elektrycznej dostarczonej w 

2012 r. Ustalenia wartości zamówienia dokonała p………………… – główny specjalista w 

Wydziale RI (zgodnie z zakresem czynności). 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30 

stycznia 2013 r. (zgodne ze wzorem ogłoszenia wynikającym z rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w 

Biuletynie Zamówień Publicznych). Zgodnie z art.19 ust.2 /w zw. z art.11 ust.8/ ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych, kierownik zamawiającego może powołać komisję przetargową do 

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia. Zarządzeniem Nr 15/2013 Burmistrza 

Miasta Brzeziny z dnia 30 stycznia 2013 r. powołano komisję przetargową w składzie: 

przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz i dwóch członków. W myśl 

http://www.brzeziny.pl/
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przywołanego zarządzenia, stosownie do treści art. 17 ust. 2 PZP, przewodniczący komisji 

przetargowej odebrał oświadczenia członków komisji, o zaistnieniu lub braku istnienia 

ustawowych okoliczności uniemożliwiających występowanie im w imieniu zamawiającego lub 

też wykonywanie czynności związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne i załączył je 

do dokumentacji z postępowania.   

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zwana dalej SIWZ, odpowiadała obligatoryjnym 

wymogom określonym w art. 36 ustawy PZP.  

Komisja przetargowa dokonała otwarcia ofert w dniu 8 lutego 2013 r. w miejscu określonym w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Miasta 

Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16 pok.301, o godz. 11:30. Z części jawnej posiedzenia komisji 

przetargowej spisany został protokół. W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęła jedna oferta złożona 

przez PGE Obrót S.A. ul. 8-go marca 6, 35-959 Rzeszów (adres do korespondencji: PGE Obrót 

S.A. Oddział II z siedzibą w Łodzi, 90-117 Łódź, ul. Narutowicza 7/9), na okoliczność której 

spisana została notatka służbowa.  

Po dokonaniu oceny złożonej oferty, wykonawca został wezwany do uzupełnienia dokumentów 

na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu (na podstawie art.26 ust.3 Pzp). 

Wykonawca został zobligowany do złożenia niniejszej informacji do dnia 14.02.2013 r. do godz. 

9:00 w siedzibie Zamawiającego. W odpowiedzi wykonawca przedłożył koncesję na 

prowadzenie działalności w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa URE, 

odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek 

wystawione przez ZUS Oddział w Rzeszowie oraz zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach 

wystawione przez Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie.  

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z postanowieniami art. 92 ust.1 i 

ust.2 Pzp, Zamawiający powiadomił wykonawcę o spełnieniu warunków przewidzianych w 

postępowaniu. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została umieszczona na tablicy 

ogłoszeń tut. Urzędu oraz w biuletynie informacji publicznej.  

Zgodnie z wymogami art.95 ust.1 ustawy PZP zamawiający tuż po zawarciu umowy z 

wykonawcą zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych 

(Ogłoszenie nr 88086 z dnia 05.03.2013 r.). 

Z toczącego się postępowania zamawiający sporządził pisemny protokół postępowania o 

udzielenie zamówienia zgodnie ze wzorem określonym w drodze rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego (Dz.U. Nr 223, poz. 1458). 



 13 

Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Brzeziny z nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy : 

Przedmiotem przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod 

numerem 79041-2013 z dnia 16.05.2013 r. był odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy 

Miasto Brzeziny z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Wartość niniejszego 

zamówienia w wysokości 499.808,14 zł netto (co w oparciu o średni kurs złotego, który w stosunku 

do euro wynosił 4,0196 daje równowartość 124.342,755 euro) została ustalona (nie wcześniej niż 

trzy miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, tj. 06.05.2013 r.) na 

podstawie następujących dokumentów: 

- opracowanie „Koncepcja funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi 

dla Gminy Miasto Brzeziny”, 

- uchwała Nr XXIX/113/2012 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru 

metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej 

opłaty, 

- dane z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranych od 

mieszkańców miasta Brzeziny. 

Ustalenia wartości zamówienia dokonała p………..– p.o. Naczelnika Wydziału RI (zgodnie z 

zakresem czynności).  

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16 

maja 2013 r. (zgodne ze wzorem ogłoszenia wynikającym z rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w 

Biuletynie Zamówień Publicznych). Zgodnie z art.19 ust.2 /w zw. z art.11 ust.8/ ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych, kierownik zamawiającego może powołać komisję przetargową do 

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia. Zarządzeniem Nr 62/2013 Burmistrza 

Miasta Brzeziny z dnia 30 stycznia 2013 r. powołano komisję przetargową w składzie: 

przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz i członek. W myśl przywołanego 

zarządzenia, stosownie do treści art. 17 ust. 2 PZP, przewodniczący komisji przetargowej odebrał 

oświadczenia członków komisji, o zaistnieniu lub braku istnienia ustawowych okoliczności 

uniemożliwiających występowanie im w imieniu zamawiającego lub też wykonywanie czynności 

związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne i załączył je do dokumentacji z 

postępowania.   

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zwana dalej SIWZ, odpowiadała obligatoryjnym 

wymogom określonym w art. 36 ustawy PZP. W związku z zapytaniem złożonym w dniu 19 

maja 2013 r. przez jednego z Wykonawców w sprawie zapisów w treści umowy, Zamawiający 
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zgodził się ze stanowiskiem Wykonawcy i dokonał zmiany w SIWZ (§ 4 ust. 3 umowy otrzymał 

nowe brzmienie – zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wisiała na tablicy 

ogłoszeń w terminie 21.05.2013 r. – 28.05.2013 r.). Z wnioskiem o zmianę treści specyfikacji 

wystąpił ponadto drugi z wykonawców, wnosząc o usunięcie warunku udziału w postępowaniu 

polegającego na tym, że o udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać jedynie 

wykonawcy, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne (pismo z dnia 

22 maja 2013 r.). Z uwagi na postanowienia art.38 ust.1a Pzp, Zamawiający pozostawił wniosek 

bez rozpoznania.  

Komisja przetargowa dokonała otwarcia ofert w dniu 24 maja 2013 r. w miejscu określonym w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. w siedzibie Zamawiającego, tj. w sali 

konferencyjnej Urzędu Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, o godz. 11:30. Z części jawnej 

posiedzenia komisji przetargowej spisany został protokół. W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęły 

3 oferty złożone przez: A.S.A Eko Polska Sp. z o.o., ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze; GLOBALeko 

Przemysław Kozłowski, ul. Św.Anny 3/11, 95-060 Brzeziny; Remondis Sp. z o.o., 02-981 

Warszawa, ul. Zawodzie 16 (na okoliczność której spisana została notatka służbowa – protokół 

Nr 1 do protokołu z otwarcia ofert). Działając zgodnie z postanowieniami art. 96 ust.3 Pzp 

wykonawcy wystąpili z wnioskiem o wgląd do ofert (na okoliczność udostępnienia wglądu do 

ofert w siedzibie Zamawiającego spisane zostały notatki służbowe). 

Po dokonaniu oceny złożonych ofert, Zamawiający złożył w dniu 4 czerwca 2013 r. 

zawiadomienie o wykluczeniu Wykonawcy z postępowania, tj. firma A.S.A Eko Polska Sp.z o.o. 

z siedzibą w Zabrzu. W uzasadnieniu Zamawiający za podstawę wykluczenia z postępowania 

podał brak spełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę ponad 50% pracowników, 

stanowiących osoby niepełnosprawne. Ponadto Zamawiający działając w trybie art. 26 ust.4 Pzp 

wezwał drugiego z Wykonawców do złożenia wyjaśnień w treści oświadczenia o spełnieniu 

warunków udziału w postępowaniu. W odpowiedzi złożonej przez Wykonawcę w dniu 7 czerwca 

2013 r. przedłożono oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

uwzględniające omyłki wskazane przez Zamawiającego. 

W dniu 10 czerwca 2013 r. jeden z Wykonawców, tj. firma Remondis Sp. z o.o. wystąpił z 

wnioskiem o odtajnienie informacji zawartych w ofercie złożonej przez innego Wykonawcę. Po 

dokonaniu analizy dot. informacji zastrzeżonej przez Wykonawcę, komisja przetargowa podjęła 

decyzję o nieodtajnianiu zastrzeżonych dokumentów stwierdzając tym samym zasadność ich 

utajnienia.  
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Zgodnie z postanowieniami art. 92 ust.1 i ust.2 Pzp, Zamawiający w dniu 11 czerwca 2013 r. 

powiadomił wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty. Informacja ta została umieszczona 

na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz w biuletynie informacji publicznej.  

Zgodnie z wymogami art.95 ust.1 ustawy PZP zamawiający tuż po zawarciu umowy z 

wykonawcą zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych 

(Ogłoszenie nr 239684 z dnia 21.06.2013 r.). 

Z toczącego się postępowania Zamawiający sporządził w dniu 27 czerwca 2013 r. pisemny 

protokół postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie ze wzorem określonym w drodze 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. Nr 223, poz. 1458). 

Ochrona, opieka oraz zabezpieczanie miejsc do przetrzymywania bezdomnych zwierząt 

pochodzących z terenu Gminy Miasto Brzeziny:  

Przedmiotem przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod 

numerem 260151-2013 z dnia 03.12.2013 r. była ochrona, opieka, zabezpieczanie miejsc do 

przetrzymywania bezdomnych zwierząt pochodzących terenu Gminy Miasto Brzeziny. Wartość 

niniejszego zamówienia w wysokości 225.570,00 zł netto (co w oparciu o średni kurs złotego, 

który w stosunku do euro wynosił 4,0196 daje równowartość 56.117,52 euro) została ustalona (nie 

wcześniej niż trzy miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, tj. 

02.12.2013 r.). Ustalenia wartości zamówienia dokonała p…………….. – p.o. Naczelnika 

Wydziału RI (zgodnie z zakresem czynności).  

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 3 

grudnia 2013 r. (zgodne ze wzorem ogłoszenia wynikającym z rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w 

Biuletynie Zamówień Publicznych). Zgodnie z art.19 ust.2 /w zw. z art.11 ust.8/ ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych, kierownik zamawiającego może powołać komisję przetargową do 

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia. Zarządzeniem Nr 185/2013 Burmistrza 

Miasta Brzeziny z dnia 03 grudnia 2013 r. powołano komisję przetargową w składzie: 

przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz i 2 członków. W myśl przywołanego 

zarządzenia, stosownie do treści art. 17 ust. 2 PZP, przewodniczący komisji przetargowej odebrał 

oświadczenia członków komisji, o zaistnieniu lub braku istnienia ustawowych okoliczności 

uniemożliwiających występowanie im w imieniu zamawiającego lub też wykonywanie czynności 

związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne i załączył je do dokumentacji z 

postępowania.   
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Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zwana dalej SIWZ, odpowiadała obligatoryjnym 

wymogom określonym w art. 36 ustawy PZP.  

Komisja przetargowa dokonała otwarcia ofert w dniu 11 grudnia 2013 r. w miejscu określonym 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. w siedzibie Zamawiającego, tj. w pokoju 

305, III piętro Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, o godz. 12:00. Z części jawnej posiedzenia komisji 

przetargowej spisany został protokół. W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęła 1 oferta złożona 

przez: Hotel dla zwierząt i ptactwa domowego Longin Siemiński – Gabinet Weterynaryjny, 

Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno – Szkoleniowo – Adopcyjne, z siedzibą w Łodzi przy ul. 

Kosodrzewiny 56 lok.2 (na okoliczność której spisana została notatka służbowa – protokół Nr 1 

do protokołu z otwarcia ofert).  

Po dokonaniu oceny oferty, Zamawiający wystąpił do Wykonawcy w dniu 11 grudnia 2013 r. z 

wezwaniem do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w 

postępowaniu. W odpowiedzi złożonej w dniu 12 grudnia 2013 r. w formie mailowej oraz 16 

grudnia drogą pocztową, Wykonawca przedłożył wykaz narzędzi i urządzeń, niezbędnych do 

wykonania zamówienia jakimi dysponuje, wykaz środków transportu niezbędnych do wykonania 

zamówienia jakimi dysponuje, oryginał zezwolenia dla przewoźnika oraz decyzję Powiatowego 

Lekarza Weterynarii w Łodzi Nr 33/Z/2009 z dnia 23.11.2009 r. o stwierdzeniu spełnienia przez 

hotel dla zwierząt i ptactwa domowego w Łodzi wymagań weterynaryjnych dla działalności w 

zakresie transportu zwierząt wykonywanego w związku z prowadzeniem innej działalności 

gospodarczej oraz nadaniu hotelowi weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego. 

Zgodnie z postanowieniami art. 92 ust.1 i ust.2 Pzp, Zamawiający w dniu 16 grudnia 2013 r. 

powiadomił wykonawcę o wyborze jego oferty. Informacja ta została umieszczona na tablicy 

ogłoszeń tut. Urzędu oraz w biuletynie informacji publicznej.  

Zgodnie z wymogami art.95 ust.1 ustawy PZP zamawiający tuż po zawarciu umowy (Nr RI 

297/2013 z dnia 20.12.2013 r.) z wykonawcą zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w 

Biuletynie Zamówień Publicznych (Ogłoszenie nr 2275-2014 z dnia 03.01.2014 r.). 

Z toczącego się postępowania Zamawiający sporządził w dniu 03 stycznia 2014 r. pisemny 

protokół postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie ze wzorem określonym w drodze 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. Nr 223, poz. 1458). 

Zatrudnienie specjalisty ds. informatyzacji w ramach projektu „Druga młodość z 

komputerem – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla osób 50+ w Brzezinach”: 

Przedmiotem przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod 

numerem 248235-2013 z dnia 21.11.2013 r. było zatrudnienie specjalisty ds.informatyzacji w 
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ramach projektu „Druga młodość z komputerem – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla 

osób 50+ w Brzezinach”. Wartość niniejszego zamówienia w wysokości 51.219,51 zł netto (co w 

oparciu o średni kurs złotego, który w stosunku do euro wynosił 4,0196 daje równowartość 

12.742,44 euro) została ustalona (nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem wszczęcia 

postępowania o udzielenie zamówienia, tj. 12.11.2013 r.) na podstawie następujących dokumentów: 

- wartość zamówienia została ustalona na podstawie wniosku o dofinansowanie i cen 

obowiązujących na rynku. 

Ustalenia wartości zamówienia dokonał p……………….. – inspektor Wydziału OK (zgodnie z 

zakresem czynności).  

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21 

listopada 2013 r. (zgodne ze wzorem ogłoszenia wynikającym z rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w 

Biuletynie Zamówień Publicznych). Zgodnie z art.19 ust.2 /w zw. z art.11 ust.8/ ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych, kierownik zamawiającego może powołać komisję przetargową do 

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia. Zarządzeniem Nr 174/2013 Burmistrza 

Miasta Brzeziny z dnia 20 listopada 2013 r. powołano komisję przetargową w składzie: 

przewodnicząca, zastępca przewodniczącej, sekretarz i 2 członków. W myśl przywołanego 

zarządzenia, stosownie do treści art. 17 ust. 2 PZP, przewodniczący komisji przetargowej odebrał 

oświadczenia członków komisji, o zaistnieniu lub braku istnienia ustawowych okoliczności 

uniemożliwiających występowanie im w imieniu zamawiającego lub też wykonywanie czynności 

związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne i załączył je do dokumentacji z 

postępowania.   

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zwana dalej SIWZ, odpowiadała obligatoryjnym 

wymogom określonym w art. 36 ustawy PZP.  

Komisja przetargowa dokonała otwarcia ofert w dniu 29 listopada 2013 r. w miejscu określonym 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. w siedzibie Zamawiającego, tj. w sali 

konferencyjnej, I piętro Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, o godz. 12:00. Z części jawnej 

posiedzenia komisji przetargowej spisany został protokół. W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęły 

2 oferty złożonej przez: Marcin Kłopocki – ul. Kulczyńskiego 6 m 3, 95-060 Brzeziny oraz 

„SoftBlue S.A.”, ul. B.Chrobrego 24 lok. Nr 1, 85-047 Bydgoszcz  (na okoliczność czego spisana 

została notatka służbowa – protokół Nr 1 do protokołu z otwarcia ofert).  

Zgodnie z postanowieniami art. 92 ust.1 i ust.2 Pzp, Zamawiający w dniu 3 grudnia 2013 r. 

powiadomił wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty. Informacja ta została umieszczona 

na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz w biuletynie informacji publicznej.  
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Zgodnie z wymogami art.95 ust.1 ustawy PZP zamawiający tuż po zawarciu umowy (umowa 

zlecenie z dnia 06.12.2013 r.) z wykonawcą zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w 

Biuletynie Zamówień Publicznych (Ogłoszenie nr 270082-2014 z dnia 12.12.2014 r.). 

Z toczącego się postępowania Zamawiający sporządził w dniu 16 grudnia 2013 r. pisemny 

protokół postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie ze wzorem określonym w drodze 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. Nr 223, poz. 1458). 

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, jego serwis i utrzymanie w ramach projektu 

„Druga młodość z komputerem – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla osób 50+ w 

Brzezinach”: 

Przedmiotem przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod 

numerem 277235-2013 z dnia 19.12.2013 r. był zakup i dostawa sprzętu komputerowego, jego 

serwis i utrzymanie oraz modernizacja w ramach projektu „Druga młodość z komputerem – 

przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla osób 50+ w Brzezinach”. Wartość niniejszego 

zamówienia w wysokości 603.658,54 zł netto (co w oparciu o średni kurs złotego, który w stosunku 

do euro wynosił 4,0196 daje równowartość 150.178,76 euro) została ustalona (nie wcześniej niż 

trzy miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, tj. 18.11.2013 r.) na 

podstawie następujących dokumentów: 

- wartość zamówienia została ustalona na podstawie wniosku o dofinansowanie i cen 

obowiązujących na rynku. 

Ustalenia wartości zamówienia dokonał p………………… – inspektor Wydziału OK (zgodnie z 

zakresem czynności).  

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19 

grudnia 2013 r. (zgodne ze wzorem ogłoszenia wynikającym z rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w 

Biuletynie Zamówień Publicznych). Zgodnie z art.19 ust.2 /w zw. z art.11 ust.8/ ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych, kierownik zamawiającego może powołać komisję przetargową do 

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia. Zarządzeniem Nr 197/2013 Burmistrza 

Miasta Brzeziny z dnia 18 grudnia 2013 r. powołano komisję przetargową w składzie: 

przewodnicząca, zastępca przewodniczącej, sekretarz i 3 członków. W myśl przywołanego 

zarządzenia, stosownie do treści art. 17 ust. 2 PZP, przewodniczący komisji przetargowej odebrał 

oświadczenia członków komisji, o zaistnieniu lub braku istnienia ustawowych okoliczności 

uniemożliwiających występowanie im w imieniu zamawiającego lub też wykonywanie czynności 
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związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne i załączył je do dokumentacji z 

postępowania.   

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy Specyfikacja istotnych warunków została zmieniona w 

części dot. umowy (§2 ust.7 umowy otrzymał nowe brzmienie).  

Komisja przetargowa dokonała otwarcia ofert w dniu 08 stycznia 2014 r. w miejscu określonym 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. w siedzibie Zamawiającego, tj. w sali 

konferencyjnej, I piętro Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, o godz. 12:00. Z części jawnej 

posiedzenia komisji przetargowej spisany został protokół. W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęły 

8 ofert złożonych przez: MATCOM – ul. Moniuszki 5, 12-100 Szczytno; Econnect Group Sp. z 

o.o., ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa; Technologie Informatyczne Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 

58/33 A, 03-468 Warszawa; Alltech spółka jawna Zdzisław Pająk, Artur Pająk, ul. Spółdzielcza 

33, 09-407 Płock; MC2 Spółka Akcyjna, ul. Tamka 38, 00-355 Warszawa; Toya Systemy 

Komputerowe Sp. z o.o., ul. Telefoniczna 46 F, 92-016 Łódź; SUNTAR Sp. z o.o. ul. Boya 

Żeleńskiego 5B, 33-100 Tarnów; Perpectus Sp. z o.o., ul. Drzewna 30/2A, 65-140 Zielona Góra  

(na okoliczność czego spisana została notatka służbowa – protokół Nr 1 do protokołu z otwarcia 

ofert).  

Zgodnie z postanowieniami art. 92 ust.1 i ust.2 Pzp, Zamawiający w dniu 13 lutego 2014 r. 

powiadomił wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz odrzuceniu 4 ofert zgodnie z 

art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. Informacja ta została umieszczona na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz w 

biuletynie informacji publicznej. W odpowiedzi jeden z Wykonawców, tj. Toya Systemy 

Komputerowe Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, złożył odwołanie od czynności Zamawiającego 

polegającej na odrzuceniu oferty Odwołującego. Za podstawę odwołania Wykonawca uznał 

okoliczność sporną co do zaoferowanej licencji dla systemu operacyjnego Windows 7 

Professional OEM, które według oceny Zamawiającego nie spełniała wymogów SIWZ. Zgodnie z 

art.185 ust.1 Pzp Zamawiający przesłał niezwłocznie kopie odwołania innym wykonawcom 

uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający w odpowiedzi na 

odwołanie Wykonawcy wniósł w dniu 19 lutego 2014 r. o oddalenie odwołania polegającej na 

odrzuceniu oferty Odwołującego. Posiedzenie KIO, na którym rozpatrzone zostało odwołanie, 

odbyło się 6 marca 2014 r. o godz. 10:00 w Warszawie. Wypełniając dyspozycję zawartą w 

wyroku KIO z dnia 6 marca 2014 (KIO 317/14), Zamawiający zawiadomił o unieważnieniu 

czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz powtórzył czynności badania i oceny ofert. 

Pismem z dnia 13 marca 2014 r. wezwał Wykonawcę, tj. Toya systemy komputerowe Sp. z o.o. z 

siedzibą w Łodzi do złożenie wyjaśnień dot. treści złożonej oferty. Na tę okoliczność komisja 
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przetargowa spisała w dniu 17 marca 2014 r. notatkę służbową, rekomendując jednocześnie ofertę 

w/w Wykonawcy.  

Zgodnie z wymogami art.95 ust.1 ustawy PZP zamawiający tuż po zawarciu umowy (umowa Nr 

110/2014 z dnia 24.03.2014 r.) z wykonawcą zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w 

Biuletynie Zamówień Publicznych (Ogłoszenie nr 63815-2014 z dnia 26.03.2014 r.). 

Z toczącego się postępowania Zamawiający sporządził pisemny protokół postępowania o 

udzielenie zamówienia zgodnie ze wzorem określonym w drodze rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego (Dz.U. Nr 223, poz. 1458). 

Zarządzanie nieruchomościami będącymi własnością, współwłasnością lub będących w 

samoistnym posiadaniu Gminy Miasto Brzeziny : 

Przedmiotem przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod 

numerem 273583-2013 z dnia 16.12.2013 r. było zarządzanie nieruchomościami będącymi 

własnością, współwłasnością lub będących w samoistnym posiadaniu Gminy Miasto Brzeziny. 

Wartość niniejszego zamówienia w wysokości 52.894,41 zł netto (co w oparciu o średni kurs 

złotego, który w stosunku do euro wynosił 4,0196 daje równowartość 13.159,12 euro) została 

ustalona (nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie 

zamówienia, tj. 10.12.2013 r.) na podstawie kalkulacji kosztów obejmujących wynagrodzenie oraz 

koszty konserwacji. 

Ustalenia wartości zamówienia dokonała p………………. – inspektor Wydziału RI (zgodnie z 

zakresem czynności).  

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16 

grudnia 2013 r. (zmienione ogłoszeniem nr 280119-2013 z dnia 23.12.2013 w części dot. terminu  

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - zgodne ze wzorem ogłoszenia 

wynikającym z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 28 stycznia 2010 r. w 

sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych). Zgodnie z 

art.19 ust.2 /w zw. z art.11 ust.8/ ustawy Prawo Zamówień Publicznych, kierownik 

zamawiającego może powołać komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o 

udzielenie zamówienia. Zarządzeniem Nr 194/2013 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 

grudnia 2013 r. powołano komisję przetargową w składzie: przewodnicząca, zastępca 

przewodniczącej, sekretarz i 2 członków. W myśl przywołanego zarządzenia, stosownie do treści 

art. 17 ust. 2 PZP, przewodniczący komisji przetargowej odebrał oświadczenia członków 

komisji, o zaistnieniu lub braku istnienia ustawowych okoliczności uniemożliwiających 

występowanie im w imieniu zamawiającego lub też wykonywanie czynności związanych z 
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postępowaniem o zamówienie publiczne i załączył je do dokumentacji z postępowania. Na 

podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta Brzeziny, wszelkie  czynności w w/w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia podlegały akceptacji Zastępcy Burmistrza Miasta Brzeziny p.Romana 

Sasina. Burmistrz Miasta podlegał wykluczeniu z postępowania z uwagi na nadzór właścicielski i 

kontrolę nad spółkami, sprawowaną za pośrednictwem organów spółek, a mianowicie 

zgromadzenie wspólników, gdzie Burmistrz reprezentuje 100% kapitału spółek.         

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy Specyfikacja istotnych warunków została zmieniona w 

części dot. umowy (w rozdziale XVI pkt 1 otrzymał nowe brzmienie).  

Komisja przetargowa dokonała otwarcia ofert w dniu 27 grudnia 2013 r. w miejscu określonym 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. w siedzibie Zamawiającego, tj. w sali 

konferencyjnej, I piętro Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, o godz. 10:00. Z części jawnej 

posiedzenia komisji przetargowej spisany został protokół. W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęła 

jedna oferta złożona przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp z o.o., 95-060 Brzeziny, 

ul. Św.Anny 57 (na okoliczność czego spisana została notatka służbowa – protokół Nr 1 do 

protokołu z otwarcia ofert).  

Zgodnie z postanowieniami art. 92 ust.1 i ust.2 Pzp, Zamawiający w dniu 27 grudnia 2013 r. 

powiadomił wykonawcę o wyborze jego oferty. Informacja ta została umieszczona na tablicy 

ogłoszeń tut. Urzędu oraz w biuletynie informacji publicznej.  

Zgodnie z wymogami art.95 ust.1 ustawy PZP zamawiający tuż po zawarciu umowy (umowa Nr 

313/2013 z dnia 30.12.2013 r.) z wykonawcą zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w 

Biuletynie Zamówień Publicznych (Ogłoszenie nr 14467-2014 z dnia 22.01.2014 r.). 

Z toczącego się postępowania Zamawiający sporządził w dniu 22 stycznia 2014 r. pisemny 

protokół postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie ze wzorem określonym w drodze 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. Nr 223, poz. 1458). 

 

Wnioski i ustalenia : 

1) W treści umowy o roboty budowlane (Nr RI.160/2012 z dnia 16 sierpnia 2012 r.) 

przewidziano zastosowanie kar umownych wobec zobowiązań pieniężnych naruszając 

tym samym przepis art. 483§1 Kodeksu cywilnego bowiem zastosowanie w/w środka 

prawnego jest przewidziane wyłącznie  do zobowiązań niepieniężnych. 

2) Nielicznie uchybienia stwierdzone podczas kontroli były uzupełniane na bieżąco. 

 

Wykaz załączników: 



 22 

* Załącznik nr 1 : kserokopia umowy Nr RI 160/2012 z dnia 16 sierpnia 2012 r.; 

 

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielili: 

Główny specjalista Wydziału Rozwoju, Infrastruktury i Mienia. 

Podinspektor Wydziału Rozwoju, Infrastruktury i Mienia. 

 

Na powyższych ustaleniach protokół zakończono. 

Protokół zawiera 22 zaparafowane i ponumerowane strony. 

Niniejszy protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach: po jednym dla Naczelnika 

Wydziału Rozwoju, Infrastruktury i Mienia oraz kontrolującego. 

Protokół podpisano w dniu ………… 2014 r. 

 

 

Kontrolujący                                                                                 Kontrolowany 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pouczenie : 

1. Kontrolowany może złożyć pisemne zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli w terminie 7 dni od 

otrzymania protokołu z kontroli. Zastrzeżenia te powinny być rozpatrzone przez kontrolującego i uznane, bądź 

odrzucone na piśmie. Gdy w dalszym ciągu zastrzeżenia kontrolowanego są podtrzymywane podlegają rozpatrzeniu 

przez kierownika jednostki, który wydaje decyzję wraz z uzasadnieniem w terminie 20 dni od daty wpływu 

zastrzeżeń. Na decyzję kierownika jednostki nie przysługuje zażalenie – jest ona ostateczna i powinna być 

przekazana kontrolowanemu w ciągu 7 dni od jej podjęcia. 

2. Kontrolowany w razie odmowy podpisania protokołu, powinien w terminie 3 dni od daty odmowy złożyć 

kierownikowi jednostki pisemne wyjaśnienie przyczyny odmowy. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez 

kontrolowanego nie stanowi przeszkód do wszczęcia postępowania pokontrolnego. 

 

 

 


