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l.cz$scocoLNA
Termin przeprowadzenia
kontroli
Numer Umowy/Decyzji o
dofinansowanie

r., 19.06.2012r.
20 - 22.02.2012

Data podpisaniaumowy

02.11.2009r.

Nazwa Proiektu

Budowa kanalizacjisanitarnejw Sztumiei czgSciSztumskiegoPola

Beneficjent

Miasto i Gmina Sztum

Adresj ednostkikontrolowanej

Urzad Gminv iMiasta Sztum

M i ej sce r ealizacji proj ektu

Gmina Sztum

Rodzaj/typ' kontroli

Planowana na zakohczenierealizacii

z p62n.zmian.
UDA-RPPM.08.02.00-00-009/08-00

Jednostkakontrolowanazostalapoinformowanao przeprowadzeniuprzedmiotowejkontroli pismem o sygn. DPR.K.44.10.2012
z dnia 17.02.2012t.
z dnia 06.02.2012r.,orazpismemDPR.K.44.10.2012BOD.572410212012
EOD.425510212012

L t St*aOZesoolu Ko ntro lui acegolnstytuci i Zarzadzaiqcei
[mie i nazwisko

stanowisko

referat

JolantaTrzeSniak

Inspektor

Referat Kontroli

2.

MalsorzataStankiewicz

StarszySpecjalista

Referat Kontroli

3-

l-ukasz Skokowski

StarszySpecjalista

Referat Kontroli

4.

Wirkus
Przemyslaw

Czlonek Zespolu Kontroluj qcego

Lp.

departament
DepartamentProgram6w
RegionalnychUMWP
Departament Program6w
ResionalnvchUMWP
Departament Program6w
ResionalnvchUMWP

Beneficienta
1.2OsobvreDrezentuiace
Lp.
l

Imie i nazwisko
LeszekTabor

stanowisko
Burmistrz

wviaSniefi
1.3Osobvudzielaiace

J.

[mie i nazwisko
Alicia Podlewska
DanutaWiatrowska
TeresaZeubiiska

4.

Ewa Ruczyriska

5.

Gabriela Smolitiska

6.

Bo2ena Falkowska

Ln.
I

2.

Stanowisko
Z-caBurmistrza
Skarbnik
PodinspektorKsiegowoSciBudZetowel
Kierown ik Referatu Program6w Pomocowych, Wsp6lpracy z Zagr anicq
i OrsanizaciamiPozarzadowymi
Z-ca Kierownika ReferatuProgram6wPomocowych,Wsp6lpracyz Zagranicq
i Orsanizaciami Pozarzadowvmi
Kierownik ReferatuGospodarkiKomunalnej i Spraw Obywatelskich

kontroli w trakcie lub na zakoficzenierealizacji,tylko dla kontroli planowych
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7.

I Ewa Zielifska - W6itowicz

Kierownik ReferatuInwestvciii Rozwoiu

8.

I TeresaWasilewska

p. o. ZastgpcyKierownika ReferatuInwestycji i Rozwoju

1.4 Zakres kontroli

1.4.1Wnioseko nlatno3{
Nr wniosku o platnoSt
Data zlo2enia
Okres dotyczgcy

r
wNP-RPPM.08.02.00-00-009/08-0
01.02.2010r.
-29.01.2010
01.08.2007

Kwotawydatk6w
kwalifikowalnych objgtych
wnioskiem

41219,61PLN

Wnioskowanakwota
Nr wniosku o olutnoSd
Data zloienia
Okres doryczqcv
Kwotawydatkdw
kwaI ifi kowal nych obj gtych
wnioskiem
I4/nioskowanakwota
Nr wniosku o plutnoSi
Data zloienia
Okres dotyczgcy
Kwotawydatk6w
kwaI ifi kowal nych obj gtych
wnioskiem

288s3,73PLN
wNP-RPPM.08.02.00-00-009/08-02
23.04.2010r.
30.01.2010-22.04.2010

Wnioskowana h,4tota

25l0l 8.65PLN
wNP-RPPM.08.02.00-00-009/08-04
I 9.10.2010r.
r 0.20l0
21.07
.2010-15.

wN P-RPpM.08.02.00-00-009/08-03
20.07.2010r.
23.04.20| 0-20.07.2010
358598,07PLN

Nr wniosku o plutnoit
Data zloienia
Okres dotyczgcy
Kwotqwydatk6w
hn al ifi kowalny ch obj gtych
wnioskiem
Wnioskowanakwota
Nr wniosku o olatnoii
Data zlo2enia
Okres doMczqcv
Kwotawydatk6w
kwaI ifi kowaInych obj gtych
wnioskiem
LVnioskowqnakwota
Nr wniosku o platnoit
Data zloienia
Okres dotyczqcy
Kwotawydatk6w
kwal ifi kowal nych obj gtych
wnioskiem
IVnioskowanakwota

62000s.09PLN
434003,57PLN
wNp-RppM.08.02.00-00-009/08-05
09.12.2010r.
I 6.l 0.20r 0-30.l r .2010
I l322,6lPLN
7925.83PLN
wNP-RPPM.08.02.00-00-009/08-06
27.01.2011r
0 1. 12.2010 -30.12.2010
253560,
I 6PLN

t77492,1IPLN
t.4.2 TerminowoSdzloteniawnioskuo nlatno5dkoticowa'
Termin zlo2enia wynikajqcy z Umowy o
dofinansowanie
lAnioseko platnoit koricowq

31.01.2011
1.5Zabezpieczenie
Drawidloweirealizaciiumowy
Rodzai zabezpieczenia

Lp.
I !"tV.rV tvtt t""tr
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Rzeczywisty ter min zl oieni a

27.01.201lr.
Termin zlo2enia
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1.6Wizvtv dotvchczasowe
Lp
Data

Nr infor macj i p okontr olnej

Zakres

Osoby kontrolujqce

I

wybranedo konholi orazobszarykontroli)
kontroli (drzialania
2. Metodolosiaorzeorowadzenia
Kontrolg przeprowadzonona dokumentacjiiw miejscu realizacjiProjektu,gdzie sprawdzeniupodlegatynastgpuj4ceelementy
Projektu:
1. Zal<resrzeczowy Projektu (dokumentacja techniczna budowy - projekty budowlane, dzienniki budowy, protok6l przekazania
placu budowy i koicowy odbioru rob6t; projekt budowlanypowykonawczy,dokumentacjageodezyjnapowykonawcza,
wskaZniki produktu/rezultatu;miejscerealizacji Projektu -fizyczne potwierdzeniewykonanegozakresurzeczowego)
zgodniez wnioskiem aplikacyjnym, zarejestrowanympod numerem:WND-RPPM.08.02.00-00-009/08;
2. Zam6wieniapubliczne- prawidlowoSi stosowaniaustawy Prawo Zam6wieri Publicznych;
3. Elementypromocji wrazze stosowaniempolityk horyzontalnych;
4. Zakres finansowy - wyci4gi bankowe potwierdzaj4ce wptywy i wydatki zwiqzanez projektem
- dokumentyfinansowo - ksiggowepotwierdzaj4ceponiesione,okreSlonew umowie, wydatki kwalifikowalne;
- dokumentypoSwiadczaj4ce
przyjgcie skladnik6w maj4tkowychna stan;
- wyodrgbnionaewidencjaksiggowaprojektu.
5. Archiwizacja projektu.
3.wN|oSKIIUwAG|/w!"lrz.t.pudkukontnllipozloieniuwniaskuoplatno,itkLlfcov'q'win.{ilrnt,ltji1lokt>nt1.<l|nej.:cnt'ierultctit,'s'|
opiniL|,c:.t.1lnliek|:osta|:rcul'i:()|L.Q,|ytr',rptlsribzgodttv:u,n0wqiobawiu:uiaC1'n||)rQ\.€|}t
a:'
konutletna i wawiillowal

3.1 Zakres rzeczowv
elementyProiektu
3.1.l. Realizowane
Zgodnie z zapisami zawartymi we wniosku, bgd4cym zal4cznikiem do umowy o dofinansowanie Projektu z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego,Beneficjent w zakresieobjgtym dokumentacjqprojektow4, wykonal obiekt - budowg 3,641 km kanalizacji
sanitarnejw Sztumie i Sztumskim Polu. Przedmiotemprojektu byla budowa kanalizacji sanitarnejz 8 przepompowniamiw ulicach:
Polna i Zeromskiegow Sztumie i ul. Zeromskiegow Sztumskim Polu gm. Sztum. Wykonano kanalizacjgsanitarn4o dlugoSci3647
mb, tj. wykonano kolektory sanitarne,w tym: 1130 mb kanal6w PVC A200 mm, 1604 mb kanal6w PVC A 160mm, 812 mb kolektora
tlocznego PVC A 90mm, 101 mb kolektora tlocznego PE A40mm, 7 lokalnych przepompowni Sciek6w o wydajnoSci 4-5 llh
z monitoringiem ibezprzewodowym systememtransmisji danych i 1 przydomowq przepompownie Sciek6w, l0 mb przepustuO
500mm w rowie melioracyjnym, obudowa nawierzchni utwardzonej trylink4 i ptytami drogowymi, wymiana gruntu pod
pompowniami.
W trakcie kontroli stwierdzono, i2 roboty budowlane zrealizowalo PrzedsigbiorstwoUslugowo- Produkcyjne Budownictwa
z dnia 26.02.2010r. Kwota wynagrodzeniabrutto:
,,Alfa" Sp. z o.o. z Kwidzyna, na podstawie umowy nr RP.3421171200912010
zmienionejaneksemnr I z dnia 27.05.2010r.w sprawieomytki pisarskiejpolegaj4cejna blgdnym wpisaniu dlugo6ci
1.416.381,1821.,
sieci kanalizacji sanitarnejw stosunkudo iloSci wskazanychw projekcie budowlanym. Wprowadzono nastgpuj4cezmiany w zapisie
przedmiotu zam6wienia: budowa sieci kanalizacji sanitarnejo l4cznej dtugoSci3645mb w tym: 1l28mb kanal6w PVC Dn 200mm,
l605mb kanal6w PVC Dn 160mm,812mbkolektoratlocznegoPVC Dn 90mm, 100mbkolektoratlocznegoPE Dn4Omm,przylqczy
wodoci4gowych PE Dn4Omm ol4cznej dlugoSci l00mb, do przepompowni Sciek6w,T lokalnych i I przydomowa przepompownia
Sciek6w wraz ze sterowaniem i zasilaniem energetycznym,przepust Dn 500 w rowie melioracyjnym, odbudowa nawierzchni
utwardzonej trylink4 i ptytami drogowymi, wymiana gruntu pod przepompowniami.Roboty budowlane rozpoczgto,na podstawie
protokolu przekazaniaterenu budowy Wykonawcy w dniu 01.03.2010r.Roboty wykonano w terminie przewidzianymw umowie tj. 9
miesigcy. Roboty budowlane odebrano na podstawie protokolu odbioru kofcowego spisanegow dniu 30.11.2010r. ZamawiajEcy
stwierdzil, iz Wykonawca wykonal projekt zgodniez umow4.
W trakcie kontroli stwierdzono,iz studium wykonalnoScidla zadaniapn. ,,KanalizacjasanitarnaSztum ul. Zeromskiego/Polna
oraz czgscSztumskiegoPola w ramach projektu pn. ,,Budowakanalizacji sanitarnejw Sztumie i czgSciSztumskiegoPola" wykonala
z dnia 12.11.2007r.Kwota wynagrodzenia
firma KWANT s.c. Ewa i Marian Glowiccy z Redy na podstawieumowy nr PP.11.071712107
zmienionej aneksemnr I z dnia26.02.2008r. dot. zmiany terminu do 04.04.2008r.Termin realizacji Studium
brutto: 13.420,0021,
WykonalnoScizostalwydluzony do24.04.2008r. d. op6Znieniew realizacjiwynioslo 12 dni (10 dni zwloki w oddaniu dzielai2 dni
zwloki w usunigciustwierdzonychwad). Za powstaleop6ZnieniezostalynaloZonekary finansowe.
W trakcie kontroli stwierdzono, iz Biuro Techniczne EKO-WOD z Elblqga opracowalo dokumentacjg projektowq na
podstawie umowy nr P.P.342l4ll07 z dnia 19.10.2007r.zmienionej aneksem nr I z dnia 07.02.2008r. i aneksem nr 2 z dnia
z dnia 04.12.2009r.W trakcie kontroli
z dnia 05.05.2009r..oraz nr P.P.34214212009
27.03.2008r.oraz zleceh nr P.P.342l4ll07't12009
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zmienionejaneksemnr 7 z dnia 07.02.2008r.i aneksemnr 2
z dnia 19.10.2007r.
Beneficjentprzedstawildo umowy nr P.P.34214l/07
podpisaneprzez projektantamgr inZ. Michala
25.620,0021.;
oSwiadczenie
z dnia 27.03.2008r.Kwota wynagrodzeniabrutto:
prac projektowych:
wycenyposzczeg6lnych
17.02.2012r.
dotyczqce
z
Elblqga
z
dnia
Technicznego
EKO-WOD
RajkiewiczBiura
Wydatek w wysokoSci
kosa projektu budowlanegowyni6sl 24.400,0021natomiastkoszt kosztorys6winwestorskich1220,00z,+.
1220,0021uznaje
sig za niekwalifikowanyponiewaznie odpowiadaprzedmiotowiUmorvynr UDA-RPPM.08.02.00-00-009/08-00
z dn.25 stycznia2010r.i aneksemnr UDA-RPPM.
zmienionejaneksemnr UDA-RPPM.08.02.00-00-009/08-01
z dn. 02.11.2009r.
z dn. 17 sierpnia2010r.
08.02.00-00-009/08-02
z dnia 05.05.2009r.Kwota wynagrodzeniabrutto: 610,0021, dot. aktualizacjikosztorysu
Zlecenienr F.P.342141107112009
w Sztumiei czgsci
projektowejna budowgsiecikanalizacjisanitarnej
w ul. Polneji ul. Zeromskiego
inwestorskiego
do dokumentacji
przedmiotowi
poniewaZ
nie
odpowiada
brutto:610,\\zl,uznanyzostajeza niekwalifikowany
Pola.Kwotawynagrodzenia
Sztumskiego
z dn.
08.02.00-00-009/08-01
nr
UDA-RPPM.
z
zmienionej
aneksem
dn.02.11.2009r.
Umowynr UDA-RPPM.08.02.00-00-009/08-00
zdn.17
sierpnia20l0r.
ianeksem
nrUDA-RPPM.08.02.00-00-009/08-02
25 stycznia20l0r.
dot. aktualizacjikosztorysuinwestorskiego
brutto: 1220,0021.
z dnia 04.12.2009r.kwota wynagrodzenia
Zlecenienr PlP.34214212009
w Sztumiei czgsciSaumskiego
w ul. Polneji ul. Zeromskiego
projektowejna budowgsiecikanalizacjisanitarnej
do dokumentacji
Pola.Aktualizacjatajakojedynaobejmujeswym zakresemprzedmiotprojektu,w zwiqzkuzpowy2szymkwota w wysokoSci1220,00
PLN pozostaj
e kwalifikowalna.
W trakcie kontroli stwierdzono,iz Beneficjent nealizowal projekt pod nazw4 ,,Budowakanalizacjisanitarnejw Sztumie
w zakresierzeczorym, osi4gaj4czakladanewskaZniki
iczgsci SztumskiegoPola" zgodniezzawartqww. umow4o dofinansowanie
zobowi4zalsig do przedstawienia
z 22.02.2012r.
produktuw 100%.OdnoSniewskaZnik6wrezultatu,BeneficjentoSwiadczeniem
podl4czonych
sieci kanalizacyjnej(osoby)do
do
wybudowanej
Liczba
os6b
nastgpuj4cych
wskaznik6w:
informacji o osi4gnigciu
30.12.2012r.
Wskazniki produktu
Zgodnoit z
umowa

Ll/artoi6
osiqgnigta
Nazwa

jednostka
miary

planowana
zgodnie z
umowq

tl)

trakcie/na
tqk
zakoriczenie
realizacii

nte

t\^ L

wskaini kq/konsekw encj e nieosi qgnigci a
wskainika dla dalszej realizacji
projektu
-Protok6l odbioru koticoweso z dnia

8.2.5(KSI)DtugoSi
wybudowanejsiecikanalizacji
sanitarnej

km

3,50

3,647

30.11.2010r.
-Pomiar powykonawczy
- oSwiadczenieBeneficjentaz dnia
22.02.2012r.

X

WskaZniki rezultatu
Zgodno!6 z
umowa

Wartoi6
Nazwa

jednostka
miary

8.2.2I (KSI) IloSi oczyszczonych
Sciek6w

m'/doba

planowana
zgodnie z
umowq

2109,59

osiqgnigta
w
tak
trakcie/na
zakoriczenie
realizacii

2041,64

nle

X

Do kumentpotw ier dzaj qcy osiqgnigcie
wsk ai n i ka/konsekwencj e n i eosi qgn i gci a
wskainika dla dalszej realizacji
projektu

-Danez PWIK Sp. z o.o. w Sztumie
- oSwiadczeniebeneficjentaz dnia
22.02.2012r.

3.1.2Zam6wieniapublicene
Pismem znak PP 11.042.4.2.5.2012z dnia 02.07.2012 r. Beneficjent wni6sl zastrzeLenia do Informacji Pokontrolnej
nr l0/Pllll2/I, InstytucjaZarzqdzaj4carozpatrzyla wyja5nienia i ponownie przeanalizowala zgromadzone w trakcie kontroli
materialy.
1.1. Postgpowanieo udzieleniezam6wieniapublicznego
1.2.Tryb udzieleniazam6wienia: przetarg nieograniczony
1.3. WartoSdzam6wienia:poni2ei kwot, o kt6rych mowa w art. 1l ust.8 ustawy Prawo zam6wiefi publicznych zdnia29 stycznia
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zm.),zwanej dalej ustawqpzp,
2004r. (tekst jednolityDz.UZ2007r.,Nr233,poz.l655zp6Ln.
1.4. Okreslenie przedmiotu zam6wienia: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Polna i Zeromskiego w Sztumie
i ul. Zeromskiego w Sztumskim Polu wraz z pompowniami Sciek6w
1.5. Data wszczgciapostgpowania: ogloszenie o zam6wieniu nr 428186-2009, data zamieszczenia 14.12.2009 r.
W wyniku przeprowadzonegopostgpowaniazam6wienia udzielono:
Przedsigbiorstwo Uslugowo - Produkcyjne Budownictwa ,,ALFA' Sp. z o. o.,
uf. Zwirowa 4,82 -500 Kwidzyn
Umowa nrRP.342ll7/2009/2010zawarta w dniu 26lutego 2010 r.
Niniejsza umowa zoslalazmieniona:Aneksem nr I zawartym w dniu 27 maia 2010 r.
WartoSi umowy: 1 416 381,18 zl.
W pow),zs2),mpostgpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego stwierdzono w trakcie kontroli nastgpuj4cenaruszeniaustawy pzp:
I . Udzielaj4c zam6wief publicznych z udzialem Srodk6w unijnych naleLy pamigtad, 2e przeprowadzoneprocedury winny byi zgodne
zar6wno z prawem krajowym jak i wsp6lnotowym. Instytucja ZarzqdzajqcaRPO WP sugeruje, aby dokumenty jakie majq dostarczyi
wykonawcy majqcy siedzibg lub miejsce zamieszkaniapoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu potwierdzenia spelniania
warunk6w udzialu w postgpowanil oraz nie podlegania wykluczeniu na podstawie art.24 ust. I ustawy Prawo zam6wief publicznych
z dnia29 stycznia2004 r. (tekst jednolity Dz.U 22007r., Nr 233, poz.l655 zp62n. zm.), zwanej dalej ustawq pzp, odpowiadaly
dokumentom wymaganych od wykonawc6w maj4cych siedzibg na terytorium RP. RozszerzenieZ4danych dokument6w tylko wobec
jednej kategorii wykonawc6w nie jest zgodne z dyrektywami UE w sprawie zam6wieti publicznych jak r6wnie2 podstawowymi
zasadamiTraktatu WE (zasady r6wnego traktowania i niedyskryminacji).
PoWZsze zostalo potwierdzone orzeczeniem z dnia 18 grudnia 2007 roku w sprawie C-220106,Komisja przeciwko Francji, pkt32
i przywolane w nim orzecznictwo ,,Instytucje zamawiajqce, kt6re ich udzielajq, muszq przestrzegat podstanowych zasad traktatu,
a w szczeg6lnoici zasady niedyskryminacji ze wzglgdu na przynaleinoil pafistwowq". Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, nawet
jesli wartosi zam6wienia bgd4cego przedmiotem przetargu jest ni2sza niZ pr6g uzasadniaj4cy zastosowanie dyrektyw, w kt6rych
ustawodawca wsp6lnotowy uregulowal kwestie udzielania zam6wiefl publicznych i je5li dane zam6wienie nie jest objgte zakresem
zastosowaniatych dyrektyw, instytucje zamawiajqce, udzielajqc zam6wienia, sqjednak zobowiqzane do przestrzegania og6lnych zasad
prcwct wsp1lnotowego, takich jak zasqda r6wnego traktowania i wynikajqcy z niej obowiqzek zachowqnia przejrzystoici (Orzeczenie
z dnia 14 czer\ryca2007 roku w sprawie C-6l05).
W zwiqzku z decyzj4 Zarz1du Wojew6dztwa Pomorskiego z dnia 29 marca 20ll r. odstgpuje sig od nalo2enia korekty
finansowej w przedmiotowym naruszeniu.
2. Zamawiajqcypismem znak RP.34l11712009z dnia 08 stycznia 2010 r. skierowanymdo uczestnik6wpostgpowaniao zam6wienie
publicznezamieScilwyjaSnieniatre6ci SIWZ.
,,W odpowiedzi na skierowane do zamawiajqcego zapytania dotyczqce treSci specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia
informujemy:
Pytanie 1.
Wedlug SIWZ (rozdz. III, pkt I - Opis przedmiotu zam6wienia), w zakres przedmiotu zam6wienia wchodzi r6wnieZ przylqcze
wodoci4gowe PE Dn 40 mm l4cznej dlugoSci 100 mb, do przepompowni Sciek6w. W dokumentacji technicznej udostgpnionej przez
Zamawiaj4cego nie ma mowy o przyl1cu wodoci4gowym. Czy Zamawiajqcy wymaga od Wykonawcy wykonania przylqcza
wodoci4gowego ? Je6li tak, to prosimy o uzupetnienie dokumentacji projektowej o przyl4cze wodoci4gowe. Je3li nie, prosimy
o anulowanie z SIWZ rozdz. lll, pkt I zadania: ,,- przyl4czy wodoci4gowych PE Dn 40 mm lqcznej dlugoSci 100 mb,
do przepompowniSciek6w."
Odpowiedz
Projektant informuje, 2e w zakres projektu nie wchodzi budowa przyl7cza wodoci4gowego do przepompowni Sciek6w a tylko budowa
100 m przewodu tlocznego Dn 40 mm od przydomowej przepompowni 5ciek6w. W przedmiarze rob6t przew6d ten zostal okreSlony
jako przyl4cze wodoci4gowe bo tak ten przew6d jest okreSlonyw KNR (...).
Zamawiaj1cy dokonuje zmiany w rozdz. III pkt I Opis przedmiotu zam6wienia - ulega zmianie i otrzymuje brzmienie:
Przedmiotem zam6wienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Polna i Zeromskiego w Sztumie i ulicy Zeromskiego
w Sztumskim Polu, Gmina Sztum, tj. wykonanie kolektor6w sanitarnych o LqcznejdtugoSci3 497 mb w tym:
- 1121mb kanal6wPVC Dn 200 mm
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- 1505mb kanal6w PVC Dn 160 mm
- 77 | mb kolektora tlocznego PVC Dn 90 mm
- 100 mb kolektora tlocznego PE Dn 40 mm
- 7 lokalnych i I przydomowa przypompownie Sciek6w wraz ze sterowaniem i zasilaniem energetycznym,
- przepust Dn 500 w rowie melioracyjnym,
- odbudowa nawierzchni utwardzonej trylink4 i ptytami drogowymi,
- wymiana gtuntu pod przepompowniami.
Zamawiajqcy informuje. Ze powyzsze zmianv stajq sig integraln4 czgsci4 specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia i bqdzie
wi424caprzy skladaniu ofert".
Powv2szazmiana zrezvgnowana z zapisu:
- przvlaczv wodociasowvch PE Dn 40 mm lacznei dlusoSci 100 mb. do przepompowni Sciek6w
Przedmiotowv zanis nie zostal zmienionv w osloszeniu o zam6wieniu nr 428186-2009.data zamieszczenia14.12.2009r. sekcia Il
przedmiot zam6wienia / II.1.3) okreSlenieprzedmiotu oraz wielko5ci lub zakresu zam6wienia.
Zgodnie z art. 38 ust 4a. Jezeli w postgpowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treSci specyfikacji
istotnllch warunk6w zam6wienia prowadzi do zmiany treSci ogloszenia o zam6wieniu" zamawiaj4cv zamieszczaogloszenie o zmianie
ogloszenia w Biuletvnie Zam6wieri Publicznych - jeZeli wartoSi zam6wienia jest mniejsza niZ kwoty okreSlone w przepisach
wydanych na podstawie art. I I ust. 8l
Zamawiajqcy, kt6ry prowadzi postgpowanie w trybie przetargu nieograniczonego oraz wprowadza zmiany do SIWZ, bgdzie
obowi4zany do publikacji ogloszenia o zmianie ogloszenia o zam6wieniu, o ile modyfikacja dotyczy takich element6w SIWZ, kt6re
byty podane uprzednio w ogloszeniu, np. dokonanie zmiany w opisie sposobu spelniania warunk6w udzialu w postgpowaniu w SIWZ
poci4gnieza sob4 koniecznoSdpublikacji informacji o zmianie ogloszeniao zam6wieniu w tym zakresie.JednoczeSnieart. l2alust.2
stanowi, ze istotna zmiana ogloszenia implikuje obowi4zek przedlulenia terminu skladania ofert. Tym samym wprowadzenie zmiany
istotnej do SIWZ, kt6ra ma odbicie w przepisach ogloszenia, spowoduje przedluZenie terminu skladania ofert o czas niezbgdny dla
zachowania minimalnego okresu wskazanegow art. l2aust. 2 pkt l. Modyfikacja element6w SIWZ, co do kt6rych istnieje obowi4zek
ich podania w ogloszeniu,bez zmiany takiego ogloszenia moglaby prowadzil do nier6wnego traktowania potencjalnych wykonawc6w
i ograniczania uczciwej konkurencji. Komentarz do ustmuyz dnia 29 stycznia 2004 r. Prqwo zam6wiefi publicznych (Dz.U.l0.l 13.759),
[w:] M. Stachowiqk, J. Jerzykowski, W. Dzier2anowski,Prawo zamiwieri publicznych. Komentarz, LEX, 2010, wyd. IV.
Kwalifikacja prawna oraz opis naruszenia: naruszenieart. 7 ust. I w zwi4zku z art. 38 ust 4a ustawy pzp, poprzez okreSlenie
warunk6w udzialu w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia, w spos6bkt6ry m6glby utrudni6 uczciw4 konkurencjg oraz nie zapewnia
r6wnego traktowania wykonawc6w.
Zgodnie z taryfikatorem, za powyZsze naruszenie zostaje nalo2ona korekta finansowa. W przedmiotowej sytuacji do ustalenia
wysokoSci korekty finansowej zastosowanometodg wskaZnikowq.
Wskaznik procentowy naloZonej korekty zastosowany do obliczenia wysokoSci korekty finansowej dla w/w zam6wienia publicznego,
kt6re nie jest objgte dyrektywq2004ll8/WE, okreSlonowedlug tabeli 4.
WskaZnik procentowy do obliczenia wartoSci korekty finansowej za ww. naruszenia przy udzielaniu zam6wienia publicznego
wynosi 37o.
Instytucja Zarzqdzajqca rozpatrzyla wyjaSnienie i podtrzymuje swoje stanowisko odno5nie wysokoSci korekty finansowej
za ww. naruszenia ustawy pzp.
2.1. Postgpowanieo udzieleniezam6wieniapublicmego
2.2. Tryb udzieleniazam6wienia: przetarg nieograniczony

publicznychz dnia 29 stycznia
poni2ejkwot, o kt6rych mowaw art. 11 ust.8ustawyPrawozam6wierfl
zam6wienia:
2.3.WartoSd
pzp'
2004r. (tekstjednolity Dz.lJ 22O07r.,Nr 2330po2.1655zp61n.zm.),zwanejdalej ustawq
uslug geodezyjnychdla Miasta i Gminy Sztum na okres 2lat- VIII 2009
2.4. Okresleniiprzedmiotuzam6wienia:Swiadczenie
-vII20ll.
-2009, data zamieszczenia
r.
30.07.2009
o zam6wienie259866
ogloszenie
2.5.Datawszczgciapostgpowania:
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W wyniku przeprowadzonegopostgpowaniazam6wienia udzielono:
GEODEZJA Sp6lka Cywilna w Sztumie, ul. Mickiewicz

39,82 - 400 Sztum

Miroslaw Krzemiriski, zam. vl. Barczewskiego 4, 82-400 Sztum
JanuszMarecki, zam. OsiedleParkowe 58116,82-400Sztum
Czeslaw Ranachowski, zam. ul. Domariskiego 6, 82-400 Sztum
Umowa nr RP/GN.342122/2009zawarta w dniu 2l sierpnia 2009 r.
WartoSi umowy: W ofercie jak r6wniez w umowie nie podano kwoty do kt6rej Swiadczone bgd4 ustugi, podano jedynie ceny
j ednostkoweza p oszczegllne elementy przedmiotu zam6wienia:
g 2 ust. L Wykonawca SwiadczyCbgdzie Zamawiajqcemuuslugi geodezyjnew zakresie:
za cen1: 1250,00 zl.
al podzial nieruchomoSci* na dwie dzialki
zaceng: 480,00 zl.
bl podzial nieruchomoSci- za ka2d4 nastgpn4dziatkq
zacenqi 650,00 zl.
c/ wznowienie znak6w granicznych - za cnery punkty
zacenQi 100,00zl.
d/ wznowienie znak6w granicznych -ka2dy nastgpnypunkt
zacengi 250,00 zt.
el rozgraniczenienieruchomoSci(za punkt)
za
cenQi 95,00 zl.
f/ ewidencyjne lqczenie dziatek zal4czonq dzialkg
graficznej
na
folrr
i
na
CD
gl sporz4dzeniemapy do cel6w projektowych w wersji elektronicznej
zacen$ 850,00 zl'
- dlaobszaru do I ha
zacen7i 850,00 zl'
- dla obszaruod 1 do 10 ha
za 7 ha plus 400,00 zl. za ka2dy nastgpny ha do I 0 ha
za ceng: 850,00 zl.
- dla obszarupow. l0 do 50 ha
za t haplus 400,00 zl. zaka2dy nastgpnyha do 10 ha plus 320,00 zl. zakahdy nastgpnyha pow. 10 ha do 50 ha
zacenQ: 850,00zl.
- dfa obszarupow. 50 ha
n
a
s
t
g
p
n
y
h a p o wl.0 h a d o 5 0 h a p l u s 2 0 0 , 0 0 z l ' z a
z
l
.
z
a
k
a
;
Z
d
y
z a 1 h a p l u s 4 0 0 , 0 0z l . z a k t a d y n a s t g p n y h a d o1 0 h a p l u s 3 2 0 , 0 0
kaZdynastgpnypow. 50 ha.
h/ sporz4dzinie 1nupydo cel6w planistycznych (zgodnie z art. 16 ustawy o planowaniu zagospodarowaniuprzestrzennym) w wersji
elektronicznej i graficznej na folii
za ceng:700,00zl.
- dla obszarudo t ha
zacenQ:700,0021.
-dlaobszaruod I do l0ha
za I haplus 320,00 zl. zakuZdy nastgpnyha do l0 ha
za ceng:700,00zl.
- dla obszarupow. l0 do 50 ha

pow. 10ha do 50 ha
za I haplus 320,00zl. zakahdynastgpnyha do l0 haplus270,00zl. zakahdynastgpny
za cenv 700,00zl.
- dla obszarupow.50 ha
pow.
l0 ha do 50 ha plus230,00zl' zaka^dy
nastgpny
plus
zl.
zakaady
270,00
l0
ha
ha
do
za I haplus 320,00z). zakahdynastgpny
pow.
ha
nastQpny 50
powykonawczainwestycji
ih/ inwentaryzacja
za cenQ:500,00zl.
- obiektykubaturowe- 1 obiekt
za cenQ:700,00 zl.
- obiektyliniowe- 1 km
zacengi 90,00 zl.
- inwentaryzacja
studni
W ust. 3 strony uzgodnily, ze Ceny okreslone w ust. 1 to ceny netto, do kt6rych doliczony bgdzie podatek VAT w wysokoSci 22 %o'
W powvzszym postgpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego stwierdzono w trakcie kontroli nastgPuj4cenaruszenia
L
pzp:
ustawy
W sekcji III.2 warunki udzialu / opis warunk6w udzialu w postgpowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spetniania tych
warunk6w oraz w Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zamowienia rozdzial V opis warunk6w udzialu w postgpowaniu oraz opis
sposobudokonywania oceny spelniania tych warunk6w Zamawiajqcy zamieScilzapis:
do
,,1.2 posiadajqcy niezbgdnq wiedzg i do1wiadczenie oruz dysponuiq potencialem technicznym i osobsmi zdolnymi
mapy
geode4yine,
w
uslugi
postgpowania
wykonywali
przed
wszczgciem
(,.)
tst
Am
3
tj. tg okresie
wykonania zum(iwienia
do celdw projektowych i/lub planistycznych, dla innych zamawiaiqcych."
Zgodnie z arL.22 ust. I pkt 2 pzp o udzielenie zam6wienia mog4 ubiegai sig wykonawcy, kt6rzy posiadaj4 niezbgdnq wiedzg
i doSwiadczenie.Z u*ugi na brak normatywnej defrnicji pojEcia "nie
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i dorobkie. o.recrnictwa, ze okreSlenieprzywolanegowamnku udzialu w postgpowaniuzaleiry od rodzaju prowadzonego
postgpowania,stopniajego skomplikowania, zakresu wymaganych wiadomoSci, czy umiejgtnoScispecjalnych.
Warunki udzialu w postgpowaniu s4 konkretyzowane w indywidualnych uwarunkowaniach danego postgpowania i winny byi
formulowane w spos6b odpowiadajqcy co do wielkoSci, charakteru,zlo2onoSci orazrodzaiuprzedmiotowi zam6wienia.
Zgodnie z art. 22 ust. 4 pzp opis sposobu oceny spelniania warunk6w udzialu w postgpowaniu powinien byd zwi1zany
z przedmiotem zam6wienia orazproporcjonalny do przedmiotu zam6wienia. Jednoczesnieart. 7 ust. 1 | pzp nakazuje zamawiajqcemu
przygotowanie postgpowania o udzielenie zam6wienia w spos6b zapewniaj4cy zachowanie uczciwej konkurencji oraz r6wnego
traktowanie wykonawc6w. Zasady te winny byd respektowane przez zamawiaj4cego na kahdym etapie postgpowania
o udzielenie zam6wienia. Zatem zamawiajqcy winien w taki spos6b dokona6 opisu sposobu oceny spelniania warunk6w udzialu
w postgpowaniu, aby ich powi4zanie i proporcje w odniesieniu do przedmiotu zam6wienia nie uniemoZliwiaty wzigcia udzialu
w postgpowaniu wykonawcom zdolnym do ich wykonania. Dzialanie przeciwne, nie tylko ogranicza konkurencjg, ale pozostaje tez
w sprzecznosci z oczywistym interesem zamawiajqcego. Wigksza konkurencja w postgpowaniu daje zamawiaj4cemu moZliwoSi
uzyskania korzystniej szej oferty.
Przysluguj4ce zamawiajqcemu prawo do ksztahowania warunk6w w zakresie doSwiadczeniawykonawc6w nie jest nieograniczone
i winno ogranicza( sig do ustalenia tych wymog6w do poziomu niezbgdnego, czyli utwierdzajqcego zamawiajqcegow przekonaniu,
2e wykonawca, kt6ry legitymuje sig doSwiadczeniem w wykonaniu pewnej iloSci rob6t budowlanych daje rgkojmig naleZltego
wykonania zam6wienia.
Powy2sze informacje s4 najczg5ciej decydujqce o mo2liwo5ci udzialu w postgpowaniu i powinny byd podane w ogloszeniu
w miarg szczeg6lowo.Jednocze5niepodkreSlenia wymaga, powinny one by6 opisane przezza,m wiaj4cego w spos6b precyzyjny
i jednoznaczny, tak aby mo2liwe bylo dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty. Tak wigc zamawiajqcy winien zamieScid
w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia i odpowiednio w ogloszeniu o zam6wieniu jednoznaczny i wyczerpuj4cy opis
warunk6w udzialu w postgpowaniu.
2.
W sekcji III.2 warunki udzialu / informacja o oSwiadczeniachi dokumentach, jakie maj4 dostarczyi wykonawcy w celu
potwierdzenia spelniania warunk6w udzialu w postgpowaniu oraz w Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia rozdzial
V / dokumenty wymagane w prrypadku skladania ofeny wsp6lnej:
,,F.2 Oferta winna zawierai: ofwiadczenia i dokumenty opisane w pkt. B, D, E dla kaidego psrtnera z osobna,
dokumenty, o ktdrych mowa w pkt, C skladane sq wspdlnie"
,D. W celu potwierdzenia spelniania warunku znajdowania sig przez Wykonawcg w sytuacii ekonomicznei
i jlnansowej zapewniajqcej wykonanie zamdwienia naleiy zloiyC nastgpuiqce dokumenty:
D.l) Dokumenqt, o ktfrych mowa w pkt, 8.3.
D.2) Kopig polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzajqcego, 2e wykonawca iest ubezpieczony
od odpow iedzialnoflci cywilnei w zahresie prow adzonei dzialalnoflci. "
Ustawa Prawo zam6wieri publicznych art. 23 ust. 7 jednoznacmie przes4dzao moZliwoSci wsp6lnego ubiegania sig o zam6wienie
publiczne.Wykonawcy chcqc wsp6lnie ubiegai o zam6wieniepubliczne,najczgsciejl4cz4 sig w konsorcjaalbo tworz4 sp6lki cywilne.
Opieraj4c sig na literaturze przedmiotu, mo2na stwierdzid, iz jest to tw6r powolany w drodze umowy przez podmioty prowadz4ce
dzialalnoSi gospodarcz4, kt6re zobowiqzuj1 sig wsp6lnie d4iry(, do osi4gnigcia wytyczonego celu gospodarczego.Nie podlega tez
zadnemu obowi4zkowi rejestrowemu, a jedynym dokumentem potwierdzaj4cym fakt jego istnienia jest umowa podpisana przez
uczestnik6wkonsorcjum. Do podmiot6w wsp6lnie ubiegaj4cychsig o udzieleniezam6wieniapublicznegostosujesig te sameprzepisy
co do pojedynczego wykonawcy. Odpowiednie ich stosowanie oznacza, 2e kahdy uczestnik wsp6lnej oferty musi udokumentowai,
i2 posiada uprawnienia do wykonywania okreSlonej dzialalnoSci lub czynnoSci i nie podlega wykluczeniu z postgpowania. Natomiast
przy ocenie spetniania warunk6w, o kt6rych mowa w art. 22 ust. I pkt. 2 i 3 nale?y brai pod uwagg l4czny potencjal techniczny
i kadrowy wykonawc6w,ichlqczne kwalifikacje i doSwiadczenieoraz l1cznq sytuacjg ekonomiczn4 i finansow4. Tylko taki bowiem
sensmog4 miei przepisy o wsp6lnym ubieganiu sig o zam6wienie.I tylko taki sensmoze mied tworzenie wsp6lnych przedsigwzigi.
Istotq tworzenia konsorcjum jest bowiem dopuszczeniedo udzialu w postgpowaniupodmiot6w, z kt6rych Zaden samodzielnielub
w przewulaj4cym zakresie nie m6gl spetnii warunk6w udzialu w postgpowaniu. Powy2sze potwierdza r6wnie2 wyrok Zespolu
Arbitr6w z dnia20.01.2005r., sygn. Akt UZPIZOI0-43105.
Kwalifikacja prawna oraz opis naruszenia: naruszenieart. 7 ust. I w zwi4zku z art. 23 ust. I ustawy pzp, poprzez okreSlenie
warunk6w udzialu w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia, w spos6bkt6ry m6glby utrudnii uczciw4 konkurencjg oraz nie zapewnia
r6wnego traktowania wykonawc6w.
Zgodnie z taryfikatorem, za powyzsze naruszenie zostaje naloZona korekta finansowa. W przedmiotowej sytuacji do ustalenia
sokoScikorekty finansowei zastosowanometodg wskaZn
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WskaZnikprocentowy nalozonejkorekty zastosowanydo obliczeniawysokoScikorekty finansowej dla w/w zam6wieniapublicznego,
kt6re nie jest objgte dyrektyw42004ll8lWE, okreSlonowedtug tabeli 4.
WskaZnik procentowy do obliczenia wartoSci korekty finansowej za ww. naruszenia przy udzielaniu zam6wienia publicznego
wynosi 57o.
fnstytucja Zarz4dzaj4cz rozpatrzyla wyjaSnienie i podtrzymuje swoje stanowisko odno5nie wysokoSci korekty finansowej
zaww. naruszeniaustawy pzp.

3.1.3PromociaProiektu wraz realizaciapolityk horyzontalnychoraz archiwizaciaProjektu
W wyniku przeprowadzonejkontroli stwierdzono,iz Beneficjentzgodniez wnioskiem aplikacyjnym i zapisamizawartymi w umowie
o dofinansowaniew ramachpromocji i informacji o Projekcie:
- wykonal2 tablice informacyjne ( jednostronne) i7 tabliczekpami4tkowycho wymiarach 30x50cm,
- zamieScilinformacje o realizowanymProjekciena stronieintemetowej Miasta i Gminy Sztum- v'ww.sztum.tsl,
- zamiescil ogloszenie prasowe w DB PowiSle Sztum Dzierzgofr,
- zamiescil informacje na dokumentach zwiqzanych z Projektem ( w tym na umowach zawartychw zw. zrealizacjq Projektu),
CzgS(,povty2ej wymienionych narzgdzi promocyjnych i informacyjnych spelnia wymogi okreSlone w art.8-9 Rozporz4dzenia
Komisji (WE) nr 1828/2006z dn.8.12.2006r.oraz ,,Wytycznych dotyczqcychpromocji projekt6w UE dla beneficjent6w Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2001-2013", stanowi4cych zal4cznik do Przewodnika Beneficjent, z wyj4tkiem:
ogloszeniaprasowegow DB PowiSleSztum Dzierzgofr,kt6re zostaj4uznaneza wydatek niekwalifikowany, ze wzglgdu, i2 nie zostalo
wymienione we wniosku o dofinansowanie.
Stwierdzasig r6wnie2, i2zrealizowany ww. projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymir6wno3ci szans iniedyskryminacii oraz
jest zgodny z polityk4 horyzontaln4zr6wnowa2onegorozwoju.
Potwierdza sig, iz dokumentacja zwi4zana zrealizacj4 przedmiotowego projektu jest przechowywana zgodnie z OSwiadczeniem
Beneficjentaz dnia 21.02.2012r.
Pismem znak PP 11.042.4.2.5.2012z dnia 02.07.2012 r. Beneficjent wni6sl zastrzeienia do lnformacji
nr lDlP/l/1211,Instytucja Zarz4dzajqca rozpatrzyla wyja5nienie i podtrzymuje swoje stanowisko.

Pokontrolnej

3.2ZakresFinansowv
Zgodnie z Umow4 nr UDA-RPPM.08.02.00-00-009/08-00z 02 listopada2009 roku Instytucja Zarzqdzajqcaprzyznala Miastu
i Gminie Sztum na realizacjg Projektu ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w Sztumie i czgsci Sztumskiego Pola" w ramach Osi
Priorytetowej 8 - Lokalna infrastrukturapodstawowa,dofinansowanieze Srodk6w EuropejskiegoFunduszuRozwoju Regionalnego
w ramachRPO WP, w maksymalnejwysokoSci| 602 594,68PLN, stanowi4cej70,00 % calkowitych wydatk6w kwalifikowalnych.
Calkowita wartoSd Projektu zostala okreSlonana kwotg 3 019418,48 PLN, a calkowite wydatki kwalifikowalne na kwotg
2 289 421,00 PLN.
W Umowie Strony ustalily:
Zako,irczenierzeczowe realizacji: 30 listopada 2009r.
Zakohczenie fi nansowe realizacji: 3 I grudzief 2009r.
Projekt realizowanyprzezUrzqd Miasta i Gminy w Sztumie.
Aneksem nr UDA-RPPM.08.02.00-00-009/08-01z dnia 25 stycznia 2010r. zmieniono, m.in.: terminy zakohczeniarzeczowego
realizacji Projektu na 30 listopada 2010r. oraz zakohczeniafinansowego na 3 I grudnia 2010r., calkowita wartoSi realizacji Projektu,
calkowite wydatki kwalifikowalne Projektu oraz dofinansowanieze Srodk6w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach RPO WP nie uleelv zmianie.
Aneksem nr UDA-RPPM.08.02.00-00-009/08-02z dnia l7 sierpnia 2010r. zmieniono, m.in.: tekst umowy na zgodny ze wzorem
stanowi4cym zal1cznik do Przewodnika Beneficjenta z dnia l0 czerwca 2070r., calkowita wartoSi realizacii Projektu zostala
zmniejszonado kwoty 1654251,19 PLN, calkowite wydatki kwalifikowalne Projektu zostaly zmniejszonedo kwoty 1326136,68
PLN, a dofinansowanieze Srodk6wEuropejskiegoFunduszuRozwoju Regionalnegow ramach RPO WP do kwoty 928295,67 PLN,
co stanowi 70,00 yo calkowitych wydatk6w kwalifikowalnych.
Zakohczenie rzeczowe realizacji: 30 listopada 2010r.
Zakoficzeniefinansowe realizacji: 3l grudnia 2010r.
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Przedstawionado kontroli dokumentacja Projektu obejmowala:

- 15 faktur VAT i 1 rachunek- dokumentacja,
studiai pracebadawcze
- 6 faktur VAT, 1 rachuneki 4 wnioski o dokonaniezaplaty- zakupgrunt6w
- robotybudowlane
- 4 faktury VAT i I wnioseko wniesieniezapLaly
- 16 list plac- wynagrodzeniaznarzulami
- 2 faktury VAT - nadzorinwestorski
- 1 fakturaVAT - promocjaprojektu
- 3 wnioski o zaolate- oolata zaumieszczeniewzadzeh
Razem udokumentowane wydatki
W tym wydatki dotycz4ce projektu
W tvm wvdatki kwalifikowalne no kontroli

73 307,28PLN
7 835,84PLN
4 1 94 6 7 , 1 P
7 LN
573159,25
PLN
31 720,00PLN
334,16PLN
488.99PLN
3 106312,69PLN
1 ss9 988.91PLN
I 247698.92PLN

Wydatki niekwalifikowalne i zrealizowanepoza Projektem,nie podlegaty przedmiotowejkontroli. W trakcie kontroli nie
weryfikowanoprawidlowoScinaliczeniawynagrodzeni narzut6wna wynagrodzenia.Kontrol4 objgto listg plac nr 264 z dnia
pracownikomnagr6d.
18 listopada2010r.,kt6ra dofyczylawyplaty przyznanych
o

o

o

o
o

o

o

r

o

o

o

Kontroluj4cy stwierdzili,i2:
Do fakturynr 2007/58 z dnia22 listopada2007roku, wystawionejprzezGeodezjas.c.ze Sztumuza wykonaniemapydo cel6w
projektowych,
wystawiononotgkoryguj1canr3.2012w dniu 22lutego2012r.dotyczqc1
korektydatysprzedazry
222listopada
2007r.na 05 listopada2007r.
Do faktury nr 2008/46 z dnia 04 lipca 2008r. wystawionejprzez Geodezjas.c. ze Sztumuza wykonaniemapy do cel6w
projektowych,wystawionow dniu 22 lutego2012r.notg korygujqc4nr 2.2012z dotyczqcqkorekty daty sprzedazyz 04 lipca
2008r.na26 czerwca2008r.
Do faktury nr l/0912008z dnia 22 wrzeinia 2008r. wystawionejprzez ,,KWANT" s.c. Ewa i Marian Glowiccy z Redy
za opracowaniestudiumwykonalnoSci,wystawionow dniu 26 wrzeinia2008r. fakturgkoryguj4cqnr 1/09120081K
dotyczqc4
korektyiloSciwykazanejna fakturze- korektapolegalana zmianieiloScize l00ohna I szt.
Do faktury nr 2010/20z dnia3l maja2010r.Geodezjas.c.ze Sztumuza podzialdzialki nr 2ll2l obr. IV Sztum,sporz4dzono
w dniu 15czerwca2010r.notgkoryguj4c4
nr GN lll4/10 dotyczqc4daty
sprzedu\ z3l maja2010r.na 06 maja2010r.
Do faktury nr 2/0512008z dnia 06 maja 2008r., wystawionejprzez "KWANT" s.c. Ewa i Marian Glowiccy z Redy
za wykonaniestudiumwykonalnoSci(l rata),wystawionow dniu 14 maja2008r.notgkoryguj4c4nr ORNK/5/2008 dotycz4c4
korekty nazwytowaru/uslugikt6regodotyczylawystawionafaktura(treSi,,fakturaczgSciowa
90,97yo"zostalaskorygowanana
treS6,,I rata zgodniez $ust. I lit. ,,a" umowy"), iloSci(z zapisu90,91o/o
na l) i cenyjednostkowejnetto (z 11.000021
na
10.00021)
oraz fakturgkoryguj4c4nr ll04l20l0 w dniu 23 kwietnia2010r.koryguj4c4zapisyww. fakturyjak wystawiona
nr ORA.II(5/2008.
w dniu l4 maja2008r.notakoryguj4ca
Do fakturynr FUN/0082/2010z dnia07 lipca 2010r.wystawionejprzezPrzedsigbiorstwo
Budownictwa
Uslugowo-Produkcyjne
"ALFA" Sp. z o.o. zKwidzyna za budowgsiecikanalizacjisanitarnej,
wystawionow dniu 19 lipca 2010r.notg koryguj4c4
nr ll/2010 dotycz4c4zmianytreScifaktury(zmieniononumerprzepompowniw nazwiefaktury).
Do fakturynr20l0l29 zdnia28lipca20l0r., wystawionejprzezGeodezjas.c.
ze Sztumuzapodzialdzialkinr l8/18 obrgbIV
Sztum,wystawionow dniu 22lutego20l2r. notg korygujqcqff GN III 5/2012 dolycz1cqkorekty daty sprzedazyz2Slipca
2010r.na 0l lipca2010r.
przezPolskapresse
z dnia 10grudnia2010r.,wystawionej
Do fakturynr F20100018396/BGD
Sp.z o.o.z Gdafskazapublikacjg
wystawionow dniu 16 czerwca20llr. notg korygujqc4r:l.67120ll dotyczqcqzmianynabywcyzUrz4d Miasta
ogloszenia,
iGminy naUrz1dMiastai Gminyw Sztumie.
Fakturanr 2007158z dnia22 listopada2007r.wystawionaprzezGeodezjas.c.ze Sztumuza wykonaniemapy na kwotg brutto
2232,60 PLN zostalauregulowanajednym przelewemwsp6lniez fakturq nr 2007156z dnia 22 listopada2007r. na kwotg
95l,60PLN,kt6raniedotyczylaProjektu.N,qcznakwotaprzelewu3l84,20PLN(WBnr244zdnia74grudnia2007r.)
Fakturanr 2008112z dnia 17 marca2008r.wystawionaprzezGeodezjas.c. ze Sztumuza uykonanie mapy na kwotg brutto
jednym przelewemwsp6lniez faktur1nr 200811Inie dotycz4c4Projektu,kt6ra wystawiona
2 232,60PLN zostalauregulowana
zostalana kwotg 7 378,60PLN brutto.N-qczna
kwotaprzelewu3 611,20PLN (WB nr 67 z dnia04 kwietnia2008r.)
Fakturanr 210512008
z dnia06 maja 2008r.wystawionaprzez,,KWANT" s.c.Ewa i Marian Glowiccy z Redy za wykonanie
studium wykonalno5ci(I rata) na kwotg 12200,00PLN zostalauregulowanaw dniu 28 maja 2008r. po potr4ceniukar
umownychza nieterminowewykonanieprzedmiotuumowy naliczonychw wysokoSci254,98PLN (op62nieniewynosz4ce
naliczeniakar umownych
l9dni) (WB nr 82 - przelewkwoty I | 945,02PLN).Nastgpnie
w wynikuweryfikacjiprawidlowoSci
Program6wRegionalnychUM WP,
w trakcieweryfikacji zlolonegownioskuo platnoSiprzezReferatPlatnoSciDepartamentu
ustalono,2e
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umownej, a w dniu 24 maja 2010r. zwr6cono Wykonawcy kwotg 93,94 PLN tytulem rozliczeniar6Znicy kar umownych (WB nr
99). Ostatecznakwota kary umownej wyniosla 161,04 PLN i naliczona zostala za 12 dni op62nienia (10 dni zwloki w oddaniu
dziela i 2 dni zwloki w usunigciu stwierdzonych wad), z czego kwota 132,00PLN pomniejszyla kwotg wydatk6w
kwalifi kowalnych w ramach Projektu.
Faktury nr 6112010na kwotg 317,20PLN, nr 6212010na kwotg 317,20PLN i nr 6312010na kwotg 634,40 PLN z dnia
z Elbl4ga zawyceng
l7 wrzeSnia2010r. wystawione przez Biuro Rzeczoznawcy,,Wycena"NieruchomoSci-Szkody-Orzeczenia
nieruchomoScizostaly uregulowaneprzez Beneficjentajednym przelewemw kwocie I 268,80 PLN w dniu 30 wrzeSnia2010r.
(WB nr l9l).
Faktury nr:2010137 na kwotg 1525,00PLN, nr 2010138na kwotg 1525,00PLN i nr 2010139na kwotg 3281,80PLN,
wystawione w dniu 17 wrzeSnia 2010r. przez Geodezja s.c. ze Sztumu, zoslaly uregulowane lqcznie jednym przelewem
w kwocie 6 331,80 PLN w dniu 07 pa1dziemika2010r. (WB nr 196).
Faktury nr 240110na kwotg 822,40PLN i nr 241110na kwotg 650,40PLN wystawione w dniu 09 listopada 2010r. przez
Kancelarig Notarialn4 Notariusz Anna Sargun z Malborka, zostaly uregulowanejednym przelewem w wysokoSci I 472,80 PLN
w dniu 16 listopada2010r. (WB nr 222).
Faktura nr 00050/2010112 na kwotg 19 032,00 PLN wystawiona przez Uslugi Nadzoru Inwestorskiego inz. Arkadiusz
Lewandowski z Elbl4ga w dniu 07 grudnia 2010r. za sprawowanie nadzoru inwestorskiego, zostala uregulowana jednym
przelewem l4cznie z faktur4 nr 00048/2010112 z dnia 0l grudnia 2010r., kt6ra wystawiona zostala na kwotg brutto
2 684,00PLN. tr qcznakwota przelewu21 716,00 PLN (WB nr 254 z dnia 30 grudnia2010r.).
z dnia 01 lutego 2010 r., Beneficjentprzedlo?yl do refundacji
We wniosku o platnoSdnr WNP-RPPM.08.02.00-00-009/08-01
kserokopig kopii, a nie oryginalu faktury nr 2008146 z dnia 04 lipca 2008r., wystawionej przez Geodezja s.c., ze Sztumu na
kwotg brutto 14 554,60PLN, w zwiqzkuzpowyhszym w dniu 02 kwietnia 2010r. Urz4d Miasta i Gminy w Sztumiepozyskalod
Wykonawcy oryginal faktury - duplikat, kt6ry dol4czony zostal do dokumentacji.
Podatek VAT jest wydatkiem niekwalifikowalnym.
Projekt nie generuje dochod6w. OSwiadczenieBeneficjenta zostalo dol4czone do dokumentacji z kontroli lZ.
Beneficjent dokonal aktualizacji opisu do rachunku nr 0-78112009 z dnia 01 kwietnia 2009r. wystawionego przez Starostwo
Powiatowe w Sztumie za wykonanie kopii map ewidencyjnych niezbgdnych do decyzji Srodowiskowej na kwotg 678,48 PLN
brutto. Zaktualizowano kategorig wydatku w ramach kt6rej poniesiony zostal wydatek - opis do rachunku wskazywal na wydatek
nr I ,,Dokumentacja,studia i prace badawcze", kt6ry po podpisaniu Aneksu nr UDA-RPPM.08.02.00-00-009/08-02w dniu
17 sierpnia 2010r. do Umowy, zostalzmieniony poprzez podzieleniena dwa wydatki - wydatek nr I ,,Dokumentacja,studia
i prace badawcze (Kategoria nr I - cz. l. - stawka VAT 22o ) i wydatek nr 8 ,,Dokumentacja, studia i prace badawcze
(Kategoria nr I - cz. ll. - stawka VAT zwolniony)". Wydatek udokumentowany ww. rachunkiem zostal poniesiony w ramach
wydatku nr 8, tj. ze stawk4 VAT zwolniony.
W wyniku weryfikacji wydatk6w kwalifikowalnych objgtych list4 plac nr 264 z dnia l8 listopada 2070r., kt6ra obejmuje wyplatg
nagrody dla pracownik6w, ustalono, ze kwota wydatk6w kwalifikowalnych zostala zawyhona.PowyZsze dotyczy wynagrodzenia
pani Beaty Tritt, dla kt6rej kwota nagrody stanowi4ca wydatki kwalifikowalne zostala obliczona w odniesieniu do 77 godzin
przepracowanych na rzecz Projektu. W rzeczywistoSci, w wyniku weryfikacji kart czasu pracy dolqczonych do wniosk6w
o platnoSi za okres za kt6ry wyplacona zostala nagroda (maj-pu2dziemik 2010r.), jako kwalifikowalne zostalo uznane
wynagrodzenie za 69 godzin pracy na rzecz Projektu (w wyniku weryfikacji listy plac nr 224 zam-c 0912010z dnia24 wrzeSnia
2010r., uznano, 2e wynagrodzenie za czas pacy w ramach projektu dnia 13 i 77 wrzeinia (8 godzin) p. Beaty Tritt nie spelnia
lqcznie warunk6w wyszczeg6lnionych w podrozdziale 5.1 pkt. 4 LVytycznychdot. kwalifikowalnoici wydatk6w - kwota
w wysokoSci 162,40 PLN stanowi wydatek niekwalifikowalny). W zwiqzku zpovrylszymjako niekwalifikowalne w ramach listy
plac nr 264 uznaje sig wynagrodzenie w kwocie 4,65 PLN.
Zgodnie z g 7 pkt 16 Beneficjent zobowi4zany jest do prowadzenia wyodrgbnionej ewidencji ksiggowej dotyczqcej realizacji
Projektu, podczas kontroli kontroluj4cy stwierdzili, ze koszty poniesione przed podpisaniem umowy o dofinansowanie
(poniesione w roku 2007 i 2008), ewidencjonowanebyty na koncie 080/025/90001/6050,,Koszty inwestycji/Kanalizacja

*ffl'ji:::#

) ili?'irjT$l;ektu
w roku200e,
ewidencjonowane
byrynakoncie
f'.::7J:"".;'$:il.,""THiJny

080/025/90001 w podziale na: par. 6050, na kt6rym ujgto wynagrodzenia wraz z narzutami pracownik6w zaangahowanych
w realizacjg Projektu (lista plac nr 265 za 1112009i nr 292 za 1212009)oraz podatek VAT z faktury nr 08/2009 z dnia 7l grudnia
2009r. wystawionej przez Biuro Techniczne ,,EKO-WOD" Michal Rajkiewicz z Elblqga za aktualizacjg kosztorysu
inwestorskiego. Podatek VAT jest wydatkiem niekwalifikowalnym w ramach Projektu, jednak wynagrodzenia wraz z narzutami
stanowi4 wydatek kwalifikowalny w Projekcie. Kwota wydatk6w kwalifikowalnych objgtych ww. fakturq zostala ujgta na par.
6058 i 6059 w wysokoSci odpowiadaj4cej prrymanemu dofrnansowaniu i wkladowi wlasnemu. Koszt wykonania kopii map
ewidencyjnych do decyzji Srodowiskowejudokumentowanyrachunkiem nr O-781/2009 z dnia 0l kwietnia 2009r. zostal ujgty
w ewidencji ksiggowej na ww. koncie z par. 6058 i 6059, w wysokoSciodpowiadaj4cejprzyznanemudofinansowaniui wkladowi
esionew 2009 roku. udokumentowanefakturami numer: 0041/09/FVS z dnia3l marca 2009r
wlasnemu. Pozostale
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wystawion4przez Uslagi Ksero ,,LAMIREL" Arkadiusz Kluczyriski z Elblqga na kwotg brutto 307,20PLN oraz 0212009
z 15 maja2009r.wystawion4przezBiuro Techniczne,,EKO-WOD"Michal Rajkiewiczz Elblqgana kwotg brutto 6 I 0,00PLN,
zostatyujgtew pelnejwysokoscina koncie080 z par. 6059,kt6ry slu2ydo ewidencjiwydatk6wkwalifikowalnychpokrywanych
ze Srodk6wwlasnych.
W roku 2010 Beneficjentdokonal przeksiggowaniapodatku VAT dotycz4cegokoszt6w poniesionychw latach ubieglych,
tj. w roku 2008 i 2009. Przeksiggowaniedotyczylo,wyksiggowaniaz konta 080 par. 6050 i zaksiggowaniuna koncie
Sciek/wpl.z usl/VAT". Jednak2ekoszty poniesionew tym okresie,
2251900190001/6050
,,Rozliczeniebud2ehr/GlVGosp.
zpar.6050 na paragrafy6057i 6059.
stanowi4cewydatki kwalifikowalnenie zostalyprzeksiggowane
w roku 2010,ewidencjonowane
byty na ww. koncie080 z podzialemna par. 6057- ewidencjaw wysokoSci
Kosztyponoszone
wkladowiwlasnemu.
przyznanemu
dofinansowaniuorazpar.6059- ewidencjaw wysokoSciodpowiadaj4cej
odpowiadaj4cej
byl poczqtkowona koncie080 z par. 6050,a nastgpniezostal
PodatekVAT jako wydatekniekwalifikowalnyewidencjonowany
przeksiggowany
bud2etu/GIVGosp.
Sciek/wpl.z usl/VAT".
na konto225/900/90001/6050,,Rozliczenie
w realizacjgProjektu ewidencjonowanebyty r6wnie2 na ww. koncie 080
Wynagrodzeniapracownikbw zaanga2owanych
w podziale na par. 6058 (a nastgpnie6057) i par. 6059. W trakcie kontroli poprawnoSciewidencji wynagrodzef wraz
z pochodnymi,stanowiqcymiwydatki kwalifikowalne w Projekcie,stwierdzonoblgdy w ewidencji nastgpuj4cychlist plac:
nr 17 za m-c styczef 2010r., rtr 3l za m-c luty 2010r.,nr 50 za m-c marzec2010r.,nr 138 za czerwiec2010t.,nr 246 za m-c
paldziemik2010r.,nr224 zam-c wrzesief2010r.,nr264 zam-c listopad2010r.i nr275 zam-c listopad2010r.Przedmiotowe
listy plac zostaly ujgte w ewidencji ksiggowej w wysokoSciachniezgodnych z rzecrywist4 wysokoSci4wydatk6w
kwalifikowalnych,stwierdzonychw wyniku weryfikacjiwniosk6wo platnoSC.
WyjaSnieniaBeneficjentaw przedmiotowejsprawiezostalydol4czonedo dokumentacjiz kontroli IZ.
byly przezBeneficjentaw ponihszyspos6b:
Wydatki dotyczqceProjektuewidencjonowane
- ewidencja
wykonaniamapyw pelnejwysokoSci.
wydatkudotycz4cego
W roku2007- na koncie130/900/9000116050ll
- ewidencja
w pelnejwysokoSci.
oraz9041900190001/6050/2
W roku2008 na koncie130/900/900011600191
* ewidencjapodatkuYAT z fakturynr 08/2009z dnia ll grudnia2009r.
W roku 2009- na kontach:1301900190001/6050/01
wystawionejprzez Biuro Techniczne"EKO-WOD" Michal Rajkiewicz z Elblqga za aktualizacjgkosztorysuinwestorskiego;
- ewidencja
- ewidencjawynagrodzeri
wrazz narzutami;130/900/90001/6058
130/900/9000116050110
i 130/900/9000116050120
- ewidencjajednego
przyznanemu
130/900/9000116059101
dofinansowaniu;
dw6ch wydatk6ww wysokoSciodpowiadajqcej
- ewidencja
(wydatkistrukturalne)
wkladu wlasnego;130/900/9000116059191
wydatkuw wysokoSciniezgodnejz wysokoSciq
jednego wydatku w kwocie brutto, jednego wydatku w wysokoSciodpowiadaj4cejwkladowi wlasnemui jednego wydatku
wkladuwlasnego.
w wysokoSciniezgodnejz wysokoSci4
- ewidencjapodatkuVAT, stanowi4cego
wydatekniekwalifikowalny
W roku 2010 - na kontach: 130/900/90001/6050/01
- ewidencjanarzut6wna wynagrodzeniawyplacone
w roku 2009;
i 130/900/9000116059120
w Projekcie;130/900/9000116059110
- ewidencja wydatk6w kwalifikowanych, w tym wynagrodzef i narzut6w na wynagrodzenia,
130/900/9000116059101
1301001900116057101ewidencjawydatk6w
a nastgpnie
wkladowiwlasnemu;130/900/90001/6058
w wysokoSci
odpowiadaj4cej
kwalifikowalnych w wysokoSciodpowiadaj4cejprzyznanemudofinansowaniu.W trakcie weryfikacji poprawnoScizapis6w
na ww. kontachstwierdzono,2e wydatki dotyczqcewynagrodzerii narzut6wna wynagrodzeniazostalyujgte w wysokoSciach
i wklademwlasnym- powyzszedotyczylist plac nr 17 za m-c styczef 2010r.,nr 3 I
niezgodnychz prryznanymdofinansowaniem
za m-c luty 2010r., nr 50 za m-c marzec2070r.,nr 138 za czerwiec2010r.,nr 246 za m-c pa1dziemik2010r.,nr 224 za m-c
Beneficjenta
w przedmiotowej
sprawie
wrzesieri2010r.,nr264 zam-c listopad2010r.inr275 zam-clistopad2010r.WyjaSnienia
zostalydol4czonedo dokumentacjizkontroli lZ.
wystawilnastgpuj4ce
dowodyOT:
W dniu09 listopada2010r.Beneficjent
,/ Nr OR l5gll0 ,,lJdzial5/10000
do Dzialkinr 21/18o pow. 2670m2,tj. 1,34m2polo2onaw obrgbie4 MiastaSztum"
o wartoSci722,00PLN - ewidencjadowoduOT na koncie001/4orazkoncie080par.6059- kwota216,60PLN i par.6057
- kwota505,40PLN na podstawie
2010r.
dowoduPK nr 926w dniu 30 listopada
,/ Nr OR 160/10,,Dzialkanr 61/l o pow. l8 m2polozonaw obrgbie4 MiastaSztum"o wartoSci3 454,00PLN - ewidencja
dowoduOT na koncie 00114oraz koncie080 par. 6059 - kwota 1036,20PLN i par.6057 - kwota 2417,80PLN
2010r.
na podstawiedowoduPKnr 926w dniu30 listopada
./ Nr OR 161110
w obrgbie4 MiastaSztum"o wartoSci2 732,43PLN - ewidencja
,,Dzialkanr 21133o pow. 17m2 polohona
par.
6059 kwota818,93PLN i par.6057- kwota I 913,50PLN na podstawie
dowoduOT na koncie00114orazkoncie080
2010r.
nr
w
dniu
30
listopada
dowoduPK 926
W dniu 17 listopada2010r. Beneficjentwystawil dow6d OT nr OR 162110,,Dzialkanr 315/1 o pow. 27 m2 polohona
orazkoncie080 par.6059- kwota I 215,50PLN i par.6057
w SztumskiePole" o wartoSci4049,00PLN - ewidencja002115
- kwota 2 833,50 PLN na podstawiedowodu PK nr 926 w dniu 30 li
2010r.
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W dniu 3l grudnia 2010r. Beneficjent wystawila dow6d OT nr OTl2l3l2010,,Sied kanalizacji sanitarnej w ulicach Polna
i Zeromskiego w Sztumie i ulicy Zeromskiego w Sztumskim Polu wraz z pompowniami Sciek6w, w ramach zadania
wsp6lfinansowanegoz EuropejskiegoFunduszu Rozwoju Regionalnego"o wartoSci 1315956,88PLN. WartoSi dowodu OT
stanowi sumg sald konta 080: w tym par. 6050 - kwota 91 122,56PLN, par. 6059 - kwota 367 976,23PLN, par. 6057 - kwota
856 858,09 PLN. Ewidencjana koncie 0l l na podstawiedowodu PK nr 1204w dniu 31 grudnia 2010r.
o Na podstawieuchwaly Rady Miejskiej w Sztumiew sprawiewniesieniaprzez Gming Sztum aportemnieruchomoScigruntowych
oraz sieci kanalizacji sanitarnej z gminnego zasobu do zasobu Przedsigbiorstwa Wodociqg6w i Kanalizacji Sp6lka z o.o.
w Sztumie na podwyzszenie kapitalu zakladowego Sp6lki nr X/7212011 z dnia 30 sierpnia 20llr., ww. maj4tek przekazano do
PrzedsigbiorstwaWodoci4g6w i Kanalizacji Sp6tka z o.o. w Sztumie. Przekazaniadokonano na podstawie protokol6w zdawczo
-odbiorczychSrodka trwalego PT o numerach:3112011,3212011,3312011,3412011
i 3512011.Dodatkowo na podstawie
protokol6w zdawczo-odbiorczych Srodkatrwalego PT przekazano do PWiK Sp. z o.o. W Sztumie: dzialkg nr 4713 o pow. l6m'
na kt6rej zlokalizowana jest pompownia Pl (PT nr 36120ll); dzialkg nr 65ll o pow. l6m' na kt6rej zlokalizowana jest
pompownia P2 (PT nr 37120^ll);dzialkg nr 18125o pow. l6m" na kt6rej zlokalizowanajest pompownia P4 (PT nr 38l20ll);
dzialkg rtr 43515o pow. l6m' na kt6rej zlokalizowanajest pompownia P7 (PT nr 39l20ll). Ww. dowody PT zostaly wystawione
na niasze kwoty stanowi4ce wartoil przekazania maj4tku niZ wartoSd ewidencyjna, gdy2 w wartoSd przekazanta uwzglgdnia
wartoSi naliczonego umorzenia. Szczeg6lowewyjaSnieniew powyZszej sprawie zostalo dolqczonedo dokumentacji z kontroli IZ.
o W okresie wczeSniejszym, tj. z dniem l0 stycznia 2011r. wybudowana kanalizacja sanitarna w ramach Projektu zostala
powierzona w nadz6r i opiekg do czasu wniesienia aportem Przedsigbiorstwu Wodoci4g6w i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sztumie
(PWiK). JednoczeSniePWiK zostalo upowaZnionedo wydawania warunk6w technicznych na podl4czenie do sieci.
o Na wartoS6 przyigtych Srodk6w trwalych nie wplyngla warto5d podatku VAT, kt6ry iest wydatkiem niekwalifikowalnym
w Projekcie. WartoSi wystawionych dowod6w OT jest wyhsza od wydatk6w kwalifikowalnych w Projekcie i nizsza od
udokumentowanych wydatk6w, w zwi4zku z tym, i2 Beneficjent ponosil r6wniez inne wydatki, kt6re miaty wptyw na efekt
koricowy realizacji Projektu, ale nie byty ujmowane we wnioskach o platnoSC.Wydatki te stanowily wydatki niekwalifikowalne,
kt6re zostaly w pelni pokryte ze Srodk6w wlasnych Beneficjenta. Ponadto Beneficjent przedstawil we wnioskach o platnoSi
wydatki, kt6re tylko czgSciowo dotyczyly Projektu m.in. listy plac, kt6re obejmowaly cale wynagrodzenia wyplacane
pracownikom, kt6re czg6ciowo wptywaty na wartoSd Projektu. OSwiadczenieBeneficjenta w tej sprawie zostalo dol4czone do
dokumentacji zkontroli lZ.
W zwiqzku z ustaleniami zawartymi w czgSci 3.1.1. Realizowane elementy Projektu dotycz4cymi uznania za niekwalifikowalne
wydatk6w dotycz4cych:
.
opracowania kosztorys6w inwestorskich na podstawie umowy nr RP.342141107z dnia 19 pafldziemika 2007r. przez Biuro
Techniczne,,EKO-WOD" zElblqga za kwotg brutto 1220,00 PLN, zmniejszeniu ulega kwota wydatk6w kwalifikowalnych
objgtych wnioskiem o platnoS6poSredni4 nr WNP-RPPM.08.02.00-00-009/08-01z 01 lutego 2010 r. o kwotg 1 000,00 PLN,
co skutkuje zmniejszeniem dofinansowania o kwotg 700,00PLN,
o aktualizacji kosztorysu inwestorskiego do dokumentacji projektowej na budowg sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej
i ul. Zeromskiegow Sztumie i czgsciSztumskiegoPola, wykonanej przez Biuro Technicme ,,EKO-WOD" z Elbl4gana podstawie
z dnia 05 maja 2009r. za kwotg brutto 610,00PLN, zmniejszeniu ulega kwota wydatk6w
zlecenia nr RP.342141107112009
kwalifikowalnych objgtych wnioskiem o platnoSd poSredni4 nr WNP-RPPM.08.02.00-00-009/08-01z 0l lutego 2010 r.
o kwotg 500000PLN, co skutkuje zmniejszeniem dofinansowania o kwotg 350,00 PLN,
W zwi4zku z ustaleniami zawartymi w czgsci 3.1.2 Zamfwienia publiczne, w wyniku przedmiotowej kontroli na przedstawione
wydatki, w zwi4zku z uchybieniami w zakresie PZP, zostaly naloZone korekty finansowe, zgodnie z dokumentem Wymierzanie
korekt finansowych za naruszeniaprawa zam6wief publicmych zwiqzane z realizacjq projekt6w wsp6lfinansowanych ze Srodk6w
funduszy UE. NaloZono nastgpuj4cewysokoSci korekt finansowych:
o
z26lutego 2010r, zawartej z PrzedsigbiorstwemUslugowo-Produkcyjnym ,,ALFA"
3Yo dot. Umowy nr P.P.3421171200912010
Sp. z o.o. z Kwidzyna. o wartoSci I 416 381,18 PLN, w tym wydatki kwalifikowalne I 160 968,18 PLN. L4czna kwota
korekty wynosi kwotg 34829,05PLN, co skutkuje zmniejszeniem kwoty dofinansowania o kwotg 24380,34 PLN. Ww.
korekty dotycz1:
./
220lipca 2010 r. - zmniejszeniekwoty wydatk6w
wniosku o platnoS6poSredni4nr WNP-RPPM.08.02.00-00-009/08-03
kwalifikowalnych o 9 961,28PLN, z czegodofinansowaniestanowikwotg 6 972,90 PLN,
,/
z 19 puldziernika 2010 r. - zmniejszeniekwoty
wniosku o platnoSdpoSredni4nr WNP-RPPM.08.02.00-00-009/08-04
wydatk6w kwalifikowalnych o 17 901,96PLN, z czegodofinansowaniestanowikwotg l2 531,37 PLN,
./
wniosku o platnoSi koricow4 nr WNP-RPPM.08.02.00-00-009/08-06z 27 stycznia 2011 r. - zmniejszenie kwoty
wydatk6w kwalifikowalnych 6 965,81 PLN, z czegodofinansowaniestanowikwotg 4 876,07 PLN.
c
5o/o dot. rJmowv nr RPlGN.342l22l2009 z 2l sierpnia 2009r., zawartej z Geodezja s.c. ze Sztumu bez okreSlenia wartoSci
umowy. L1czna kwota korekty wynosi kwotg 399,00 PLN, co skutkuje zmniejszeniem kwoty dofinansowania o kwotg

279,30PLN. Ww. korek
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220lipca 2010 r. - zmniejszeniekwoty wydatk6w
wniosku o platnoSdpoSredni4nr WNP-RPPM.08.02.00-00-009/08-03
43,75 PLN,
kwotg
PLN,
zczego
dofinansowanie
stanowi
kwalifikowalnych o 62,50
/
z 19 pafidziernika2010 r. - zmniejszeniekwoty
wniosku o platnoSi poSredniqnr WNP-RPPM.08.02.00-00-009/08-04
wydatk6w kwalifikowalnych o 336,50 PLN, z czegodofinansowaniestanowikwotg 235,55 PLN.
W zwi4zku z ustaleniami zawafimi w czgsci 3.1.3 Promocja Projektu wraz realizacj4 polityk horyzontalnych oraz archiwizacja
Projektu dotycz4cymi uznania za niekwalifikowalne wydatk6w w kwocie 273,90 PLN, stanowi4ce koszt ogloszenia prasowego
zamieszczonegow DB PowiSle Sztum Dzierzgoh - faktura nr F20100018396/BGD z dnia l0 grudnia 2010r. wystawiona przez
PolskapresseSp. z o.o. z Gdariska, zmniejszeniu ulega kwota wydatk6w kwalifikowalnych objgtych wnioskiem o platnoSd
korficow4 nr WNP-RPPM.08.02.00-00-009/08-06 z 27 stycznia 20ll r. o kwotg 273,90PLN, co skutkuje zmniejszeniem
dofinansowania o kwotg 191,73PLN.
,/

W zwi4zku z ustaleniami zawafimi w czgsci 3.2 Zal,res Finansowy dotycz4cymi uznaniajako niekwalifikowalne w ramach listy plac
nr 264 wynagrodzenia w kwocie 4,65PLN, zmniejszeniu ulega kwota wydatk6w kwalifikowalnych objgtych wnioskiem
o platnoS6kofcowq nr WNP-RPPM.08.02.00-00-009/08-06227 stycznia 20ll r. o kwotg 4,65 PLN, co skutkuje zmniejszeniem
dofinansowania o kwotg 3,25 PLN.
Lqczna kwota wydatk6w uznanych za niekwalifikowalne w wyniku kontroli wynosi 37 006160PLN' co skutkuje zmniejszeniem
kwoty dofinansowania o kwotg 25 904,62 PLN.
Ww. korekty finansowe dotycz4:
z 0l lutego 2010 r. - zmniejszeniekwoty wydatk6w
a.
wniosku o platnoSi poSredni4nr WNP-RPPM.08.02.00-00-009/08-01
kwalifikowalnych o I 500,00 PLN, z czego dofinansowanie stanowi kwotg I 050,00 PLN. W zwiqzku zpowylszym do zwrotu
pozostaje kwota I 050,00 PLN wraz z odsetkami liczonymi jak dla zalegloSci podatkowych od dnia przekazania
dofi nansowa nia przez lZ.
z 20 lipca 2010 r. - zmniejszeniekwoty wydatk6w
b.
wniosku o platnoS6poSredni4nr WNP-RPPM.08.02.00-00-009/08-03
kwalifikowalnych o 10023,78PLN, z czego dofinansowanie stanowi kwotg 7016,65PLN. W zwiqzku z powy2szym
do zwrotu pozostaje kwota 7 016,65 PLN wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaleglo5ci podatkowych od dnia
przekazania dofi nansowania przez lZ.
wniosku o platnoS6 poSredniqnr WNP-RPPM.08.02.00-00-009/08-04z 19 puldziemika 2010 r. * zmniejszenie kwoty
c.
wydatk6w kwalifikowalnych o 18238,46 PLN, z czego dofinansowanie stanowi kwotg 12766,92 PLN. W zwi4zku
zporyzszym do zwrotu pozostaje kwota 12766,92 PLN wraz z odsetkami liczonymi jak dla zalegloScipodatkowych od
dnia przekazania dofinansowania przez lZ.
d.
wniosku o platnoS6koricow4 nr WNP-RPPM.08.02.00-00-009/08-06227 stycznia 20ll r - zmniejszeniekwoty wydatk6w
kwalifikowanych o 7244,36PLN, z czego dofinansowanie stanowi kwotg 5071,05PLN. W zwiqzkl z powyZszym
wnioskowana kwota dofinansowania z wniosku o platno5d koflcow4 zostanie pomniejszona o kwotg 5 071,05 PLN.
Zgodnie z zapisami $ 8 ust. 4 Umowy nr UDA-RPPM.08.02.00-00-009/08-00 z 02 listopada 2009 roku. z p62n. zm. Beneficjent jest
zobowi4zany do dokonania zwrotu otrzymanego dofinansowania w wysokoSci 20 833,57 PLN wraz z odsetkami liczonymi, jak dla
zalegloScipodatkowych.
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397841.01
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I 559988.91PLN
| 247 698,92PLN
873389.24PLN
374309.68PLN
312289,99PLN
37 006.60PLN

Podpisanie przez Beneficjenta Informacji Pokontrolnej oznacza zgodg- na pomniejszenie refundacji wniosku o platnoSi
koricow4/poSredni4o kwoty wynikajqce ze stwierdzonych naruszef na odpowiednie wydatki z poszczeg6lnych wniosk6w o platnoSd
wraz z uwzglgdnieniem odsetek jak dla zalegloSci podatkowych, zgodnie z zapisami art. 207 ustawy o finansach publicznych
(Dz.U. 22009, Nr 157, poz.1240 zp62n. zmianami).
Pismem znak PP 11.042.4.2.5.2012z dnia 02.07.2012 r. Beneficjent wni6sl zastrzeLenia do Informacji
nr lDlPll/12/1, Instytucja Zarz4dzajqca rozpatrzyla wyjaSnienie i podtrzymuje swoje stanowisko.
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