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kontroli
UmowaUDA-RPPM.08.01.02-00-0
I 5/09-00
Aneksnr UDA-RPPM.08.01.02-00-015/09-01
z dn.20.09.2010r.
NumerUmowyo
Aneks
nr
UDA-MPM.08.01.02-00-01
5/09-02
z dn.t3.12.2011r.
dofinansowanie
Aneksnr UDA-RPPM.08.01.02-00-015109-03
z dn.2'7
.09.2012r.
Aneksnr UDA-RPPM.08.01.02-00-01
5109-04
z dn.18.10.20t2r.
,,PodniesienieatrakcyjnodciSzlaku Zamk6w Gotyckich na powiSlu - rewitalizacja i
zagospodarowaniegl6wnych przestrzenipublicznych w Sztumie z przywrdceniem

PadnerWiodEcy:Miastoi GminaSztum
ul. Mickiewicza39, 82-400Sztum
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TeresaZgubiriska

p.o.z-cakierownikaReferatuFinansowo-Budzetoweso
UMiG Sztum

TeresaWasileivska
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ks.AndrzejStarczewski

proboszczParafiiRzl.,mskokatolickiej
p.w. Sw.Annyw Sztumie

A

5.

Nr wnioskuo
platnoit

wNP-RPPM.08.0
1.02-00-0
I 5/09-0I

Dqtq zloieniq

Okres dotyczqcy
Kwota wydatk6w
la,ttaliJi.kowalnych
obiqtych wnioskiem
Ilnioskowanq kwota

26-02-2010r.
od2007-0'7-04 do 20l0-02-19
101052,17PLN
85 894,34PLN

Nr wnioskuo
plqtno|6

wNP-RPPM.08.01.02-00-0
l s/09-02

Data zlo2enia
Okres dotyczgcy

19-05-2010
r.
od 2010-02-20do 2010-05-17

Kwotawydatk6w
lcwalifikowalnych
obietychwnioskiem

nie dotyczy

Wnioskov)ana kwota
Nr wniosku o
ptqtnoit
Data zloaeniq
Okres dotvczacr

Kwotq wydqtk6w
lcwalifikowalnych
obietvchwnioskiem
Wnioskowsnal{wota
Nr wniosku o
platnoit
Dqtq ztoZeniq
Okres dotyczqcl

nie dotyczy
wNP-RPPM.08.0
1.02-00-0
I 5/09-03
16.08.2010r.
o d 2 0 1 0 - 0 5 - 1d8o 2 0 1 0 - 0 8 - 1 3
47 767,34PLN ( po autoryzacji47 523,26PLN)
40 602,24PLN ( po autoryzacji40 394,77PLN)
WNP-RPPM.08.0
1.02-00-0
I 5/09-04
0 9 - lI - 2 0 1 0r .
od 2010-08l4 r. do 2010-1l-09

Kwota wydatk6w
kwaliJikowalnych
obieNchwnioskiem

356536,36PLN ( po autoryzacji
356509,98PLN)

Il/nioskowana kwota

303055,90PLN ( po autoryzacji303033,48PLN)

Nr wnioskuo
platnoii

wNP-RPPM.08.0
1.02-00-0
l 5/09-05

Data zl02eniq
Okres dotvczqcv

1 r.
08-02-201
o d 2 0 1 0 - 1 1 - 1d0o 2 0 1 l - 0 2 - 0 8

Kwota wydatk6w
lcwalifikowaltrych
obietvchv,nioskiem

562025,55PLN

ll/nioskowanakwota

47'1721,72PLN

Nr wnioskuo
plqtnoi6

wNP-RPPM.08.0
1.02-00-01
5/09-06
06-05-2011
r.
od 2011-02-09do 2011-05-06

Dqtq zlo,enitl

Okres dofrczqcy
K1a)otqWdqtk6w
kw0lifikov,alnych
Por|rorskie

21283,41PLN ( po autoryzacji21 058,47PLN)
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obietvch wnioskiem
I4'nioskow anq kv)ota
Nr wniosku o
platnoit koricowq
Data zlo2enia
Okres dotyczqcy
KwotaWdqtk6w
kwaliJikowalnych
obietych wnioskiem

l8 0q0.90PLN ( po auloDzacji l7 899.70PLN)

wNP-RppM.08.0
t.02-00-0
| 5/09-07
08-07-2011
r.
od 2011'05-07
do 2011-07-08
65 189,65PLN

Wnioskowanqk$,ota

55 4l1,21PLN ( po autoryzacji
55 411,20PLN)

Nr wniosku o
platnoit

WNP-RPPM.08.0l
.02-00-0
I 5i09-08
29-09-2011r.
od 201l-07-09 do 2011-09-29

Dqtq zlozeni(l

Okres dotyczgcy

K:wotawydqtk6w
kwalifikowalnych
obietychwnioskiem

234897,01PLN

IVnioskowana lwota

199662,45PLN

Nr wnioskuo
plqtnoiC

WNP-RPPM.08.01
.02-00-0
l5 09-09

Datq zlozenis
Okres dotyczqcy

16-12-2011
r.
od 201l-09-30do 2011-12-16

Kwota wydatk6w
kwalifikowalnych
obietychwnioskiem

586271,05PLN

Ifnioskowqnq kwota
Nr wniosku o
platnoii
Dqtq zloieniq

Okres dotyczqcv

498330,39PLN
WNP-RPpM.08.01
.02-00-01
5/09-t 0
27-02-2012r .
od,20 | 1-12-17do 20 12-02-27

Kwota |9ydqtkdw
kwalifikowalnych
obietychwnioskiem

I

lsl 536,03
PLN

Wnioskowqna kwota

978805,62PLN

Nr wnioskuo
platnoit

wNP-RppM.08.0t.02-00-01
5/09-I I

Dqtq zloteniq

25-05-2011r.
od 2012-02-28
do 20l2-05-25

Okres dotyczqcy

Kwotq wydatk6w
kwalifkowalnych
obiptychwnioskiem
l|/nioskowanq kwotq
Nr wniosku o
platnoit
Dqtq zlo2enia
Okres dotvczqq)

I 131619,78PLN ( po autoryzacji
I 131619,77PLN)
961 876,81PLN ( po autoryzacji961 876,80PLN)
wNP-RPPM.08.0
| .02-00-015
09-12
08-08-2012
r.
od 2012-05-26do 2012-08-07

Kwota wydatk6w
kwalfikowahych
obiqtychwnioskiem

404918,27PLN

Wnioskor4)anqkwots

344 180,53
PLN

Nr wnioskuo
platnoiC

WNP-RPPM.08.0
1.02-00-0
| 5109l3

Data zt02enia
Okres dotyczgcy

l 5 - 1 0 - 2 0 1r2.
od 2012-08-08
do 2012-09-26

Porlrorskie

w Unii

1l87ADMARSZATl(Ows(l
woJEwdalzT\j/AtoMoRs(lEco

wwwpomoaskiewunii.pl

DIPARTAMENlPROGRAMOW
REGIONALNYCH
pomorsklego,
{JrzEd
l\,lafszalkowski
Wojew6dztwa
ut.Okopowa21l27,80,810cdansk
lel. 58 3268 133,fax.58 32 68 134,e-mailidpr@pomorckie.eu.
\ ^rw_pomo€kie.eu,
wr,!wurad.pomorskie.eu

PROGRAM
REGIONALNY

UNIAEUNOP€JSKA
FI.}ROPE.]SKI
FUNDUSZ
ROZWOJU
REGIONALNTGO

NARODOWAsTRATECIA
SPOJ
NI)SCI

URZADMARSIA}KOWSKl

woi rwoDzTwAPoN|oRSKr
Ecc)
83 463,12PLN ( po autoryzacji83 210,55PLN)

WNP-RPPM.08.0
I .02-00-0
| 5/09-l4
2'7.11.2012r.
od 2012-09-27do 2012-10-26
I 0 7 55 1 3 , 7 2
PLN

Termin zlo'enia

wyn[kajqcy z Umowy o

28.11.20l2r.

27.1| .2012r
.

wekselin blancowrazz deklaracjawekslow4
(Partner:
ParafiaRzvmskokatolicka
o.w. Sw.Annvw Sztumie
Osoby kontrolujqce

KontrolQprzeprowadzono
na miejscurealizacjiProjektu,gdziesprawdzeniu
podlegalynastEpujqce
elementyProjektu:
l. zakresrzeczow Projektu:dokumentacjatechnicznabudowy (projekty budowlane,dzienniki budowy, protokdi
przekazania
placubudowyi koricowyodbiorurob6t,projektbudowlanypo$ykonawczy,dokumentacja
geodezyjna
powykonawcza),
umowy zawarlew zwrqzkvz rcalrzacj4Projektu,wskaZnikiproduktu/rezultatu,
dokumentacja
dot.
przeprowadzonych
akcji spolecmych,miejscerealizacji Projektu- hzyczne potwierdzeniewykonaniazakesu
rzeczowego
zgodniez wnioskiemo dofinansowanie
podnr WND-RPPM.08.01.02-00-015/09;
zarejesffowanym
2. zam6wieniapubliczne- prawidlowosistosowania
ustawyPrawoZam6wieriPublicznychz dnia29 styczria2004r.
(Dz. U. 2004,Nr 19,poz. 177z p6 . zm.)i Kodeksucywilnego;
3. elementypromocji wrazze stosowaniem
polityk horyzontalnych;
4. zakresfinansowy:
- wyci4gibankowepotwierdzaj4ce
wplywy i wydatkizwi4zanez projektem,
- dokumentyfina$owo - ksiQgowe
potwierdzajqce
poniesione,
oke5lonew umowie,wydatkikwalifikowalne,
- dokumentypoSwiadczaj4ce
przyjEcieskladnik6wmajqtkowychna stan,
- wyodrgbniona
ewidencjaksiggowaprojektu;
5. archiwizacja.
Z za/rresu
wylqczonezostalyelementyobjQtekontrol4UrzgduKontroli Skarbowej( Podsumowanie
ustaleh UKS2291/
w3E/722/51-5
3/r2/20/604.

i Projektu.
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Proiektu

Projekt ,,Podniesienieahakcyjno5ciSzlaku Zamk6w Gotyckich na PowiSlu- rewitalizacjai zagospodarowanie
gl6wnych przestrzeni publicznych w Sztumie z przy"wr6ceniemhistorycznego chaxakterucentrum Sztumu" zostal
- zal4cznikado umowym UDA-RPPM.08.01.02-00-015/09-00
zrealizowany
na podstawiewniosku o dofinansowanie
z
dnia I grudnia 2009 r. z p62n.zm' zawarteJz lnstltucjqZarzqdzaj4cqw ramachRegionalnegoProgramuOperacyjnego
dla Wojew6dztwa Pomorskiegona lata 2007-2013,Osi Priorytetowej 8 Lokalna infrastruktura podstawowa,Dzialania
8.1 Lokalny potencjat rozwojowy, Poddzialania8.1.2 Lokalna infrashukturawspieraj4carozw6j gospodarczy,
wsp6lfinansowanego
z Europejskiego
FunduszuRozwojuRegionalnego.
W ramachProjektuPallner Wiod4cy:Miasto i Cmina Sztum, zrewitalizowali zagospodarowal
gl6wne przestrzenie
publiczre w Sztumiez przywr6ceniemhistorycznegocharaklerucenhum,w obrEbieulic: Jagielly,Galla Anonima,
Zwi?.zku Iaszcztttczego,Plebiscltowej, Kasztelariskiej,WladyslawaIV, Osirlskiego,Mlynskiej, Pl.Wolnoici do
ul.Mickiewicza,polozonew zabytkowymobszarze
Miasta",poprzezprzebudowg
nawierzchniulic, chodnik6w,
,,Staxego
budoweelement6wmalej architekturytakichjak: fontaffi4 zegarcderostronny,zdr6j uliczny, Smietniki,lawki, wymiana
oiwietlenia na stylowe lampy, montazmonitoringuwizyjnego(2 stacjebazowe,7 punld6w kamero\aychw tym 2
mobilne),budowgparking6w,rozbi6rkEpomnikaprzy ul.Jagielly.
PowyzszepracewykonalDekpolSp.z o.o. z siedzib4w Pinczynie(83-251),na podstawieumowyw 342/18/2Q0812009
z dn.22.10.2009t.
z poan. m1. oraz Przedsigbiorstwo
In2ynieryjno-Techniczne
,,TELTOR-POLPOLNOC" SA w
Gdaisku,na podstawieumowy ff RI.342/29/2010
z dn.15.09.2010r.
z p62n.zm. (monitoring);przylqczeniainstalacji
dokonanona podstawieum6w nr 08/M2lR0l187-WP-RM11109108
z dn.14.09.2010r.,
nr 09/R22IR00074-WP-RM/79109
z dn.14.09.2010r.,nr 09/M2/R00073-WP-RMI77l09z dn.14.09
.2010r., nr 09/R22lR00072-WP-RMl78l09
z
dn.14.09.2010r.
zawartychz ENERGA-OperatorSA z siedzib4w Gdafsku,Oddzialw Elbl4gu.
Nadz6r inwestorskinad robotami sprawowalStanislawKordek ( prowad,zqcydzialalno6dgospodarcz4pn. Powiernictwo
Kordek- Biuro ObsfugiBudownictwaStanislawKordek)na podstawieumowy nr RP.3421312009
z dn.22.10.2009r.
z
p621.zm. w zakresie$ykonania monitoringuwizyjnego- J6zefMularczyk,Przedsigbiorstwo
Uslugowo-Handlowe
HORYZONT Spj. T.Lagoda,J.Mularczykw Grudzi4dzu,
na podstawieumowynr RI-342138120
l0 z dn.16.09.2010r.
W ramachProjektu,Partner:ParaflaRzymskokatolicka
pod wezwaniemSw. Anny w Sztumie.przeprowadzilremont
dachuzabytkowego,poewangelickiego
ko6ci6lpod wezwaniemWspomozenia
Wiernychw Sztumieprzy Pl. WolnoSci
(dz. nt 602), usytuowanegow cenfialnejczq3ciobszaruobjQtegoProjektem,bEd4cegosiedzib4CentrumKultury
ChrzeScijanskiej
i MalegoMuzeumw zakresie:
odgrzybienie,olaceniepotracidachowej"ulozenienowegopokryciadachowegoz dach6wkiceramicznejholenderskiej,
montaznowychobr6bekblacharskich
z blachycynkowo-tytanowej,
wymiangqmieni rur spustowych.
PracewykonanezostalyprzezPrzedsipbiorstwo
Og6lnobudowlane
i KonserwacjiZabytk6wSpj. KrzysztofOsuchowski
Alicja Babik w Malborku,na podstawieumowynr ll05l20l0 z dn.26.05.2010r.
PowyZsze
dzialaniazostalypoprzedzone
pracamiprzygotowawczymi:
- wykonaniemStudium Wykonalno3ciprzez Agencjp Rozwoju Pomorza SA w Gdafsku na podstawieumowy
Swiadczenia
uslugdoradczych
nr PP.IV.0717/17/07 z dn.l2.ll.2007r.z p6in.zm.,
- wykonaniemdokumentacjiprojektowejz kosztoryseminwestorskimi przedmiaramirob6t na budowQsystemu
monitoringu wizyjnego dla miasta Sztum obejmuj4cego obszary: ul.Sienkiewicza (do skrzyZowania z
ul.Nowowiejskiego)
i ul.Reja( do kina PowiSle)wrazz CentrumMonitoringu- w budynkuKomendyPowiatowejPolicji
w Sztumie,przezRETISTomaszDr4zkowskiw Bydgoszczy,
na podstawieumowynr kP.342/13/2008
z dn.27.06.2008r.
z p6 .z.r"n.- opracowaniemdokumentacjitechniczrej w zakesie: przygoto*anie koncepcji architektoniczneji dokumentacji
projektowejz kosztoryseminwestorskimi przedmiarem
rob6t oraz specyfikacjitechnicznejwykonaniai odbiorurob6t
budowlanychna przebudowpnawierzchniulic i inftastrukturytechniczrej,budowpsiecikanalizacjideszczowej,
malej
architektury,zielenii parking6worazkoncepcjiarchitektonicznej
obiekt6wbudowlanych2 przepompowni
Sciek6woraz
budynk6w dla obszarucentrum miasta Sztum w obrqbie ulic Jagielly, Galla Anonima, Zwiqzku Jaszczurczego,
Pl.WolnoSci
do ul.Mickiewicza
Pornorskie w Unii
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Projektow4mgr in2.AndrzejCiemirlskiw Chojnicach,
na podstawieumowynr &P.342/912007
z dn.04.07.2007r.
z p6in.
zmianami.
Na podstawieumowy ff RP.342/19/2008
z dn.20.10.2008r.
wykonawcazaktualizowalWw kosztorysyinwestorskiei
pzedmiaxy oruz zweryfikowat dokumentacjgbudowlan4. W zwiqzku z powyzszym wynagrodzeniew kwocie brutto
12.200PLN( przedstawiono
do refimdacjiz EFRR:11.515,17
PLN) nale|y ruzna|za wydatekniekwalifikowalny,gdyzw
ramachProjektumoznazrefundowaitylkojedenkosa wykonaniategosamegodokumentu.
Nadz6rautorskinadwykonaniemrob6tpowierzono:
Panu Andrzejowi Ciqmirlskiemu (Pracownia Projektowa mgr inz.arch.AnclrzejCiemiriski - Chojnice ) - umowa nr
RP.342I16/II/NA/09z dn.22.10.2009r.ora2
Pa.nuArkadiuszowiWiszniewskiemu(PcProjekt ArkadiuszWiszniewski
Olszfn) umowanr F.P.342/462010
z dn 28.09.2010r.
w zakesiebudowymonitoringuwizyjnego.
W ramachinstumentu elastyczno5ci,
PaxmerProjekiu:Miejsko Gminny O3rodekPomocySpolecznejw Sztumie,w
zakesie dzialai na rzecz os6bzagrozonychwykluczeniemspoleczn;.mzorganizowal:
- nrofilaktvcznekolonieletniew Rzucenie,dla l1 dzieciz rodzimz.agrczonych
wykluczeniemspolecmym,uczestnik6w
Projel:tu,w terrninie05.07-14.07.2010r.;
wykonawca:RobertSajnaj- LUTUR (20-301)Lublin, na podstawieumowynr 81/L/20I0 z dn.27.05.2010r.
z aneksem
nr I z dn.14.06.2010r.
- spotkaniena tematprofilaktvkiuzalezniefw dn.18.06.2010r.dla 11 os6bzagro2onych
wykluczeniemspolecznym,
w
dn. 18.06.2010r.,
wykonawca:BarbaraMusiala-Profilaktykai Uzaleznienia(82-300)Elblag,na podstawieumowy o Swiadczenie
uslug
MGOPS-303
i/2/20I 0 z dn.01.06.2010r.,
- warsztatvz doradawa zawo
dla 9 uczestnik6wProjekiu, zagrozonychwykluczeniem
spolecznymi korzystaj4cychz pomocyspolecmej,na podstawieskierowaniawydanegoprzez Zleceniodawca,
wykonawca:NiepublicmeCentrumKsztalceniaUstawicznego
SE ,,P-TKM" w Sztumie,na podstawieumowy MGOPS303l l l l20l 1 z dn.20.06.20
11r.,
-' warsztafupsycholoqiczne
dla uczestnik6wProjektu,w dniach21 i 22 .06.2011r.,w UrzgdzieMiastai Gminy Sztum
oraz p!S!fuq!4i41y w Gospodaxstwie
Agroturystycznym,,S/ajnia Iskra" JakubGossa,
wykonawca:Anna Kulecka(82-200)Malbork,na podstawieumowyzlecenieMGOPS-3031/2/2011,
z dn.13.06.2011r.
W ramach kategorii wydatku nr 8 przewidziano wynagrodzeniadla os6b pracuj4cychprzy Projekcie: pracownik6w
UrzQduMiastai Gminy SztumorazMiejskoGminnegoOSrodkaPomocySpolecznej
w Sztumie.

Wskaznikiproduktu
Zgodnostz

WartoSa

Dokament potwie zaJqcy osiqgniecie
wskaini ka/konselnNencj e n ie osiqgn iecia \| skaZnika dla
d&lszej rca I izdcJi proj ektu

ostqSnleta vj

jednostka
miary

1) 8.1.2.2(KSI)
Liczba
zmo$,fikowanych
produh6w
turysfvcznvch
2) 8.L2.24Liczba
zranitalizowanych
obszar6w
Pomorskie

w Unll

llt{zAD MARSTATKOWS(I
!OMORSKECO
WOIE\YODZTWA

www.pomorskiewunii.pl

zgodnie z

s^.

1,00

1,00

x

Protok6+
odbiorurob6t

szt.

1,00

1,00

X

Protok6lodbiorurob6t
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3) 8.1.2.25Liczba
zakupionych systemdv,
monitoringu w
mieiscqch publiczwch

sn.

1,00

1,00

x

4) 8.1.2.28Liczba
godzinszkoleniowych

szt.

20,00

20,00

X

s^.

2,00

2,00

X

Protokoly odbioru rob6t

x

dokumentacja techniczna,dokumentyOT,
oSwiadczenie
Partnera:Parafir
Rzlmskokatolickiejpod wezwaniemSw.
Annyw Sztumiez dn.02.10.2013r.,
oswiadczenie
Miastai Gminy Sztumw
sprawiepowierzchniko6cioL-

Protok6l odbiorurob6t

Protok6lprzeprowadzenia
szkolenia

s) 8.].2.r 9 (KS'
Liczba obiektdw
dziedzictwa
kulturowego obj qtych
wsparctem

6) 8.1.2.20
Powierzchniqobiekt6w
dziedzictwa
kulturowegoobjqtych

m?

13.37'7
,
00

13.416,
42

l,ttspqrciem

Wskaznikirezultatu
Zgodnoi' z

n/artoit
6t48ntea

D okument potu ierdzaj q.y osiqgni ecie
v skai ni ka/ konselolrencje ni eos iqgniecia wskaanika dIa
dalszejrealizacji poj ektu

v

zgodfiie z

1) 8.1.2.30(KSI)Liczba
os6bohriedzqjqcych
obiektydziedzictwa
kulturowego
poddanegoochronie

osobyhok

90 000,
00

ha

1,31

l,3l

osoby

12,00

12,00

osoby/rok

90 000,
00

2) 8.1.2.34(KS'
Powierzchnia
zrew it alizow qnych
obszar6w

3) 8.1.2.35
Liczbaos6b
przeszkolonych
4) 8.1.2.29(KS'
Liczba turyst6w
korzystajqcych z
wytworzonych/
zuodernizowanych
produkt6w
turys tycznych

x

Oswiadczenie
PartneraWiod4cegoz
dn.27.09.2013r. dot.przekazaniu
informacji
o warto5ci
wskaZnika
do dnia31.12.2013
r.

X

dokr.mentyOT

x

Protokolprzeprowadzenia
szkolenii

X

OSwiadczenie
PartneraWiod4cegoz
dn.27.09.2013r.
dor.przekazan
iu inlormacji
o wartosci
wskaznika
do dnia31.12.2013
r.

1. PostQpowanie
o udzieleniezam6wieniapublicznego
1,1 Tryb udzieleniazam6wienia:przetaxg
nieograriczony
1.2Wartoid zam6wienia:powyzejkwot, o kt6rychmowaw art. l1 ust.8pzp
1,3 OkreSlenieprzedmiotu zam6wienia:,,Przebudowa
istniej4cego
bulwarunad JezioremSztumskimw Sztumieoraz
przebudowanawierzchniulic, chodnik6wi inflastrukturytechnicznej,budowa sieci kanaLizacjr
deszczowej,malej
architektury,zagospodarowaniem
teren6wzielenii budow4parking6ww centrummiastaSztum(Rp.34ll18/2008),'
1.4Data wszczeciapostgpowania:UOPWE2008/S 247-329161
z dnia17.12.2008r., zmienioneosloszemsm
o
zmianieogloszenia
o zam6wieniu,opublikowanymw dniu 06.02.2009
r. lUopwE 2009/s 25-035011)
Pomorskie w Unia
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W wyniku DrzeDrowadzoneqo
zam6wieniaudzielono:
DosteDowania
.
.
.
.
.
.
o

DEKPOL Sp.z o.o.,z/sw Pinczyni€
Umowa ff RP.342/8n00812009 z dnia 22 paidziernika 2009 r.
Wadosdumowy:7.667.090,00
PLN
Aneksff 1 z dnia17 czerwca2010r.
Aneksnr lazdnia21 wrzelni.a2jllr.
Aneksnr 2 z dnia28 stycmia?0l1 r.
Aneksnr 3 z dnia0l marca2011r.

Przedmiotowe postQpowqniezostqlo objQte kontrolq Instytucji Au$,towej, kt6rej ustalenia zostaly zav,arte w
Podsumowaniqchustalefi dokonarrychw projekcie nr RPPM.06.01.00-00-006/08
pn. ,,Podniesienieatrakcyjnoici
turystycznejSzlak6wZamk6wGotyckich na Powiilu budowatrasy rowerowejlqczqcejzamekw Malborku z atrakcjami
turystycznymipowiatdw mdlborskiego,sztumskiego,kwidzynskiego"(UK52291/t4/3E/722/51-53/12/20/606)
W wyniku przeprowadzonegoaudytuustalono,Zew dokumentacjiprojektowej oraz w STWiOR , stanowi4cejzal4cznik
nr 3 do SIWZ, wskazanonazwywlasnenie dopuszczaj4c
zastosowania
material6wr6wnowaznych
ptzezco naruszylart.
29 ust. 2 i 3 ustawy pzp. Zgodnre z postanowieniemEuropejskiego Trybunafu Sprawiedliwosci (C 59/00 z dnia
03.12.2001r.w sprawieBent MoustenVestergaaxd)
producenta
zakazarejest wskazywanie
konkretnego
bezuzyciasl6w
r6u.nowaZne".
Zgodnte
z
orzecznictwem
KIO
zasadyuczciwejkonkurencjijest opisanieprzedmiot
,,lub
,,naruszeniem
zam6wienia z rJZyciemoznaczehwskazLriqcychna konkretnegoproducentalub konkretny produkt albo z u2yciem
parametr6wwskazuj4cych
na konketnegoproducenta,dostawcQ
albo konkretnywlr6b." (wyrok KIO z dnia 16 maja
2008r.,sygn.akt:KIONZP 423108,
vryrokZA z 18gmdnia2003r., sygn.akt:.UZP/ZO|0-2098103).
2.W wl,nikuprzeprowadzonego
audltu, ustalono16wnieziz w SIWZ zawaftonastQpuiqce
zapisy:
W rozdzialeV pkt 2.1 SpecyfikacjiIstotnychWarunk6wZam6wieniaorazw ogloszeniuo zam6wieniuna potwierdzenie
posiadania
przezWykonawc6wniezbQdnej
wiedzyi doswiadczenia
zaiqdanom.in. ,,wykaze,ze w ci4guostatnich5 lat
przeddniemwszczecianiniejszegopostgpowania
Wykonawcawykonalroboq/budowlanepolegaj4cena budowielub
przebudowie dr6g, sieci wodoci4gowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznychi prac zwiqzanych z
zagospodarowaniem
terenuo l4cznejwaxtoScinie mniejszejniZ 30.000.000,00
z] bruttol w b,m jedno zam6wienieo
waxtoscinie mniejszejniz 9.000.000,00
zi brutto;i zakesiepor6rvnywalnym
z przedmiotemzam6wienia"Zamawiajqcy
w pkt 2.3 SpecyfikacjiIstotnychWarunk6wZam6wieniazawarl zapi.s,ze ,,Wykonawcywsp6lnie ubiegaj4cysiQ o
udzieleniezam6wieniamusza\\rykaz.at2e lqczniespelniaj4warunkiokre5lonew pld 2, z tym, 2e warunekokre6lonyw
pld 2.1 musi byi spelnionynrz),najmniejpEgz_i9d!9gq\.lykonawcQ\aystQpuj4cego
wsp6lnie"
jest sprzeczryz istot4 i celem tworzeniakonsorcjumi stanowi
Tak postawionywarunekudzialu w postQpowaniu
naruszenieart. 23 ust 3 ustawypzp oraz prowadzido naruszeniazasadykonkurencyjnoscii r6wnegotraktowania
wykonawc6w.Ponadtopostawieniewarunkudotycz4cego
udokumentowania
rob6t budowlanychna 14czn4wartodi nie
mniejszqniZ 30.000.000,00
zl brutto nie jest proporcjonalnydo wadoSciprzedmiotuzam6wienia.Ww zapisySIWZ
naruszaj
e postanowiefiaart.22 ust2 orazaxt.23ust3 ustawypzp."
WnastQpstwienaruszeniaart.Twzwiqzkuzart29ust2i3pzporazaft.22ust2orazarl,23ust3pzp,
Instytucja Zarzqdzaj?ca,zgodniez ustaleniamiIA - podtrzymujekorekt€ finansowew wysokoSci57o
2. Postgpowanie
o udzieleniezam6wieniapublicznego
2.1 Tryb udzieleniazam6wienia:przetargnieograniczony
2.2 Wartofd zam6wienia:ponizejkwot, o kt6rychmowaw art. I I ust.8PZP
2.3 Okreslenieprzedmiotuzam6wienia:,,Budowamonitoringuwizyjnegodla centrummiastaSztumorazbulwarunad
JezioremSztumskimw Sztumie(RP.341/29/2010)"
Por|rolskie
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2.4 Data wszczqciapostgpowania:BZP w 210384-2010,
datazamieszczenia'.
15.07.2010
r., zmienione
ogloszeniem
o
zmianieogloszeniafiBZP 235210-2010,
datazamieszczenia:
03.08.2010
r., zmienioneosloszeniem
o zmianie
ogJoszenianr
BZP 246958-2010,
datazamieszczenra:
11.08.2010
r.
postepowaniazam6wieniaudzielono:
W wyniku przeDrowadzoneqo
r
.
o
.
.
o
r
.

,,TELTOR-POL POLNOC S.A.,ul, Snie2nat. 80-554Gdarfisk
Umowanr RI.342129/2010
z dnia 15 wrzesnia2010r.
WartoSC
umowy:1.091.594,70
PLN
Aneksff I z dnia08 grudnia2010r.
Aneksff la z dnia08 grudnia2010r.
Aneksnr 2 z dnia 13 stycznia2011r.
Aneksnr 2a z dnia 13 stycznia2011r.
Aneks m 3 z dnia29 slyczrriaz}ll r.

Wynikkontroli przedstawionow piimie UKS2291/14/38/7
22/5I -53/l2/20/606 z 19 lipca 2012 /. ,,Pohumowqnie ustdleil
dokonanychw projekcie nr kPPM.06.0l.00-00-006/08 pn. ,,Podniesienieatrqkcyjnoici tutystycznej Szlqku Zqmk6w
Gotyckich nq Powiilu
budowa trasy rowerowej lqczqcej zamek w Malborku z atrqkcjqmi turystycznymipowiat1w
malborskiego, sztumski ego, kwi dzyitski ego "
3. Postgpowanie
o udzieleniezam6wieniapublicznego
3.1 Tryb udzieleniazam6wienia:przetargnieograniczony
3.2 WartoSdzam6wienia:powyzejkwot, o kt6rychmowaw axt.l l ust.8pzp
3.3 Okre5lenieprzedmiotu zam6wienia:,,Opracowanie
koncepcjiarchitektonicznej
i dokumentacjiprojektowejna
przebudowEnawierzchri ulic i infrashukturytechnicznej,budowgsieci kanalizacjideszczowej,malej architektury,
zielenii parkingdworazkoncepcjiarchitektonicznej
obiekt6wbudowlanychdw6chprzepompowniSciek6wibudynk6w
dla obszarucentrummiasta Sztum."
3.4 Data wszczeciapostepowania:Ogloszenie
o wszczgciupostgpowania:
OWP12007
/04/26- 1665827(poftalUZp) z
dnia26 kwietnia200 7r.
W wvniku DrzeDrowadzonego
DosteDowania
zam6wieniaudzielono:
o PracowniaProjektowamgr inz. archAndrzejCiemirlski,ul. Moniuszkig,
o

Umowam 342/9/2007z dnia04lipca2007r.

.

Aneksff 1 z dnia21 wrzeinia2007t.

r

Aneksnr 2 z dnia 12listopada?1}l r-

o

Aneksnr 3 z dnia03 grudnia2007r.

o

Aneksnr 4 z dnia04 grudnia2007r.

o

Wartosi umowy: 170.800,00
PLN

,89_600Choinice

Podczasczynno3cikontrolnychstwierdzono
nastgpuj4ce
naruszenia:
l

Zamawiaj4cyw fieici SIWZ okreSlilwarunekudzialuw postQpowaniu,
Ze,,o udzieleniezam6wieniamog4sip
ubiegaCWykonawcykt6rzy posiadaj4uprawnieniado wykonywaniaokre5lonejdzialalnoscilub czynnoSci,
jezeli ustawy nakladaj4 obowi4zek posiadaniatakich uprawniei - zakres prqLgtlzpnej przez l4r)tkinqwc6.\,
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Zgodnieze stanowiskiemUZP za niedopuszczalnynalezyuznaCwarunekZqdaniaod Wykonawc6w aby dokumenty
rejestroweobejmolvaly swoim zakresemprzedmiot zam6wienia.Wskazary w dokumentachrejestrowychprzedmiot
dzialalno6ciprzedsigbiorcynie ograniczamoZliwo6cidzialalnoScipodmiotuw zatresie nieobjgtymzawaf,,m w
dokumentachrejeshowych wykazem.Dane zawarteww. dokumentachmajq znaczenieinformacyjne i statystyczne.
Ich wyspecyfikowanie
na etapierejestracjiprzedsigbiorcy
ma charakterdeklaracjico do przyszlegofunkcjonowania
tego podmiotuna rynku i nie moZebyd podstaw4j akichkolwiekograniczefnie przewidzianych
przepisamiprawa.
Poryzsze potwierdzila Krajowa Izba Odwolawczaw wyroku z dnla 2l prtdziemika 2008r. (sygn. akt KIOIUZP
1084/08),w kt6rymlzba wskazala,2e,,Polskisystemprawnynie uzaleZnia
prowadzenia
gospodarczej
d,zialalno3ci
od
je2eli prowadzenie
ujawnieniaw ewidencjidzialalnodci
gospodarczej
danegorodzajudzialalno6ci,
tej dzialalnoSci
nie
wymagauzyskaniastosowanych
koncesji,licencji, zezwolen.Zgodnieze stanowiskiemUZP zautrym na str 126
Komentarzapod red T.Czajkowskiego
(Warszawa2007)ustawapzp nie dajepodstawdo Z4daniaod Wykonawc6w,
aby przedmiotich dzialalno6ciujawniony we wlaSciwymrejestrze(b4df ewidencji) odpowiadalprzedmiotowi
olceilonemu zgodniez PKD. W Swietlepowyzszegofakt nie\ayszczeg6lnienie
w za3wiadczeniu
o wpisie do
ewidencjidzialalnoici gospodarczej
dzialalnoSciw zakresienp. budowy nawierzchniobiekt6w sportowych nie
orncza , 2e wykonawcanie posiadauprawniefdo wykonywaniatakiej dzialalnoSci
w rozumieniuart. 22 ust.l pkt 1
pzp (InofmratorUZP,ff 3, wrzesief2009r).
Kwalifikacja prawna oraz opis naruszenia:Bior4c powyZszepod uwagEnale2ystwierdzid,ze ww. postQpowaniu
naruszonozasadpuczciwej konkurencji oraz r6[nego traktowania Wykonawc6w w]Tazon4w art. 7 ust I w zwi4zku z
axt. 22 lst 1 pkt 1 pzp. Co wigcej, musi ono zostaduznaneza naruszenieodpowiednichpostanowienprawa
wsp6lnotowego,w szczeg6lnoCci
aft. 43 i 49 Tr,rktatu Ustanawiaj4cego
Wsp6hotQ EuropejskqokreSlajqcych
fundamentalnezasady wsp6lnotowetj. swobodgprzedsiEbiorczodci
oraz swobodgSwiadczeniauslug. Zgodnie z
Taryfikatorem, za pov,{yZszenaruszeniezostajenaloZonakorekta finansowa.W przedmiotowej s}tuacji do wysokodci
korekty finaffowej zastosowanometodg wskaznikow4.Wskamik procentowynalozonejkorekty zastosowanydo
obliczeniawysokodcikorektyfinansowejdla w/w zam6wieniapublicznego,
kt6reniejest objQtedyrektyw42004/18/WE,
okre6lonowedlugtabeli L
2. Zamawraj4cy
w pld V.3 SIWZ dokonalopisusposobuspehriania
warunk6wudzialuw postQpowaniu,
a wSr6dnich- w
zakesiedysponowanie
osobamizdohymi do wykonaniazam6wienia:
,,osobamiposiadajqcymi uprawnienia do projektowania w braniach niezbedntch dla orzedmiotowegozamdwienis, a
nastQpnie
dokumentu,,wykazos6b(...)wrazz danymina tematich bwalifikacji
, zgodniez pkt VI.4 SIWZ za'qdano:.
niezbgdnychdo wykonania zam1wieniaz kopiami ich uprawnieri oraz aktualnych zaiwiadczeil o przynaleinoici do
wlascivej izbyzawodowej"
Jakwynikaz tfeSciafi.22 ust.2 ustawyz dnia29 stycznia2004r. Prawozam6wieripubliczrych,zamawiajqcy
nie mo2e
okedladwarunk6wudziaiuw postQpowaniu
w spos6b,kt6ry m6glby utrudniacuczciw4konkurencjg.Ustaloneprzez
zamawiaj4cego
warunki powinny miei na celu jedynie ustaleniezdolno3cioke3lonegopodmiotu do wykonania
zamdwienia.Warunki udzialuw postQpowaniu
powinnybyi jasne i konkretne,jednoznaczne
dla Wykonawcy,tak by
m6gl on stwierdzic(,t?JLai),
czy dany warunekspelnia. Zgodniez rvyrokiemZespoluArbitrdw z dnia29 maja 2006r
(JZP/ZO/0-1498/06) formulowane przez Zamawiajqcegowarunki udzialu w postQpowaniuwinny spelniad postulat
jednonacznosci.
Kazdy z wykonawc6wmoze miei inna potrzebQdysponowania
kadr4 niezbpdnqdla przedmiotowegozam6wienia.
Powyzszemozespowodowai,Ze dla ka2degoz wykonawc6wma on inne znaczeniei przy powyzszymsformulowaniu
warunk6wudzialu w postQpowariumoze to doprowadziddo naruszeniazasadyr6wnegotaktowania wykonawc6w
wlrazonej w art. 7 ust. I ww. ustawyna etapieoceny spelnieniawarunk6wudzialuw postqpowaniu,gdyz kazdy z
wykonawc6wbQdziemusialspelniCinny warunek(...) (lnformatorUrzqduZam6wiefiPublicznych,
nr 3, wrzesiefi2009)
powyzej warunki mogq prowadziddo naruszeniazasadyuczciwejkonkurencjii r6wnegotraktowania
Przedstawione
wykonawc6w.
Kwalifikacja prawna oraz opis naruszenia:naruszenie
art. 7 ust. I w zwi4Tkuz art.22 u'st3 ustawypzp, poprzez
okreileniewarunk6wudzia:luw postgpowaniuo udzieleniezam6wienia,w spos6bkt6ry m6glby utrudnii uczciw4
konkurencjgoraznie zaperrfa r6wnegotraktowaniawykonawc6w.
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Zgodniez taxyfikatorem,za poryzsze naruszeniezostajenalozonakorekta finansowa.W przedmiotowejsltuacji do
ustalenia
wysokoscikorektyfinansowejzastosowano
metodQwskaZnikow4
Wskamik procentowynalozonejkorekty zastosowanydo obliczeniawysokoscikorekb/ finansowejdla Ww zam6wienia
publicznego,
kt6rejest objQtedyrektyw42004/18/WE,okedlonowedlugtabeli l.
3. Zamawiaj4cyw Specyfitacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia zawarl zapis,ze ,,w przlpadku olerty wspdlnej:,, f..)
olwiadczeniai dokummtyopisqnew pkt I ,,(...) KRS(...)", pkt 5 ..(..) oplaconanolisa(...),,,pkt 6 ,,(...) Zus/Us(...)",
pkt 7 ,,(...) oiwi.tdczenie
z art. 22 orazqrt. 21(...)" - tlla kaZdego
partneraz osobna(..,)"
ZamawiaiEcy
fornuiuj4c opis ocenyspelnianiawarunt6wudzial6ww postppowaniu
powinienmie6r6wnie2na uwadze
brzmienieart.23 ust.3 ustawyPzp,zgodniez kt6rlrn do rvykonawc6wwystgpuj4cych
wsp6lniestosujesig odpowiednio
przepisydotyczEce
pojed)4lczego
wykonawcy.Nalezybowiemzauwazye,2e zgodniez utrwalon4wykladniqprzepisu
art. 23 ust. 3 ustawyPzp, kazdy z wykonawc6wwspdlnieubiegaj4cych
sig o udzieleniezam6wieniaobowiqzanyjest
wykazat iz nie podlega wykluczeniu z Lrdziahw postgpowaniu,w Swietle afi. 24 ]ust.I ustawy Pzp (tzw. warunki
negatywne).
Natomiast,jeZeli chodzio warunkiudzialuw postQpowaniu
okre3lonew art.22 r:tst.1 pkt 2-4 ustawyPzp,
dotycz4cedoSwiadczenia,potencjafu techricznego,osobowego,ekonomicmegoi finansowego(tzw. warunki
pozltywne),w pr4padku konsorcjummogqbyd spehrione
lqczrie. Takawykladniawynika z samejistoty konsorcjum,
kl6retworzonejest wla6niew celul4czeniapotencjalutechnicmego,
osobowego,
ekonomicmego
i finansowego.
Dlatego
tez, potencjalyte podlegaj4sumowaniu.Zatem,je2eli po zsumowaniuwszystkichczlonk6wkonsorcjum,warunek
opisany przez Zamawiaj4cegozostade spelnionyprzez wszystkichkonsorcjatt6w l4cznie, zamawiaj4cywinien
stwierdzid,ze kazdyz konsorcjant6w
potwierdzilspelnianie
warunkuudzialuw postQpowaniu,
okreslonego
w art. 22 ust.
I pkt 2-4 ustawyPzp. Odmiennainterpretacjabylaby sprzeczmz literalnymbrzmieniemart. 23 ust. 3 ustawyPzp,
zgodniez kt6rym do czlonk6w konsorcjum stosujesiQodpowiednioprzepisy dotycz4cewykonawcy. Inne traktowanie
wykonawc6wzawiqntjqcychkonsorcjumniz wykonawc6wskladaj4cychofertE samodziehie,naruszalobyjedn4 z
naczelnychzasad obowi4zuj4cychw systemiezam6wief publicznych,a mianowiciezasadEr6wnego traktowania
wykonawc6w,wlrazon4w art. 7 ust. 1 ustawyPzp.Ponadto,
jak zauwaZyla
Izba w wyroku (KIO 145/11),,Wykonawca
stalluj4cy w przetaxguma prawo zloLy( w przedstawionejofercie dwie (lub wigcej) polis ubezpieczeniaod
odpowiedzialnoSci
cywilnej.Liczy sigw6wczassumakwot gwaxancyjnych
wynikaj4cychze zlozonychpolis.Z zadnych
postanowieri
ustawowychb4dZumownychnie wynika, aby posiadaniew Om postQpowaniu
dw6ch polis zamykalo
zamawiaj4cemu
mozliwoSidochodzenia
ewentualnych
roszczefna ich podstawie.Zatemuniemozliwienie
zlozeniakilku
polis ubezpieczeniowychcelem sumowaniawymaganej wielkoSci ubezpie
czsnia moze stanowii podstawQdo
postawieniazarzutuuhxdnianiadostEpudo zam6wieniapublicznego".W wyroku z dnia23 sqczftia200ir. (KIOfuZp
33109) Krajowa lzba Odwolawcza zauwazyla,iz: ,,Zamawiaj4cyokre3laj4cwarunki udzialu w postgpowaniu
jest do r6wnegotraktowania,co oznacza,
zobowiqzany
iz postawionewarunkimuszEspelniadwszyscywykonawcyw
stopniuco najmniej minimalnym oke6lonym przez Zamawiajqcego.Oznaczato, iz w przypadkuwarunku dotycz4cego
wiedzy, do3wiadczenia,
potencjalutechnicznego,
osobowegooraz ekonomicznego
(finansowego),
Zamawiaj4cymusi
odnieSdwarunekdo wszystkichkonsorcjant6w
l4cznie.W przeciwnymuypadku prowadzilobyto do zwielokrohrienia
wymaganw stosunkudo *ykonawcdw wspolnieubiegaj4cych
siQo udzieleniezam6wienia,
gdyZmusielibynp. wykazaC
sig doswiadczeniem
nie w realizacji dw6ch uslug lecz na przyklad czterechlub szesciu(w zale2no6ciod ilosci
konsorcjant6w).Ustawodawcaw all".23 ust. 3 ustawy Pzp wskazal,iz przepisydotycz4cerykonawcy stosujesiQ
odpowiedniodo wykonawc6wwsp6lnieubiegajqcych
sig o udzieleniezam6wieniapublicznego.
Zatem,je2eli w wyniku
zsumowania,czy to do5wiadczelia,czy tez potencjaluwszystkichczlonk6wkonsorcjum,warunekokre5lonyw siwz
zostaniespelniony, zamawiaj4cyzobowi4zanyjest tJz]ila6,iz kazdy z konsorcjant6wpotwierdzil spelnianiewarunku, o
kt6r)'mmowaw axt.22 nst. 1 pkt 2 i 3 ustawypzp.".PodobnestanowiskozajglaKrajowaIzba Odwolawczaw wyroku z
dnia 27 listopada2008r (KIOfuZP 1301/08)w kt6rym to stwierdzilai2 ,,ubieganiesig o udzieleniezamowieniaw
ramachkonsorcjumskutkowalobykoniecznodciq
*ykazaniasig w istociewigkszympotencjalem(kazdyz uczestnik6w
spelnialbywarunekudziafuw postQpowaniu)
ni2 samodzielny
wykonawca.Paradoksilniewigc stworzeniekonsorcjum,
nie otwieralobyszerszego
dostppudo zam6wieri,ale powodowalobji
podwyzszenie
wymaga6.Nie tmdno sobiebowiem
wyobrazid,ze w takiej sltuacji, latwiej ubiegai siq o zam6wieniesamodzielnie,
spelniajecwymaganiaZamawiajqcego,
niz dobractak4gruppwykonawc6w,z k6rych kaZdymusialbyspetniad
przedmiotowe
waxunki,'.
Kwalifikacja prawna oraz opis naruszenia:Biorac po\4,yzsze
pod uwagpnalezystwierdzic,ze ww. posrQpowaflu
naruszonozasadguczciwej konkurencji oraz r6wnegotraktowaria Wykonawc6w wlrazone w arl. 7 ust I w zwiqzku z
art. 23 ust 3 pzp Co wiQcej,musiono zostaiumaneza naruszenie
odpowiednich
postanowiefprawawsp6lnotowego,
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w szczeg6lnosciaft. 43 i 49 Traktatu Ustarawiaj4cegoWsp6lnotg Europejsk4okreslaj4cychfundamentalnezasady
wsp6lnotowed. swobodEprzedsipbiorczodci
oraz swobodESwiadczenia
uslug.Zgodniez Taryfikatorem,za powyzsze
naruszeniezostaje nalozona korekta finansowa.W przedmiotowejsytuacji do wysokosci korekty finansowej
zastosowano
metodQwskaznikow4Wskazrik procentowynalozonejkorekry zastosowarydo obliczeniawysokoSci
korekty fmansowejdla Ww zam6wieniapublicmegir,kt6re nie jest objQtedlrektywe 2004/18/WE,okreslonowedlug
tabelil.
MajAc na uwadze,ze w przedmiotowympostepowaniuo udziel€niezamdwieniapublicznegostwierdzonowipcej
niZ jedno naruszenieniezastosowania
b4dt tet zlamania zasadzamdwief,publicznych,Instytucja Zarzqdzaiqca
zastosowala- zgodniez Taryfikatorem - korektQlinansowqo najwigkszejwartosciprocentowejtj. 25 %.
BeneJicjentpismem z dnia 12.11.2013r. (PPVL042.2.10.20Ij) wnidsl uwtgi, zdstneZeniai wjjeiniania co do zapisriw
zawartlch w Infotmacji Pokontolnej w 26/P/1/13/L Ins$tucja Zaftqdzajqca po ponownympneandlizov'aniu spruw!
koryguje zdpis zawarv ,tt pkt 3.2 Wartoit zamdwienia: ,,poniiei" kteot, o kt6rych motra w art. 11 ust S PZP. Tym
samymkorekturtndnsowa dla w naruszerizostajeokreflona zgodniez td.belqw 4 i W,nosi5'%.
4. Postqpowanie
o udzieleniezam6wieniapublicznego
4.1 Tryb udzieleniazam6wienia:przetaxg
nieograniczony
4.2 WartoSCzam6wienia:powyzejkwot, o kt6rychmowaw art. I I ust.8PZP
4.3 Okreilenie przedmiotu zamdwienia:,,Pehienienadzoruinwestorskiego
w pelnym zakresierealizowanych
rob6t
budowlanychwraz z nadznrem' konserwatorskimi archeologicmymnad realizacj4 zadaniapod nazw4: Przebudowa
istniej4cegobulwaru nad JezioremSztumskimw Sztumieoraz przebudowanawierzchniulic, chodnik6w i inflastruktury
technicznej,budowasieci kanalizacjideszczowej,malej architektury,zieleni i parking6wcentrummiastaSztum,w
zakresie obejmui4cy,rnrealizacje rob6t zrvi4zanych z przebudow4 nawierzchni ulic, chodnik6w i infiastruktury
technicmej,budow4siecikanalizacjideszczowej,
malejarchitektury,
zielenii parking6ww centrummiastaSztum"
13.03.2009
r.), zmienione
4.4 Data wszczeciapost€powania:UOPWE2009/S 50-072504(datazamieszczeria'.
ogloszeniem
o zmianieogloszenia:
2009/69-099110(datazamieszczenia:
07.04.2009r.)

zamdwieniaudzi€lono:
W wyniku DrzeDrowadzonego
DosteDowania
o
.
.
o
o
.
r
o
.

pn,,POWIERNIK"
StanislawKordek,zamieszkaly84-232Rumia,ul. Gdariska47131,prowadz4cydzialalnoSd
- Biuro ObslugiBudownictwaw Rumi
Umowanr RP.342/3/2009
z dniaz7 paidz;Lemtka2D09
r.
Aneksnr 1 z dnra26styczria2010r.
Aneksnr 2 z dnia09 czerwca2010r.
Aneksnr 3 z dnia27 wrzg{niazol0 r.
Aneks nr 4 z dnia27 p Zdziemka2}I0 r.
Aneks nr 5 z dnia28 sqczniaz0ll r.
Aneksnr 6 z dnia01 marca2011r.
PLN
Waxtodd
umowy:267.180,00

naxuszenia:
Podczascz,,nnoscikontrolnych stwierdzononastQpujqce
1. Zamawiajqcyw pkt III.2.1. ppkt l.logloszeniao zam6wieniuoraz w pkt V.l SIWZ, oke6lil warunekudzialuw
postQpowaniu,2e ,,o udzielenie zam6wienia mogq sie ubiegat Wykonawcy, kl6rzy posiadaiq uprawnienia do
wykoryu,ania okreilonej dzialalnolci lub czynnoSci,objqtejprzeclmiotemzam6wieniatj zakrx dzialalnoSciwykontwcy
obejmujewykonywanieuslugw zakresiesprawowanianadzordwbudowlanych."
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Zgodnieze stanowiskiemrJZP za niedopuszczalnynale|y uznad warurek 24daniaod Wykonawc6w aby dokumenty
rejestroweobejmowalyswoim zakresemprzedmiotzam6wienia.Wskazanyw dokumentachrejestrowyihprzeclmiot
dzialalno3ciprzedsigbiorcynie ograniczamozliwosci dzialaho6ci podmiotu w zakresienieoU.lgtymzawanym w
dokumentachrejestrowychwykazem.Dane zawa.rteww. dokumentachmajq znaczenieinlormacyjne i statystyczne.Ich
wyspecyfikowanie
na etapierejestracjiprzedsigbiorcy
ma charakterdeklaracjico do przyszlegofrurkcjonowama
tego
podmiotuna rynku i nie mozebyi podstawqjakichkolwiek
ograniczefnie przewidzianychprzefisami
piawa.powyzJe
potwierdzilaKrajowa Izba Odwolawczaw wyroku z dnia2l paadziemika2008r. (sygn. akaKIOTZP l0g4/0i), w
kt6q'm Izbawskazala,ze,,Polskisystemprawnynie uzalezniaprowadzenia
dzialalnosiigospodarczej
od ujawnieniaw
ewidencji dzialalnodcigospodarczejdanegorodzaju dzialalno6ci,je2eli prowadzenie
1ej dzialahoScioi" *yn1ugu
uzyskaniastosowanych
koncesji,licencji, zezwoleri.Zgodnieze stanowiskiim|JZP zawitym na str 126 Komentarza
pod red T.Czajkowskiego
(Warszawa2007) ustawapzp nie dajepodstawdo z4daniaod Wykonawc6w,aby przedmiot
ich dzialalno5ciujawnionywe wla6ciwymrejestze(bqdLewiden-.ii)odpowiadalprzedmiotowiolaeslonemuzgodniez
PKD. W Swietlepo\alzszegofakt niewyszczeg6lnienie
w zaiwiadczeniu
o v?isie
gospodarczej
'nie do ewidencjidzialalno6ci
dzialalnoSciw zakesie np. budowy
obiekt6w
sportowych
omacza, ie wykonawcanie posiada
.nawierzchni
uprari,miefdo wykonywaniatakiej dzialalnodciw rozumieniuart. 22 ust.l pkt I pzp (InofinratorUZp, nr 3, wrzesierl
2009r).
Kwalifikacia prawna oraz opis naruszenia:Bior4c powyzszepod uwaggnalezystwierdzid,ze ww. postQpowaniu
naruszonozasadguczciwej konkurencji oraz r6wnegotraktowada Wykonawc6w w).razon4w art. 7 ust 1 w zwiqzkl z
afi. 22 LrstI pkt I pzp. Co wigcej, musi ono zostai uznare za naruszenieodpowiednichpostanowieri
irawa
wsp6lnotowego,w szczeg6lnosciart. 43 i 49 Traktatu Ustanawiaj4cegoWsp6inotEeuropejst4 okreslaj4cych
-s*oboig
fundamentalnezasady wsp6lnotowetj. swobodgprzedsigbiorczosci
oraz
S*Ld.r"niu" u.lug. zgodnie z
Taryfikatorem,za powzsze naruszeniezostajenalozonakorektafinansowa.W przeimiotowejsytuacjido wysokosci
korektyfinansowejzastosowano
metodEwskazrikow4
2. W ogloszeniuo zam6wieniu pkt 1.2 b) oraz w pkt V.1.2 SIWZ: ,,w okresieostatnich3 lat przed wszczQciem
postEpowania
o udzieleniezam6wieniasprawowalinadz6rnad co najmniej 1 zadaniem,ktdrego zakresodpowiada
przedmiotowizam6wienia'
N.aleff,zatwaLy(,,
ze tak okeslony przez ZamawiajEcego
waruneliudzialuw postgpowaniu
jest bardzonieprecyzyjny,
nie jednoznaczne
jest bowiem czy wykaz wykonanychprac projektowychprzeilozony
irzez Wykonawcawinien
obejmowai wszystkie prace objEte przedmiotowymzam6wieniem.Pricyzja w okreslaniu**unko* udzialu
w
postgpowaniujest gwarancj4ich
_poprawnejinterpretacjii identyfikacji przez wykonawc6wubiegaj4cychsig o
zam6wienie publiczne oraz prawidlowej interyretacji przez zamawiajqcigJ na etapie badania spelnienii- ich pizez
wykonawc6w.Nieprecyzyjneokreilenie warunk6w prowadzi do ni-prawidlowoscina etapie dokonywaniaoceny
spehriania
warunkdww postgpowaniu
i czynnoicizwiqzanvch
z wyboremofefiy najkorzysttiejsz
ej.,,Warunekudzialuw
postQpo\|qniumusi byt okreilony przez Zamowiajqcegow spos6bjednoznaczny,nie buttzqcywqtpliwoici. Domniemanie
warunku udziqlu w postQpowqniunie jest dopuszcz(tlne"(KroNZp 136g10g).oznaczatil,"z" iiiay warunek powinien
byi wyrazonyjasno i niedopuszczalne
jest stosowanie
w 6,m zakresiejakichiolwiek domnieman#yriitalqcycirz opisu
przedmiotu zam6wienia, wzor6w wykaz6w uzytych w dokumentacji lub tym bardziej fakt6w nie zwiryanyih
z
postepowaniem
o udzieleniezam6wieniapublicmego.,,1/arunkiudzialuw posiqpowaniui-dokumenty,
kt6rewykonawcy
mqjq prze^tcttt'it w celu potwieldzenia ich spelniania, muszq byt jasio ok:reilone w ogloszeiiu o zamowieniu
i
specyJikacii'i nie moznqdomniemryqCpostawieniajakiegokolwiek wirunku uclzialuw post$owaniu wbrew brzmieniu
" (KIONZP l t12/08).
4)chdokumentdw
Kwalifikacja prawna oraz opis naruszenia:Biorec powyzszepod uwaggnalezystwierdzii, ze ww. postQpowanru
naruszonozasadguczciwej konkurencji oraz r6wnegotraktowania Wykonawc6wwyrazonew art. 7 ust 1 w zwiqzku
z
-odpowiednich
art. 22 ust 1 pkt I pzp. Co wiEcej, musi ono zostai uznare za naruszenie
postanowieriprawa
wsp6lnotowego,w szczeg6lnoSciart. 43 1 49 Traktatu Ustanawiaj4cegoWsp6inotg europejskq okreSlaj4cych
fundamentalnezasadywsp6lnotowetj. swobodgprzedsigbiorczo3ci
oraz swobodES*tdczenia- usfug. Zgodnii z
Tarylikatorem, za powyzszenaruszeniezostaje nalo2onakorekta finansowa.W przedmiotowej syuacji do rfrsokoSci
korekty finarsowej zastosowanometodEwskaZnikow4Wskahrik procentowynalozonejktrekty zastosowany
do
obliczeniawysokoscikorektyfinansowejdla w/w zam6wieniapublicznigo,kt6reniejest obj;te dlrektywa2004/1g7WE,
okeslonowedlugtabeli l.
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3. Ogloszenie o zam6wieniu oraz specyfikacja istotnych warunk6w zam6wienia nie zawiera informacji w zakesie
dokument6w wl,rnaganych od wykonawc6w krajowych. Zamawiajqcy dla wykonawc6w maj4cych siedzibp poza
terytoriumRP zaz4daldokumentuokreSlonego
w $ 2.1 pkt 2a), $ 2.1 pld lb) orazg 2.1 pkt lc) Rozporz4dzenia
Prezesa
Rady Ministr6w z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzaj6w dokument6w,jakich moae Zqda( zamawiajqcy od
uykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mog4 byC skladane (,dokument potwierdzajqcy, ze nie otwarto
likwidacji...", ,dokumentpotwierdzajqcy,ze nie zalegaz rlszczeniempodatk6w...", ,,nie orzeczonowobec niego
zakazuubieganiasiq o zam6wienia...").W zwiqzkuz powyZszymZamawiajqcydla podmiotumaj4cegosiedzibpna
terenieRP powinien zaZ4daiodpowiednior6wnie2dokumentuokreSlonego
w g 1.1 pkt. 4 oraz g l.l pk. 5 ww.
rozporz4dzenia(KRK)
Nie za24daniepowyzszegodokumentumoZe prowadzii do naruszeniazasady uczciwej konkurencji i r6wnego
traktowaniawykonawc6wwyrazonejw art. 7 ust I ustawypzp. Co wigcej, musi ono zostadunare za naruszenie
odpowiednichpostanowiefprawawsp6lnotowego,
w szczeg6lnosci
arL 43 i 49 TraktatuUstarawiaj4cego
Wsp6lnotQ
Europejsk4okre5laj4cych
fundamentalne
zasadywsp6lnotowed. swobodpprzedsigbiorczodci
orazswobodgSwiadczenia
usiug.W zwi4zkuz decyzjqZxzydu Wojew6dawaPomorskiego
z dnia29 maxca2011 r. odstQpuje
siE od nalo2enia
korekq, finansowejw przedmiotowlmpostQpowaniu.
Tym samympouczasig Beneficjentao zachowaniunaleZytej
przyudzielaniuzam6wieripublicznych.
starannosci
4.Zarnawiaj4cy
w zakesie dysponowania
odpowiedni4kadra olae6lil nastQpuj4cy
warunekudzialu w postppowaniu:
zowodowymi uprqwnieniqmiw zakresienadzoru",po czym
,,dysponujqosobamiz minimum3 letnimdoiwiadczeniem
pismem z dnia 07 grudnia 2009 r. (dotyczy zmiany os6b) - zazqdanouzupelnieniavmiosku o dostarczeniewykazu
wykonanychuslug nadzoruw okesie ostatnich3 lat przed wszczgciempostQpowania,
odpowiadajqcychswoich
rodzajemi wartoSciq
uslugqstarnwi4cymprzedmiotzam6wienia,
z podaniemich wartosciorazdatyi miejscawykonania
(...). Nale2ynadmieniC,
wraz z dokumentamipotwierdzaj4cymi,
ze uslugite zostalywykonanenale2,ycie
ze zgodntez
Rozporz4dzeniem
PrezesaRady Ministr6w z dnia 19 maja 2006 r., w sprawierodzaj6w dokument6w(...), tj.
obowi4zujqcegow dniu wszczgcia przedmiotowegopostQpowania,w celu potwierdzenia opisanego przez
Zamawiajqcego
warunku posiadaniaprzez Wykonawcqosobamizdolnl,ni do wykonaniazam6wieniamoze zTda{
nastQpuj4cych
dokument6w,,wykaz os6b, h6rymi dysponujelub bedzie clysponowalWkonawcq i kt6re bqdq
uczestniczytw wykor'rywaniuzqm'wieniq, wraz z informacjami na temat ich kwaliJikacji zawodotr,ych,doiwiadczenia i
Wksztalcenianiezbpdnychdo wykonaniazamdwienia,a takie zakresuwykaryntanychprzeznie czynnoici".
Zgodniez zaprsemw ogloszeniuo zam6wieniuw zakresiedopuszczalnych
zmianpostanowiefumowy orazoke5lenia
warunk6w zmiany Zamawif4cy przewidzial:.,,I{ykonawca moie proponowat zmianqspecjalistdw,przedstawionychw
ust. 6 umory z Am, 2e zmiana takajest mo2liwaje@tnieza uprzedniqpisemnq zgodq Zamowiajqcego.I4/ykonawcaz
.iiqsnej inicjafuy proponuje zmiqne specjqlistbw w nqstpujqcych przypaclkach: l) imierci, choroby lub innych
zdarzefi losowych2) nie vywiqTywania siq osoby z obowiqzklw wynikajqcychz unowy 3) je2eli zmianq specjqlisty
stqnie siQ koniecznaz jakichkolwiek iru'rychprzyczyn niezale2nychod lltykonawcyZ(mqwi.tjqcy jest uprawniony do
tqdania od ll/ykonawcyzmianyspecjqlisl'w, jeteli uzna, 2especjalistanie wykonujeswoich obowiqzk6wwynikajcuych
z treici umow. Wprzypadku zmiany specjalisty,novy specjalistamusiposiadat lcwalifkacje i uprawnienia okrellone
przepisamipruwa dla danegospecjqlisry,w odniesieniudo zapisdww ust. 3 umory, "
NadmieniinaleZy,2ezmianakadryosobowejWykonawcywskazanej
w oferciedo wykonaniazam6wieniajestmozliwa
pod warunkiemzaproponowaniainnych os6b spelniaj4cychpierwotnewarunki SIWZ. W przedstawionychdo kontroli
(dla zmienionejkadry),zgodniez opisanym
dokumentach
nie widnial Zadendokumentpotwierdzajqcy
do6wiadczenie
warunkiemudzialuw postQpowaniu.
Jakojedyry dokumentzostalydol4czone
uprawienia.
Kwafifikacja prawna oraz opis naruszenia:naruszenieart. 7 ust. 1 w zwi4Tkuz art.144\st I oraz art.22 pzp w
spos6bkt6ry m6glby utrudniduczciw4konkurencjqoraznie zapewniardwnegotraktowaniawykonawc6w.Zgodniez
taryfikatorem, za poryzsze naruszeniezostaje nalozonakorekta finansowa.W przedmiotowej s),tuacji do ustalenia
metodgwskaZnikow4
wysoko5cikorektyfinansowejzastosowano
WskaZnikprocentowynalozonejkorektyzastosowany
do obliczeniawysokoScikorektyfinansowejdla w/w zamowienia
publicnego,kt6rejest objQted),reldywq2004/l8/WE, okreSlono
wedlugtabeli l.
Majec na uwadze,Ze w przedmiotowympost€powaniuo udzieleniezam6wieniapublicznegostwierdzonowiecej
ni2 jedno naruszenieniezastosowania
bqdi. tei zlamania zasadzam6wiefipublicznych,Instytucja Zarzqdzajqca
- zgodniez Taryfikatorem - korektg finansowqo najwigkszejryartosciprocentowejtj.25 T..
zastosowala
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BeneJicjenlpismemz dnia 12.11.2013r. (PPV1.042.2,10.2013)
wnidsl uwagi, zastrueieniai ryja{niania co do zapistiw
alwar$ch w Informacji Pokontrolnej nr 26/P/1/13/L Instltucja Zsnqdzajqca po ponownymprzesnalizowaniu spraw),
usuwampis: ,,Zgodniez zapisemw ogloszeniuo zam6wieniuw zakesie dopuszczalnych
zmianpostanowien
umowy
oraz okreSlenia
warunk6w zmiany Zamawiajqcyprzewidzial:,,Wykonawcamoie proponowst zmianqspecjalist6w,
przedstawionych
w ust.6 umory z tym,,e zmiqnatqkqjestmoiliwajedynieza uprzedniqpisemnq
zgodqZamawiajqcego.
Il/ykonawcaz wlasnej inicjatywy proponuje zmi.tnQspecjalist6ww nastqpujqcychprzypadkach: l) imierci, chorobylub
innych zdarzefi losowych 2) nie v,Wiqzwaniq sig osctbyz obowiqzkdw wynikajqcych z umowy 3) jeieli zniana
specjalisty stqnie siQ koniecznq z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznychod llykonawcy Zqmowiqjqcy jest
uprqwnionydo 2qdaniaod Wykonawcyzmiatv specj.iist6w,jeieli uzna, ie specjqlistqnie wykonujeswoich obowiqzkow
Wnikajqcych z trelci umory. Il/ przypadku zmidny specjqlisty, nowy specjalista musi posiadat futaliJikacje i
uplawnieniq okreilone ptzepisami prawa dla danego specjqlisty, w odniesieniu do zapis6w w ust, 3 umowy." oruz
poslanawia uznat do(wiadczeniedla zmienionej aneksamikad4,.
Jednoczeinieinformujem!, ie podczssczlnnoici kontolnych, huire mialy miejsce w dniuch 7-9 maja 2013r. osobom
kontrcIuiqcJ'm nie zostab przedlaione dokumentJtpotwierulzaiqcydoiwiadczenie (dla 4mienionej kadr!), zgodnie z
opisanym wafankiem udzislu w postCpowaniu.PrzypominamJti pouczam!, Ze w trakcie odbywajqcejsig kontruli
nalei! przlgotoresi wszlslkie dokumentJtzwiqzsnez rcalizowanymprojektem.
Maiqc ns utt'sdze' 2e w pnedmiotowm postCpowanfuo adzielenie zamdwieniapublicznego stwierdzono wigcej nii
jedno nsruszenie niezastosoy,anis bqdi tei zlamania zssad zamtjwiefi publicznych, InstJ,tucja Zarzqdzajqca
zsstosowala- zgodniez TaryJikalorcm- podlrqmuje korcktCfrnsnsowqo najwiqkszejwartoSciprocentowej tj. 25 %.
o

Beneficjent6wnie spehiai4cychkryteri6wpodmiotowychokreSlonych
w art. 3 Prawazam6wiei publicmych,
iZ RPOWP zobowi4zala
w umowieo dofinansowanie,
do udzielaniazam6wieripubticznychw trybie przetargu,
o kt6rym mowa w afi. 70' 70' KodeksuCywilnego,w przypadkugdy ich wartoSCprzehaczawyrilzonqw
zlotychr6wnowarlosikwoty 14 000EUR.
Beneficjent(Partner - Parafia Rzymskokatolicka)podczaskontroli przedstawilnast€puj4ceumowy zawarte po
podpisaniu
umowyo dofinansowanie
powyZejkwoty 14 000 Euro(zgodniez KodeksemCywilnym(art.70r 705.):
umowanr l/05D010 z dnia26 maja2010r. zawartaz Przedsigbiorstwem
Og6lnobudowlanym
i KonserwacjiZabtiklw
Sp.J,KrzysztofOsuchowski,Alicja Babik z siedzib482-200Malbork,ul.Staroscitiska
l, o wafiosci 175.989,79PLN
bru1to.
W tokukonholi dla
postgpowania.

w zam6wieniazgodniez KC nie stwierdzono
nieprawidlowoSci
maj4cychwplyw na wynik

W wyriku przeprowadzonej
kontroliustalono,iz w ramachpromocjii informacjio Projekcie:
- umieszczono
tablicginformacyjno/pami4tkow4
- umieszczono
informacjena stronieintemetowej http://sztum.pl,
http://mgopsztum.pl
- zamieszczono
odpowiednie
logo i informacjepromocyjneorazodrEbnymipismamipoinlormowanowykonawc6wo
zr6dlachfinansowania
Projektu,
- wydanoalbumo Projekcie.

Wymienionenarzgdziapromocyjnei informacyjnespehriaj4wymogi olffeslonew art.8-9Rozporz4dzenia
Komisji (WE)
nr1828/2006zdn.8.12.2006r.otv,,Wytyczry)chdo\/czqcychpromocjiprcjekt6wIJEdlabeneficjentbwRegionalneg
ProgramuOperacyjnego
na lata 2007-2013", stanowiqcych
zal4cmikdo Przewodnika
Beneficjenta.
Stwierdzasigr6wnie2,i2 neahzowanyProjektjestzgodnyz politykamihoryzontalnymi
r6rvnosciszansi
niedyskryminacji
oraz polityk4horyzontalne
zr6wnowazonego
rozwoju.
W trakciekontroli ustalono,iz spos6barchiwizacjidokumentacjizwiEzanej
z Projektemjest zgodnyz odwiadczeniami
Paftner6wProiektu:z dn.09.05.2013r.
oraz dn.02.10.2013r.

Po'norski€

w Unii

uri/AD Mr\R5ZAi(OW5(l
woiEwoDZT\\A PoMoRs(|tco

www.pomorskiewunii.pl

DEPARTAMTNl
PRoGRAMOwREGIoNALNYcH
U|zqdMarszalkowskl
Wojew6dziwa
Pomorskiego,
ul Okopowa
21l27,B0-810cdaisk
tel 583268133,fax.583268134,e-mail:
pomorskie
dpr@pomorskre.eu,
www.
eu,u,11/r'
urzad.pomorskie.eu

W

''
PROGRAIVI
REGIONALNY
NARODOWA.
STRATECIA
SPOINOsCI

UNIAEUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ
ROZWOJU
REGIONALNTGO

URZADI\4ARSZALKOWSKI
WOJEWODZTWA
POI\{OR5KI
EOO

Zgodniez UmowQnrUDA-RPPM.08.01.02-00-015/09-00
z dnia I gmdnia2009roku InstytucjaZ aru4dzajqca
przyznala
na realizacjQProjektu ,,Podniesienieahakcyjnosci Szlaku Zamk6w Goryckich na Powislu - rewitalizacja i
zagospodarowaniegl6wnych rrzestrzeni publicmych w Sztumie z przyr.r6ceniem historycznegocharakterucentrum
Sztumu" w ramachRegionalnego
ProgramuOperacyjnegodla Wojew6dztwaPomorskiegona lata 2007-2013,Osi
PriorS4etowej8 - Lokalna infrastruktura podstqwowa, dofn'\ansowanie
ze Srodk6wEuropejskiegoFunduszuRozwoju
Regionalnegow maksymalnejwysokoSci5123229,67 PLN, stanowi4cej85 % kwoty calkowitych \&rydatk6w
kwalifikowanychProjektu(6 027 329,05PLN), w tym:
- dla PartneraWiod4cego
- 4 957346,06PLN,
- dla Padnera 165883,61PLN
Calkowitawarto36Projektu9 819442,98 PLN.
Ustalononastqpuj4ce
terminyrealizacjiProjektu:
. rozpoczgcierealizacji: 1 paZdziernika2008roku,
. zakohczenie
rzeczowerealizacji:30 listopada201I roku,
. zakofczeniefinansowerealizacji:3l gmdnia201I roku.
Beneficjent Miasto i Gmina Sztum, ul. Mickiewicza39, (82-400)Sztum,NIP 579 00 l0 684 zobowi4zalasiQdo
pelnieniaw Projekciefunkcji Partnera Wiodqcego.
Partnerem w ProjekciezostalawskazanaParafia Rzymskokatolickap.w. 5w. Anny w Sztumie, ul. Zwia.zku
Jaszczwczego
5, (82-400)Sztum,NIP 579 18 61 088, z kt6rym ParlnerWiod4cydniu 24.03.2009rzawarloddzieln4
umowQparmerstwa:
Aneksemff UDA-IfPPM.08.01.02-00-015/09-0
1 z dnia20 wzesnia 2010 roku zmienionoNIP Beneficjentaoraz
wskazanoJednostkirealizuj4ceProjekt.Wasciwy NIP Miasta i Gminy Sztumto NIP 579 22 ll 352. W g 3 pkt 1l
Aneksu,jako Jednostkirealizuj4ce
projektzostalywskazare:
- Urz4dMiastai Gminy Saum,ul. Mickiewicza39, 82-400Sztum,NIP 57900 l0 684,
- MiejskoGminnyOsrodekPomocySpolecznej
w Sztumie,ul. Mickiewicza39, (82-400)Sztum,NIP 579 l0 31 004.
Aneksemnr UDA-RPPM.08.01.02-00-015/09-02
z dnia 13 grudnia20ll roku zmienionoteminy realizacjiProjektu,
waxtosi Proj€ktu i zr6dlajego finansowania.ZakoficzenierzeczoweprzedluZonodo 30 czerwca2012 roku a zakoriczenie
finansowedo 29.08.2012roktl ZmieniononastQpuj4ce
waftosci:
. znmiejszono
calkowitqwartosdProjektudo kwoty 9 380250,21 PLN,
. zmniejszono
calkowit4wartoSdwydatk6wkwalifikowanychdo 5 847526,16PLN,
. kwotQdofinansowania
z EFRRznniejszonodo poziomu4 970 397,21 PLN, w tym:
- dla ParlneraWiodqcegoMiastai GminySztum- 4 820805,89 PLN,
- dla Parlnera- ParafiiRzymskokatolickiej
p.w. Sw.Anny w Sztumie- 149591,32PLN.
Aneksemnr UDA-RPPM.08.01.02-00-015/09-03
z dnia27 wrzelnia2012 roku zmienionoterminyrealizacjiProjektu,
warto3dProjektui zr6dlajegofinansowania.
Terminzakofczeniarzeczowego
realizacjiProjektuustalonona 31 sierpnia
2012roku,a zakohczenta
fiiansowegona 29 pazdziemika
2012roku.ZmieniononastQpujqce
warto6ci:
. zwipkszonocalkowit4wartosdprojektudo 9 385385,36PLN,
. zmniejszono
calkowit4wafiosdwydatk6wkwalifikowanychdo 5 821578,06PLN,
. zmniejszonokwotQdofinansowania
z EFRR do 4 948341,33PLN, zmniejszenie
to doryczyczgsciprzypadajqcej
na
PartneraWiodqcego.
Aneksemnr UDA-RPPM.08.01.02-00-015/09-04
z dnia 18 pat:idziemika
2012roku zwigkszonokwotEwkladuw{asnego
PartneraWiodQcego
. ZmianaIanie wplynQlana ustalon4Aneksemz 27 wrzeSnia
20i2 roku wafioSizakontraktowanych
Srodk6w.
Przedstawionado kontroli dokumentacjaobejmowala:
2
FakturyVAT
Studiumwykonalnosci
3
FakturyVAT
Dokumentacja
techniczna
I
FakturaVAT
Promocja
Faktur VAT
8
Nadz6r inwestorski
8
Faktur VAT
Nadz6r

26 840,00 PLN
2 4 71 l 1 , 0 0 P L N
l8 320,85 PLN
94 992,86 PLN
52 899.20 PLN
DEPARTAMENl
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Nadz6rautorski
32 940,00 PLN
Wynagrodzenia
88 553,08 PLN
Kosztydzialarina rzeczos6bzagroz.Wkluczeniemspol.
l0 688,80 PLN
Kosztypracbudowlanych
8 043306,23 PLN
Wynagrodzenia
niezwi4zane
z Projektem
75 345,02 PLN
Razemudokumentowane
wydatki
w tym wydatki uznaneza kwalifikowalne:

8 690997,04 PLN
5 624539,47 PLN

Kontroluj4cystwierdzili,iZ,
. Wydatkiniekwalifikowalnei zrealizowane
pozaProjektem,nie podlegalyprzedmiotowejkontroli.W trakciekontroli
nie weryfikowanoprawidlowo5cinaliczeniawynagrodzeri
i narzut6wna wynagrodzenia.
. Zgodniez wnioskiemo dofinansowanie
w finansowaniui realizacjiProjektu
SekcjaE, jako Podmiotyuczestniczqce
zostalywskazanenastQpujqce
Jednostki:Powiat Sztumskioraz PowiSlaiskaOrganizacjaTurystyczna.Na podstawie
przedstawionych
zespolowikontroluj4cemu,,Potwierdzeiprzelew6w",kontroluj4cypotwierdzaj4ze w podmioty
wywi4zalysiEz przyjEtego
zobowi4zania.
. Koszt podatkuVAT poniesionyw ramachProjektu,zgodniez wnioskiemo dofinansowanie,
sekcjaF - Informacje
jest
kosztemkwalifikowanym.PartnerWiod4cy Miasto i Gmina
finansowe,F.5.- Kwalifikowanoitpodatku VAT
Saum,w piSmiez dnia08.05.2013R.odwiadcza,
o podatku
2e,,(...) w zwi4zkuz art.86ust.l ustawyz dniaI 1.03.2004r.
od towarow i uslug, nie ma mo2liwodciodzyskaniaponiesionegopodatkuVAT, i2 przedmiotowyprojekt nie jest
wykorzystywanyna cele dzialalno6ciopodatkowanej.
Wobectego faktury dotyczqcetealizacjiw/w/ projektunie byly
ujgte w ewidencjipodatku VAT - w rejesfach zakupu (...)". Oswiadczeniezostalo dolEczonedo dokumentacji
pokontolnejIZ.
p.w. Sw.Anny w Sztumie
NaczelnikUrzgduSkarbowego
w Malborkupotwierdza,2e
zar6wnoParafiaRzymskokatolicka
jak i Miejsko - GminnyO3rodekPomocySpolecznejw Sztumienie figuruj4w ewidencjipodatnik6wtut. urzQdu,jako
podatnicypodatkuod towar6wi uslugVAT.
. Zestawienieuchwal Rady Miejskiej w Sztumiezabezpieczaj4cych
Srodkiw budzecieMiasta i Gminy Sztum na
realizacjgw/w projektuod 2007r.zostalodol4czonedo dokumentacji
pokontrolnejIZ. UchwalqNr XLVI/358/10z dnia
30.04.2010r.w sprawiezmian w budzeciegminy na 2010 rok Rada Miejska w Sztumiezabezpieczyla
Srodkina
realizacjgprzedmiotowego
projektuw czQSci
przezMiejskoGminnyO5rodek
dotycz4cejwydatk6wponoszonych
PomocySpolecznej
w Sztumie.Zabezpieczeniem
realizacjiProjektuw czp6ciwydatk6wodnosz4cych
sig do Partnerap.w.Sw.Anny w Sztumie,jest wekselin blanco.
ParafiiRzymskokatolickiej
. Zaplataza fakturEnr 08.12.2007z dnia 27.12.2007r.na kwotQ 170800,00 PLN wystawion4przez Pracownig
Projektow4mgr inZ. Arch. Andrzej Cieminski ul. Moniuszki 9, (89-600) Chojnice zostalauregulowanajednym
przelewemwsp6lniez faktur4nr 07.12.2007z dnia.27.12.2007r.
na kwotg 12200,00PLN, kt6ranie dotyczylaProjektu.
I-4cznakwotaprzelewu183000,00PLN (wyci4gbankowynr 253 z dnia3 I grudnia2007r.).Kontroluj4cypotwierdzaj4
poszczeg6lnych
Zewarto6iprzelewujest zgodnaz wartoSciE
dokument6w.
. Do faktury nr 24.12.2008z dnia 04.12.2008r.wystawionejprzez PracownigProjektowqmgr in2. Arch. Andrzej
w kt6rej
Ciemiiskiul. Moniuszki9, 89-600Chojnice,
dnia29.12.2008r.
sporz4dzono
not€korygujecq
VAT nr 1712008,
poprawionodatQsprzedazyz A4.12.2008r.
na 12.11.2008r.
Data ta jest zgodnaz protokolemodbioru koicowego
spisanego
w dniu12.I1.2008r.
Przelewza w/w fakturgzostaldokonanyw przewidzianymw umowieterminiei pomniejszonyo naliczon4zgodniez
umow4 nr RP.342/19/2008
z 20.10.2008r.($ 5 pkt.l) karq umown4 w wysokosci 122,00PLN za nieterminowe
wykonaniezadania.(wyciqg
bankowynr 253 z 30.12.2008r.).
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. Do fakturynr ARP/09/0065
przezAgencjgRozwojuPomorza
z dnia20.03.2009R.
wystawionej
S.A.Ul. Piwna36/39,
(80-831)Gdafsk,dnia 17.04.2009R.
sporz4dzono
notEkorygujqc4VAT nr ORt{K./10/09,w kt6rej skorygowanotreSd
zawartqw nazwie towaru na ,,Poniesienie
atrakcyjnoSciSzlaku Zamk6w Gotyckich na PowiSlu- rewitalizacjai
gl6wnychprzestrzenipublicznychw Sztumiez przywr6ceniemhistorycznegocharakterucentrum
zagospodarowanie
przyjgtaOdwiadczenie
przezMiastoi GmingSztumw
Sztumu".InstytucjaZarzqdzajqca
sporz4dzone
dnia23.09.2013R.
($ 6 ust.3).
zakresiedotrzymania
terminuplatnoSci
uzgodnionego
w Aneksienr 4 do umowy nr PPJV.0'71'7ll'7/07
pokontrolnejIZ.
zostalodol4czonedo dokumentacji
O3wiadczenie
. Do fakturynr 05581/10
z 16.06.2010r.
przez,,Ulinex"Urszulai MarekRuchlewicz
wystawionej
S.J.(82-400)Sztum,
G6rki l/4, dnia 10.03.2011r.
zostalasporz4dzona
Nota koryguj4canr l, w kt6rejpoprawiononazwENabywcyz Miejski
O3rodekPomocySpolecznej
na MiejskoGminnyO6rodekPomocySpotecznej.
. Zaplataza fakturgff l3/ll/2010 z dnial2.ll.20l0r. nakwotp537508,75 PLN wystawion4
przezDekpol,Sp.zo.o.ul.
jednym przelewemwsp6lniez laktur4nr 14/11/2010
Gajowa31, 83-251Pinczyn,zostalauregulowana
z dnia.
12.11.2010rna kwotQ2 491517,48PLN, kt6m nie dotyczylaProjektu.Lecznakwotaprzelewu3 029026, 23 PLN,
(wyciqg bankowyrv 243 z dnia 15 grudnia2010r.).Kontroluj4cypotwierdzaj4ze wafto3i przelewujest zgodnaz
waftoSci4poszczeg6lnych
dokument6w.
. Do fakturynr 16.12.2010
z dnia02.12.2010r.
wystawionejprzezPracowniqProjektow4AndrzejCiemiiski z Chojnic,
za sprawowanienadzoruautorskiegonad realizacj4zadania,dnia 17.12.2010r.zostalawystawionaFakturaVAT koryguj4canr 18.12.2010,w kt6rej uzupetnionodokumento kolumnq,,cenajednostkowabez podatku".Powyzsza
fakturakoryguj4c4nie ma wplywu na przedstawion4
we wnioskuo platnoSipodredni4ff WNP-RPPM.08.01.02-000 I 5/09-05wartosiwydatk6wkwalifikowalnych.
. Zaplataza fakturqnr 60612010
z dnia 29.12.2010r.na kwotQ174776,31PLN. wystawion4przez PrzedsiQbiorstwo
jednym
lnZynieryjno-Techniczne
TELTOR-POLPOLNOCS.A. ul. SnieZna
l, (80-554)Gdaisk,zostalauregulowana
przelewemwsp6lniez faktur4nr 605/2010z dnia.27.12.2010r.
na kwotQ664 470,97PLN, kt6ranie dotyczylaProjektu.
l-4cznakwotaprzelewu839247,28 PLN, (wyci4gbankowynr 12 z dnia19 srycznia2011r.).Kontroluj4cypotwierdzajq
ze waftosi przelewujest zgodnaz wartoSci4
poszczeg6lnych
dokumentow.
. Zaplataza fakturgnr 120ll2ll0 z dnia3 I .12.2010r.
na kwotQ7 815,00PLN.wystawion4
przezPowiernictwo
Kordek,
jednym przelewemwsp6lniez
Biuro ObslugiBudownictwaStanislawKordek, (84-230)Rumia,zostalauregulowana
faktur4nr 121112/10
z dnia.3l.12.2010r.na kwotQl8 903,00PLN, ktoranie dotyczylaProjektu.Lqcznakwotaprzelewu
26 718,00PLN (wyciqgbankowynr 23 z dnia03 lutego2011r.).Kontroluj4cypotwierdzajqze wartoSdprzelewujest
zgodnaz warloSciqposzczeg6lnych
dokument6w.
. Zaplataza fakturp nr 199/10 z dnia 31.12.2010r.na kwotQ 3 904,00 PLN. wystawion4przez Przedsigbiorstwo
jednymprzelewem
Ustugowo-Handlowe
,,Horyzont"Sp.J., (86-300)Grudziqdz,ul. Chelminska68, zostalauregulowana
wsp6fniez faktur4nr 200/10z dnia.3 L 12.2010r.na kwotp6 344,00PLN, kt6ra nie dotyczylaProjektu.LEcznakwota
przelewu10248,00PLN,(wyciqgbankowynr 24 z dnia04 lutego2011r.).Kontroluj4cy
potwierdzaj4ze wartosi
przelewujest zgodnaz wartosciEposzczeg6lnych
dokument6w.
. Do fakturyff 184/2011z dnia 08.05.201lr.wystawionejprzezPrzedsipbiorstwo
In2ynieryjno-Techniczne
TELTORPOL POLNOCS.A.ul. Snie2na
1,(80-554)Gdaisk,dnia30.05.201lr.
spoiz4dzono
notQkorygujec4
VAT nr 6/2011,w
kt6rejpoprawiononazwENabywcyz UrzedMiastai Gminy Sztumna Miastoi GminaSztum.
. Do fakturynr 96/I I z dnia30.06.201
lr. wystawionejprzezPrzedsipbiorstwo
Uslugowo- Handlowe"Horyzont",Sp.J.
(86-300)
T. Lagoda,J. Mularczykul. Chelmiriska68,
Grudzi4dz,dnia 19.07.201
lr. wystawiononotQkorygujAc4VAT nr
11/201l, w kt6rejpoprawiononazwgNabywcyz Urz4dMiastai GminySaum na Miastoi GminaSztum.
. Do faktury nr '12A/2011 z dnia28.07.2011r.
wystawionejprzezPowiernictwoKordek Biuro ObslugiBudownictwa
Stanislaw
Kordek,(84-230)Rumia,ul. Cdahska
4'7131,
dn\a14.09.2011r.
sporzAdzono
notQkorygujEcq
VAT nr 19.201
l,
w kt6rejpoprawiono
NIP NabywcyMiastai CminySztumna 5'19-22-ll-353.
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. Do faktury nr 0401/08/12lFlz dnia 08.08.2012r.wystawionejprzez Wydawnictwo"Bematdinum"Sp. z o.o. ul.
notq koryguj4c4VAT Nr 99/2012,w kt6rej
sporz4dzono
BiskupaDominika I l, (83-130)Pelplin, dnia 16.08.2012r.
poprawiono
opistowaruz ,,druk:Album: Sztumwczoraji dzi6(oprawamiQkkaszytanidmi 1000egz.,oprawatwardaz dnia14.06.2012r;'
500egz.) na,,wykonanie
albumuw ilo6ci 1.500szt.zgodniez umow4nr PPV.042.2.1.5.2012
. Na ponizszychfakturachbrakjest pieczqtkiz dat4wplywu dok-umentu
co uniemozliwiam.in.prawidlowe
do Jednostki,
ustalenie
terminuplatnoSci
:
- fakturaVAT koryguj4canr FV/KOW09/0012z 20.03.2009r.
wystawionaprzez AgencjaRozwojuPomorzaS.A. ul.
Piwna36/39,(80-831)Gdansk,na rzeczMiastai Cminy Sztum,
- iaktura ff 30/08/2010z 09.08.2010r.,fakturanr 3610912010
z 05.10.2010r.
z 22.09.2010r,fakturanr 42110/2010
i KonserwacjiZablk6w KrzysztofOsuchowski,Alicja Babik,
wystawioneprzez PrzedsiEbiorstwo
Og6lnobudowlane
p.w. Sw.Anrryw Sztumie,
S.J.ul. StaroScifska
1, (82-200)Malbork,na rzeczParafiiRzymskokatolickiej
Prezesarady Ministr6w z dnia 22 grudnia1999r.w sprawie
Powyzszenie jest zgodnez $ 6 pkt ll Rozporz4dzenia
w
instrukcjikancelaryjnejdla gmin i zwi4zk6wmigdzygmimych(Dz.U.nr l72,poz. 1319z p6in. zm. - obowi4zuj4cej
aktualnieobowi4zujqcej
instmkcjikancelaryjnej.
siQprzestrzeganie
trakcjirealizacjiProjektu.Rekomenduje
. Zgodniez $ 7 pkt 16 umowy o dofinansowanie
w realizacji
PartnerWiod4cyorazPozostaliParhrerzyuczestniczqcy
Projektuzobowi4zanis4 do prowadzeniawyodrgbnionejewidencjiksiEgowejdotycz4cejProjektu.Podczaskontroli,
konffolujecystwierdzili,ze
- Miasto i Gmina Sztum - wydatki opisane,jako inwestycyjnezaksiggowalana koncie 080/006/5 Koszty
od 2008r. Wydatek w wysokoSci170800,00 PLN poniesionyw 2007 roku zostal
Incest/Centr.Sztumu/Centrum
na konto 080/006/50.
w 2012roku dokumentem
PKl0952zostalprzeksiqgowany
zaksiggowany
na koncie.400, nastQpnie
na poszczeg6lne
zakesy prac dotyczEcerealizacji
W 2012 roku Jednostkawprowadzilapodzialkonta inwestycyjnego
Sztum/dok.lInne, 080/006152
inwestycji. Wydzielono nastQpuj4cekonta: 080/006/50K.Imuest/Zagosp.Centrum
Energet//,080/006/54
ulic i Chod,080/006/53
K.lnwest/Zag.centr
Szt/Przeb.Przyl.
K.Inwest/Zag.Centr.
Szt/Przebud.Nqw
K.lnwestZag.Cent SztNadiory
z dnia 24.09.2013r.PartnerWiod4cy wyja6nia,2e ,,(...) koszty wynagrodzerii skladki od nich
W OSwiadczeniu
na koncie080/006/5do 2011 roku a w 2012 roku na
naliczane(skladki spolecznei funduszpracy)byly ksiEgowane
i 15 % (wklad w+asny),to jest
koncie080/006/50wedlug Zr6delfinansowaniawydatk6wtj. 85 % (dohnansowanie)
zgodniez klasyfikacj4budzetowa- ostatniacyfra ,,7" i ,,9" ( )" PowyzszewyjaSnieniezostalo dolaczonedo
i pokontrolnejIZ.
dokumentacj
na stanSrodk6wtrwalych.Potwierdzeniem
ZgronadzonenakladyinwestycyjneMiastoi GminaSztumprzeksiggowywal
w ponizszej
zwigkszenia
maj4tkuJednostkise wystawionedokumentyOT - Przyjqcieirodka trwalego,przedstawione
tabeli:
Data sporzqdzenia
doL OT

or.146.t.2012
Droga gminna - ulica Galla Anonima w
Sztumie
Przebudowadrogi gminnej - ulica
.116.3.2012 ZwiEzku I aszcz\tczego w Sztumie-na

oT .146.2.2012

or

05.12.2012

5 0 45 3 5 , 2 3
3 5 10 1 0 , 0 1

Przebudowadrogi gminnej - Plac

or .146.4.2012 WolnoSci w Sztumie - na zwiQkszenie
oT.146.5.2012

oT.t46.6.2012

Pomorskie

Przebudowa
drogigminnej- ulica
Plebisc5
towarr Saumie- zu iqkszenie
Przebudowadrogi gminnej - ulica
Kasztelaflskaw Sztumie -na
kszenie wartosci Doczathowe
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Przebudowa
drogigminnej- ulica

oT .146.7.2012 Osiriskiegow Sztumie- na zwiQkszenie

05.12.20t2

oT.146.8.2012

351 024,46
433354,72

Parkingprzy ul. Jagielly/Galla
Anonimaw Sztumie
Parkingprzy ul. Zwi4zku

QT .146.9.20t2
oT.146.10.2012

05.12.20t2

Parkingzielonyprzy ul. Jagiellyw
Sztumie

oT .146.1| .2012

oT.146.12.2012

108045,08
217065,67

0s.12.2012

SieCkanalizacji deszczowej- centrum
Sztumu

oT.146.13.2012

913948,48

| 277785,31

or.146.14.201.2

574128,07

oT .146.15.2012

05.12.2012

957968,13

oT.t46.16.20r2
oT .146.17.2012

26 538,3|

oT.146.18.20t2
oT.146.19.2012
oT.t46.20.20r2 Koszena Smieci- centum Sztumu

0s.12.2012
66 410.49

oT.146.21.2012

Jt L-t'\ L1

oT.146.22.2012

05.12.2012

23 301,93

oT .t46.23.2012
oT .147.2012

Monitoringwizyjny centrumSztumuzwigkszenie
wartoicipoczqtkou
ej

05.12.2012

oT .186.3.201
1
oT .63.1.2012

oT.63.2.20
t2

oT.138.201I

Przyl4czeeleLlroenergeryczne
i
teletechniczne
dla potrzebkiosku
(informatu)na Placu
informacyjnego
Wolnosciw Sztumie.
Przyl4czeelektroenergetyczne
i
teletechniczne
dla potrzebkiosku
(informatu)przy
informacyjnego
MiastaiGminywSaumie.
Wykonanieprzyl4czado sieci
kalalizacji sanitamejbudynku
polozonego
komunalnego
w SZumie

10.08.2012

tL t1L 11

09.11.2011

oT.148.2012

oT.71.2013
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WartoSdprzyjetego maj4tku9 224 839,38PLN. W oSwiadczeniuz dnia 07.10.2013r.PartnerWiodqcy wskazujekwotg
wyda&6wkwalifikowalnychobjQtychw/w Projektem(5 628615,59PLN) w og6lnejwartoici realizowanejinwestycji.
Kontrolujacypotwierdzaj4poprawnosiwskazanejkwoty z waxtoCci4
wydatk6w kwalifikowalnychprzedstawionych
przez Jednostkgwe wnioskacho platnosd.R6znica pomiQdzywartosciqSrodkatrwalego, a udokumentowanymi
wydatkamiponiesionl'miprzez Uuqd Miasta i Gminy Sztum,\aynika z poniesieniaprzez Beneficjentawydatk6w
niekwalifikowanych
w ramachProjektu,stanowiqcych
w caloScikosztJednostki.Podzialna g 6057 (dofinansowanie
z
EFRR), 6059 (wklad wlasny) oraz 6050 (wyda&i niekwalifikowalne)prowadzonybyl na koncie wydatk6w
130/630/63003.
- Miejsko Gminny OSrodekPomocy Spolecznejlrydatki opisane,jako inwestycyjnezaewidencjonowal
na kontach
zespolu4 - Koszti'wg Rodzaju.Wprowadzono
podzialna czeSiwsp6lfinansowan4
ze Srodk6wz EFRRorazze Srodkdw
wlasnychJednostki.W piSmiez dnia09.05.2013r.
MiejskoGminnyOsrodekPomocySpoleczrejw Sztumieprzedstawit
wyjaSnieniedotyczQcesposobuksiqgowaniadokument6wfinansowychzwi4zanyz realizacj4Prolektu.Zobowi4zujesiq
Beneficjenta
do zwr6ceniaszczeg6lnej
uwagiw przyszlo6ci podczasrealizacjikolejnychprojekt6wdofinansowanych
z
UE i dokonywaniezapis6ww ewidencjiksiggowejzgodniez rozporzqdzeniem
MinistraFinans6wz dnia Z maxca2010
roku w sprawieszczeg6lowejklasyfrkacji dochod6w,wydatk6w, przychod6wi rozchod6woraz Srodk6wpochodzqcych
ze irbdetrzagranicznych
(D2.U.2010,Nr 38, poz.207).WydatkiksiEgowane
byly na koncie 130-852-852t5w podziale
paragrafamina czeii wsp6lfinansowan4ze Srodk6wEFRR oraz wklad wlasny Jednostki.
- ParafiaRzymskokatolicka
p.w. Sw.Anny w Szumie,zgodniez pismemz dnia01.06.2009r.
oswiadcza,
2ena podstawie
art.21pax.l pkt? i art.207ustawyz dnia 29.08.1997r.OrdynacjaPodatkowa(Dz.[J. z2005 m 8, poz. 60 zp6in. zm-)
oraz ObwieszczeniaMinistra Finars6w z dnia 06.11.2007r.nie jest zobowi4zanado prowadzeniaksiggowodci..
KontrolujEcypotwierdzaj4Ze w/w Pafirer posiadazestawieniewydatk6wponiesionychw ramachProiektu.Kwota
wydatk6wkwalifikowalnychprzedstawionych
do refundacji179989,79pLN.
'Zgodnie z ustaleniamizawaxtymiw piimie o numerzespra\tyUKS/229||W3E/722/51-53112/201606,
Urzqd Kontroli
Skarbowejw wyniku przeprowadzonejkontroli stwierdzil naruszenieafi. 29 ust22 i 3 oraz art. 22 ust.) orazm23 ust.3
ustawypzp przy udzielaniuzam6wieniaw wyniku, ktdregozawartoumowQnr RP.342/18/2008/2009
z wykonawc4
Dekpol Sp. z o.o. ul. Gajowa 31, 83-251 Pinczyn.Na Ww Umowp zostalanalozona5% korekta finansowa.W
,,Infomacji o wyniku weryfikacji" z dnia 03.01.2012l, znak sprary DPR-PW.64376.38.12.201Q
lnstytrcja Zarzqdzajqca
rozbczaj4c wniosek o platnosd posredniq nr WNP-RPPM.08.01.02-00-015/09-12
dokonala pomniejszenia
przedstawionych
we wnioskachod nr WNP-RPPM.08.01.02-00-015/09-04
do nr wNp-RppM.08.01.02-00-ol5log-12
wartoscio kwotQkorekty.Miastoi GminaSztumskladaj4cwniosekkofcowy ff WNP-RPPM.08.01.02-00-015/09-14
nie
dokonalapomniejszenia
przedstawionych
we wnioskuwydatk6wkwalifikowalnycho wartosdkorekty.Zatem kwot€
53 314,00PLN dotyczqcefaktury VAT nr 7l08D0l2 z dnia 07.08.2012rwystawion4pizez firmg Dekpot,Sp. z o.o.,
uznajesit za niekwalifikowanq,z czegodofinansowaniez EFRR stanowi45 316,90pLN.
' Zgodniez punktem3.1.1 InformacjiPokontrolnej,w wyniku przedmiotowejkontroli,
za niekwalifikowanquznano
kwotQ 11515,17 PLN. Korekta dotyczy faktury nr 24.12.2008z dnia 04.12.2008r.wystawionejprzez pracownig
Projektowqmgr inz.. Arch. Andrzej Ciemifski, ul. Moniuszki9, 89-600Chojnice,dotycz4cejwykonaniaaktualizacji
kosztorys6winwestorskich
i przedmiaroraz zweryfikowania
dokumentacji
budowlan
ej na rzeci rJizgduMiastai Gminy
w Sztumie.Kwota brutto faktury 12200,00 PLN, z tego w ramach wniosku o ptratnoSd
po5redniqnr WNFRPPM.08.01.02-00-015/09-01
z 26-02-2010r.przedstawiono
kwotE 11515,17pLN. w zwiqzku z powy2szymdo
zwrotu pozostajekwota 9 787'89 PLN wraz z odsetkami liczonymi, jak dla zalegloscipodatkowych od dnia
przekazaniadofinansowaniaprzezlZ.
' W czgSci3 12. Zamlwieniapublicznew wynlkuprzedmiotowejkontroli,w zwi4zku
z uchybieniamiw zakresiepZp,
zostaly nalozone korekS' finansowa zgodnie z dokumentem Wymierzaniekorekt finansowych zq n(ruszentctprqwcl
zam6wiefipublicznychzwiqzanez realizaciqwsp6lfinansowanychze irodk6w funduszy uE, kt6re wynosz4
- 25.Vo dot. umowv nr RP 342/9/2007z dnia 04.07.2009r.Umowa zawaxtapomigdzyPracovmi4
ProjekrowEmgr nz..
Arch. Andrzej Ciemiriski,ul. Moniuszki 8, (89-600)Chojnice,a Miastemi Gmin4 Sztumna opracLwaniekoicepcji
architektoniczneji dokumentacjiprojektowejz kosztoryseminwestorskimi przedmiarem.ob6t oru, specyfikicji
technicnej wykonaniai odbiorurob6t budowlanych.Do umowy sporz4dzono
Aneksyod nr I do nr 4. Wartosi brutto
umowy 170800,00PLN. z czegow ramachwnioskuo platno5d,
jako wydatkikwalifikowalneprzedstawio
no 60 761.17
PLN W zwiqzku7 po.v42szyt11
korekta slanowi f 5190,29PLN.co skutkuje zmniejszeniem
dofinansowania
o
12 911,75PLN. Korekra
wnioskuo platno5C
poSredni4
ff WNP-RPPM.08.01.02-00-015/09-01226-02-2010r.
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W zwiqzku z powyzszymdo zwrotu pozostajekwota 12 911,75PLN wraz z odsetkamiliczonymi,jak dla zaleglosci
podatkowychod dnia przekazaniadofinansowaniaprzezIZ.
- 25 7o dot. umowv nr RP.342l3/2009
z dnia 22.10.2009r.Umo\\a zawartapomiEdzyPalem Stanislawem
Kordkiem
zam. ul. Gdafska 4'7/31,(84-232) Rumia, a Miastem i Gmin4 Sztum, na sprawowanienadzoru inwestorskiego
dotycz4cegoprzebudowyistniej4cegobulwaru nad Jeziorem Sztumskim(Umowa o dofinansowanienr UDARPPM.06.01.00-00-006/08)
oraz przebudowynawierzchniulic, chodnik6wi inftastrukturytechricznej,budowasieci,
kanalizacji deszczowej,malej architektury z fontanne i rzeLbq oraz zagospodarowaniateren6w zieleni i budowa
parking6w w centruh miastaSztu . Do umowy sporzqdionoAneksy od ff I do ff 6. Wartosi brutto umowy 267 180,00
PLN, z czego w r:rmach wnicisk6w o platnoSd,jako wydatki kwalifikowalne doqczqce realizacji w/w Projektu
przedstawiono138132,06 PLN. Pozostalakwota wynikaj4caz Umowy zostalaujQta we wnioskacho platno6i
rozliczaj4cych
wydatki dotyczqceprzebudowybulwaru.W zwi4zkuz pouyzszymkorekta stanowi34 533,02PLN, co
skutkuje zmniejszeniemdofinansowaniao 29 353,07PLN.
w/w. korekta finansowadotyczy:
poSredniq
a) wnioskuo platnosC
nr WNP-RPPM.08.01.02-00-015/09-05
z 08-02-201ft..-zmriejszeniekwoty wydatk6w
kwalifikowalnycho I953,'75PLN, z czegodofilansowaaiez EFRRstanowiI 660,69PLN. W zwi4zku z powyiszym
do zwrotu pozostajekwota 1660,69 PLN wraz z odsetkamiliczonymi,jak dla zalegloscipodatko$ych od dnia
przekazaniadofinansowa'niaprzezIZ

- znniejszeniekwoty wydatk6w
b) wnioskuo platnosipoSredni4
nr.WNP-RPPM.08.01.02-00-015/09-06
z 06.05.2011r.
kwalifikowahychol953,T5PLN,zczegodofinansowaniazEFRRstanowil660,69PLN.WzwiezkuzpowyZszy
do zwrotu pozostajekwota 1660,69 PLN wraz z odsetkamiliczonymi,jak dla zalegloscipodatkowych od dnia
przekazaniadofinansowanizprzezlZ
c) wnioskuo platno6dpo3redni4
nr WNP-RPPM.08.01.02-00-015/09-09
z 16.12.20llr. zmniejszenie
kwoty wydatk6w
kwalififtowalnycho 1953,76PLN, z czegodofinansowania
z EFRRstanowi1660,70PLN. W zwi1zku z powyzszym
do zwrotu pozostajekwota 1660,70 PLN wraz z odsetkamiIiczonymi,jak dla zalegloScipodatkowych od dnia
przekazaniadofinansowaniaprzezIZ
- zmniejszenie
d) wnioskuo platno3dpo3redni4
ff WNP-RPPM.08.01.02-00-015/09-10
z 27.02.2012r.
kwoty wydatk6w
kwalifikowalnycho 6 679,50PLN, z czegodoflnansowania
z EFRRstanowi5 677,57PLN. W zwiqzku z powytszym
do zwrotu pozostajekwota 5 677,57PLN wraz z odsetkamiliczonymi,jak dla zalegloscipodatkowychod dnia
przekazaniadofinansowaniaprzezIZ
- Tnrriejszenie
po6redni4nrWNP-RPPM.08.01.02-00-015/09-11
e) wnioskuo platnoSd
z 25.05.2012r..
kwoty ra.ydatk6w
kwalifikowalnycho66T9,50PLN,zczegodofinansowaniazEFRRstanov/i56TT,5TPLN.WzwiezkuzpowyZszym
do zwrotu pozostaje 5 677,57 PLN wraz z ods€tkami liczonymi, jak dla zaleglo5cipodatkowych od dnia
przekazaniadolin^nsowani^przezlZ
- zmniejszenie
f) wnioskuo platnoS6po6redni4ff WNP-RPPM.08.01.02-00-015/09-13
z 15.10.2012r.
kwoty wydatk6w
kwalifikowalnycho 15 312,76PLN, z czegodofinansowaniaz EFRR stanowi13 015,85PLN,
Leczna kwota wydatk6w \znana za niekwalifikowalnew wyniku kontroli wynosi ll4 552,48PLN, co skutkuje
zmniejszeniemdolinansowaniao kwotg 97 369,61PLN.
Podpisanie
przezBeneficjentaInfomacji Pokonfohej oznaczazgodg*na pomniejszenie
refundacjiwnioskuo platnosd
koricow4o kwoty wl,nikai4ceze stwierdzonychnaruszefna odpowiedniewydatki z poszczeg6lnych
wniosk6w o
p+atnoSd
wraz z uwzglQdnieniem
odsetekjak dla zaleglo5cipodatkowych,
zgodniez zapisamiart.207ustawyo finansach
publicmych(Dz.U.z 2009r., Nr 157,poz.l240zp6Ln.zm).

Dofinansowanie
z Funduszu** 85.000/o
W tym na PartneraWiodaceso* Miasto i
Pomorskie w unii
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Parafii Rzymskokatolickiej p.w.

Jedn.Realizuj4cejproj. - Miejsko Gminnego

149591,32PLN

149591,32PLN

14212,08PLN

14212,08PLN

3 563 807,30PLN

3 l8l 010,05
PLN
I 14552.48PLN

*x maksymalna
kwotadofinansowania
wyliczonazgodnaze wskaZnikiem
z umowyff UDA-RPPM.08.01.02-00-015/0904 z dnia18 paLdziemika
2012roku.
Pismemz dnia 12.11.2013r. (PPVL042.2.10.2013) )nidsl awsgi, zastrzezeniai wJtjssnianiaco do zapishwzattafllch
w Informacji Pokontrolnej w 26/P/1/13/1.Instllucja Zanqdzsjqca po ponownltmprzeanalizowaniuspruttlt uzgodnils
jak niiej:
' W czq3ci3.1.2.Zam6wieniqpublicznew wyntkuprzedmiotowej
kontroli,w zwiqzk.u
z uchybieniamiw zakresiePZP,
zostaly nalozone korekty finansowa zgodnie z dokumentem Wymierzaniekorekt finansowych za naruszeniaprawa
zam6wiehpublicznychzwiqzanez realizacjqwsp6lfinansowanychze irodk6w funduszy UE, kt6re *ynosz4
- 5 o dot vmowv nr NP 342/9/2007z dnia 04.07.2007
r. Umowa zawartapomigdzy Pracowni4ProjekLow4mgr rnz..
Arch. Ardrzej Ciemifski, ul. Moniuszki 8, (89-600)Chojnice,a Miastemi Gmin4 Sztumna opracowaniekoncepcji
axchitektoniczneji dokumentacji projektowej z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem rob6t oraz specyfikacji
technicznejwykonaniai odbiorurob6t budowlanych.Do umowy sporz4dzono
Aneksyod nr I do nr 4. Wartosdbrutto
umowy 170800,00PLN. z czegow ramachwnioskuo platnoSd,
jako wydatkikwalifikowalneprzedstawiono
60 761,17
PLN. W zwiqzku z poryzszym korekta stanowi 3 038,06 PLN, co skutkuje zmniejszeniemdofinansowaniao
2 582'35PLN. Korektadotyczywnioskuo platnosdposredni4
nr WNP-RPPM.08.01.02-00-01
5109-01226-02-2010r.W
zwiqzk|Iz powyZszymdo zwrotu pozostajekwota 2 582,35PLN wraz z odsetkamiliczonymi,jak dla zaleglosci
podatkowychod dnia przekazaniado{inansowaniaprzezlZ.
- 25 7o dot. umowv nr RP.342l3/2009
z dnia 22.10.2009r.UmowazawafiapomigdzyPanemStanislawem
Kordkiem
zam. ul. Gdariska47/31, (84-232) Rumia, a Miastem i Gmin4 Sztum, na sprawowanienadzoru inwestorskiego
dofycz4cego przebudowy istniejqcego bulwaru nad Jeziorem Sztumskim (Umowa o dofilansowanie nr [IDARPPM.06.01.00-00-006/08)
oraz przebudowynawierzchniulic, choclnik6wi infrastrukturytecbnicznej,budowasieci,
kanalizacjideszczowej,malej axchitekturyz fontann4i rze2bqoraz zagospodarowania
terendw zieleni i butlowa
parking6ww centrummiastaSztum.Do umowysporz4dzono
Aneksyod nr I do m 6. Wartosdbruttoumowy267 180,00
PLN, z czego w ramach wniosk6w o platno6d,jako wydatki kwalifikowalnedotycz4cerealizacji w/w Projektu
przedstawiono138 132,06 PLN. Pozostalakwota wynikajqcaz Umowy zostalaujQta we wnioskacho platnodd
rozliczajqcychwydatki dotycz4ceprzebudowybulwaru. W zwi4zkl z poryzszym korekta stanowi 34 533,02 pLN, co
skutkuje zmniejszeniemdofinansowaniao 29 353,07PLN.
W'w.korekrafinansowa
dotyczy:
a) wnioskuo platnoSiposredni4nr WNP-RPPM.08.01.02-00-015/09-05
z 08-02-201lr..-zmniejszenie
kwoty wydatk6w
kwalifikowalnycho 1953,75PLN, z czegodofinansowanie
z EFRRstanowiI 660,69PLN. W zwi4zku z powyzszym
do zwrotu pozostaiekwota 1 660,69PLN wraz z odsetkamiliczonymi, jak dla zaleglo5cipodatkowychod dnia
przekazaniadofinansowaniaptzez lZ

b) wnioskuo platno6dpo3redni4nI.WNP-RPPM.08.01.02-00-015/09-06
z 06.05.201
1r.- zrnniejszenie
kwoty wydatk6w
kwalifikowalnychol953,T5PLN,zczegodofinansowaniazEFRRstanowii660,69PLN.Wzwiqzkuzpowyiszym
do zwrolu pozostajekwota 1660,69 PLN wraz z odsetkami liczonymi, jak dla zalegtosci podatkowych od dnia
przekazaniadofinznsowzniaprzez lZ
c) wnioskuo platnoSd
po3redni4nr WNP-RPPM.08.01.02-00-015/09-09
z 16.12.20llr.- Tnniejszenie
kwoty vydatk6w
kwalifikowalnycho l953,T6 PLN, z czegodofinansowania
z EFRR stanowil 660,T0PLN. W zwiqzku z powyZszym
do zwrotu pozostajekwota 1660,70 PLN wraz z odsetkamiliczonymi,jak dla zalegloscipodatkowych od dnia
dofinansowania nrzez IZ
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- zmniejszenie
d) wnioskuo platnosoposredniqnr WNP-RPPM.08.01.02-00-015/09-10
227.02.2012r.
kwoty wydatk6w
kwalifikowalnycho66T9,50PLN,zczegodofinansowaniazEFRRstanowi56TT,5TPLN.Wzwi4zkuzpow)Zs
do zwrotu pozostajekwota 5 677,57PLN wraz z odsetkamiliczonymi,jak dla zalegloscipodatkolvychod dnia
przekazaniadofinansowaniaprzezlZ
- zmniejszenie
e) wnioskuo platnosdpoSredni4nrWNP-RPPM.08.01.02-00-015/09-1
I 2 25.05.2012r..
kwoty wydatk6w
z EFRRstanowi5 677,57PLN. W zwiAzkuz powyzszym
kwalifikowalnycho 6 679,50PLN, z czegodofinansowania
do zwrotu pozostaje 5677,57 PLN wraz z odsetkami liczonymi, jak dla zaleglo5cipodatkowych od dnia
przekazaniadofinansowaniaprzezlZ
nr WNP-RPPM.08.01.02-00-015/09l3 z 15.10.2012r. zmniejszenie
kwoty wydatk6w
f) wnioskuo platnoSipoSrednie
kwalifikowalnycho l5 312,76PLN, z czegodofinansowaniaz EFRR stanowi13 015,85PLN.
LAczna kwota wydatk6w uznanaza niekwalifikowalnew wyniku kontroli wynosi 102 400,25PLN, co skutkuje
zmniejszeniemdofinansowaniao kwote 87 040,21PLN.
przezBeneficjentaInformacjiPokonholnejoznaczazgodp*na pomniejszenie
refundacjiwnioskuo platno5c
Podpisanie
koicow4 o kwoty wynikajeceze stwierdzonychnaruszei na odpowiedniewydatki z poszczeg6lnych
wniosk6w o
platnosdwrazz uwzglgdnieniem
odsetekjakdla zalegloscipodatkowych,
zgodniez zapisamiar1.207ustawyo finansach
publicznych(Dz.U.z 2009r., Nr 151,po2.1240zp6in.zm).
ll/artoit umowy
CalkowitawafioScProiektu
Kwota wydatkowkwalifikou alnvch

Dofinansowanie
z Funduszux+85.000/o
W tym na Padnera Wiod4cego Miasto i
Gmine Sztum
Pafinera Parafii Rzymskokatolickiej p.w.
Sw. Anny w Sztumie

Jedn. Realizuj4cejproj. - Miejsko Gminny
r.rSztumie
O(rodekPomocySpolecznei
WkladwlasnyBeneficienta
15,00%
Kwota wydatk6w niekwalifi kowalnych
W tvm w wvniku kontroli

Wartoic po konrroli

PLN
8 690s97.04
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1 LN

149591,32PLN

1 4 95 9 1, 3 2P L N

14212,08PLN

14212,08PLN

873236.73PLN
3 563807,30PLN

828320,91PLN
3 168857,82PLN
r 02 400.25PLN

++maksymalna
kwotadofinansowania
wyliczonazgodnaze wskaZnikiem
z umowynr UDA-RPPM.08.0l.02-00-015/0904 z dnia l8 oaZdziernika
2012roku.

4.1 Zobowi4zujesigPartneraWiodecegodo przekazania
informacjio osiqgniQtych
wskaZnikach
rezultatu:
poddanegoochronie,
obiektydziedzictwa
kulturowego
8.1.2.3q(KSI)Liczbaos6botlwiedzajqcych
produkt6wtury)sq,cznych
8.1.2.29(KSI)Liczbaturyst'w kor4stajqcychz Wtv,orzonyclt/znodernizowanych
potwierdzaj4cymi
tych warto6ci.
wrazz dokumentami
osi4gnipcie
zalecenia
Tenninwvkonania
do dnia09.01.2014r.
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Kierownik jednostki kontrolowanejlub osoba przez niego upowa2nionamo2e odm6wid podpisaniaInformacji
Pokontrolnej,skladaj4cw terminiedo 7 dni kalendarzowych
od dniajej otrzymania,plsemnewyja6nienietej odmowy.
W przypadkubraku zastrzezehKierownik jednostki konholowanejzobowi4zanyjest do podpisaniaInformacji
Pokontrolneiw terminie7 dni

Kontrolgwpisanodo ksiqpkikontroliUrzeduMiastai Cminy Sztumpod numerem5/2013
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Pieczgdi podpisKierownikaReferatuKontroli

Pieczgdi podpisDyrektoraDPR/ZastQpcy
DyrektoraDPR
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