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Termin przeprow adzenra
kontroli

r.
r. - 18.02.2015
08.12.2014

Numer Umowy
o dofinansowanie

I 12-00zmieniona:
UDA-RPPM.08.01.02-00-007
z dnia 06 marca2014 t
Aneksemnr UDA-RPPM.OS.01.02-00-007112-01

Data podpisaniaumowy

02 lipca2012r

Nazwa Projektu

miastalokacyjnegoSztum wraz zprzylegLymi murami
Rewitalizacjateren6wfosy Sredniowiecznego

Beneficjent

Miasto i Gmina Sztum

Adres j ednostki kontrolowanej

ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum

Miej sce r ealizacji proj ektu

Miasto Sztum

Rodzaj/typrkontroli

Planowa I na zakohczenierealizacii

Jednostkakontrolowanazostalapoinformowanao przeprowadzeniuprzedmiotowejkontroli pismem o sygn. DPR-K.44'90.2014'
z dnia 01.12.2014r.
I 1212014,
EOD: 100774
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DepartamentProgram6w
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LeszekTabor

Burmistrz Miasta i Gminy Sztum

2.

Danuta Wiatrowska

Skarbnik Miasta i Gminy Sztum

Lp

'i

Stanowiska

Imie i nazwisko

Lp.

Stanowisko

lmie i nazwisko

I

Ewa Ruczyriska

Kierownik ReferatuRozwoju Lokalnego

2.

Gabriela Smoliriska

Zastqpca Kierownika Referatu Rozwoj u Lokalnego

J.

TeresaZsubifska

p.o. ZastgpcyKierownika ReferatuFinansowo-Budzetowego

4.

AgnieszkaSzymariska

Stanowiskods. KsiggowoSciBudzetowej

Typ konlpoliw !1ak9!glyb na zat919-291i9
lealizacji,tylko dla kontroli planowych
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5.

TeresaWasilewska

p.o. Kierownika Referatu Inwestycji i Zam6wieh Publiczttych

6.

Lidia Ruszala

p.o. Zastgpcy Kierownika Referatu Inwestycji iZam6wieft Publicznych

7.

Malwina WiSniewska

Stanowisko ds. Zam6wierl Publicznych

8.

Marcin Lipitiski

p.o. Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Bezpieczetistwa

9.

Halina Tvmoszuk

Stanowisko ds. SprzedazyNieruchomoSci

10.

Beata Tritt

Stanowisko ds. Podzial6w Geodezyjnych, Scalania i Wywlaszczenia

1.4Zakres kontroli
Nr wniosku o olatnoSi
Data zlo2enia
Olves dotvczscv
Kwotawydatk6w
h,val iJikowal nych obj gtych
wnioskiem
Wnioskowqnakwota
Nr wniosku o plqtnoSd
Data zloienia
Olves dotyczqcy
Kwotawydatk6w
hu al ifikow alny ch obj gtyc h
wnioskiem
Wnioskowanakwota
Nr wniosku o olatnoii
Data zlo2enia
Olves dotvczscy
Kwotawydatk6w
la,val iJikowal nych obj gtych
wnioskiem
Wnioskowanakwota
Nr wniosku o platnoft
Data zloienia
Olcresdotvczacy

WNP-RPPM.08.01.02-00-007| 12-0r
r.
01.10.2012
r. do 01.10.2012r.
od 10.12.2008
36 235,80PLN
23 553.27PLN
WNP-RPPM.08.01.02-00-007I 12-02
r.
20.12.2012
r
r. do 20.12.2012
od 02.10.2012
83 800,00PLN (kwotawydatk6wpo autoryzacji:83240,20PLN)
PLN
54 106.13
I 12-03
wr\p-RPPM.08.01.02-00-007
r.
15.03.2013
r.
od2l.l2.20l2r.do 15.03.2013
PLN
O,OO
PLN
O.OO
WNP-RPPM.08.01.02-00-007| 12-04
r.
14.06.2013
r
r. do 14.06.2013
od 16.03.2013

Kwotawydatk6w
h,valffi owalnych objgtych
wnioskiem

PLN
O,OO

Wnioskowanqkwota
Nr wniosku o platno5d
Data zlo2enia
Olves dotvczgcy

PLN
O.OO
wNP-RPPM.08.01.02-00-007| 12-05
r.
06.09.2013
r.
r. do 06.09.2013
od 15.06.2013

Kwotawydatk6w
hualifikowalnych objgtych
wnioskiem

5 535,00PLN

Wnioskowanqkwota
Nr wni.osku o platnoSC
Dqta zloZenia
Okres dotvczqcv
Kwotawydatk6w
kw al iJikowalny ch obj gtych
wnioskiem
Wnioskowanakwota
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3 s97,75PLN
WNP-RPPM.08.01.02-00-007| 12-06
05.12.2013r
r.
r. do 05.12.2013
od 07.09.2013
PLN
O,OO

O,OO
PLN
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Nr wniosku o platnofii
Data zlo2enia
Okres dotvczscv

1.02-00WNP-RPPM.08.0
007I 12-07
03.03.2014
r.
r
od06.12.2013
r. do 03.03.2014

Kwotawydatk6w
h,ualifikow
alrych objgtych
wnioskiem

599 591,23 PLN (kwota wydatk6w po autoryzacji'.598 286,32 PLN)

PLN
388886,10
| t2-08
wNp-RppM.08.01.02-00-007
02.06.2014r.
r. do 02.06.2014
r.
od 04.03.2014

Iilnioskowana kwota
Nr wniosku o olatnoSt
Data zloienia
Olcresdotvczacv
Kwotawydatk6w
kw alifikowalnych obj gtych
wnioskiem
Wnioskowanakwota
Nr wniosku o platnoSt
Data zlo2enia
Okres dotvczscy
Kwotqwydatk6w
kwaliJikow alny ch obj gtych
wnioskiem
lVnioskowanakwota
Nr wniosku o olatno5t
Data zloienia
OJcresdoMczscv
Kwotuwydatk6w
kw alifikow alny ch obj gtych
wnioskiem
Wnioskowanakwota

2 969,12PLN
1 929.93PLN
wNP-RPPM.08.01.02-00-007| 12-09
29.07.2014
r.
od 03.06.2014
r. do 29.07
.2014r.
691634,63PLN
449 562.50PLN
WI{P-RPPM.08.01.02-00-007
I r2-r0
r.
24.09.2014
r.
od 30.07.2014
r. do 27.08.2014
927 55',7,13
PLN
602912.13PLN
Termin zloZenia wynikajqcy z Umowy
o dofinansowanie

29.08.2014
r. + 30 (dni)
f .5 Zrbi*Diec*nie ors$'id,l0wei"realizacii u*lowv
Wnioseko platno{t koricowg
Lp.

Rzeczywisty termin zlo2enia

24.09.2014
r.
:t:;t::::

-:::

Rodzai zqbezoieczenia
Weksel In Blanco wraz z deklaracia wekslowa Nr 147/2012

:

,;i

Termin zlo2enia

23.07.2012
r.
ffi

1.6 Wizyty dotychsasowe
Lp. I Data

lllilw,
Nr informacii pokontrolnei I Zakres

ir;

Osobv kontroluigce

2. Metodatgffia#*:nrq*sdzeiila kscxaoli(ddtlania wybranedo kontroli oiaz obszarykontroli)
Kontrolg przeprowadzono na dokumentacji i w miejscu realizacji Projektu, gdzie sprawdzeniu podlegaly nastgpuj4ce elementy
Projektu:
l. Zahres rzeczowy Projektu (dokumentacja techniczna budowy - projekty budowlane, dzienniki budowy, protok6i przekazaria
placu budowy i koticowy odbioru rob6t; projekt budowlany powykonawczy, dokumentacja geodezyjnapowykonawcza,
wskaZniki produkhr/rezultatu; miejsce realizacji Projekru - frzyczne potwierdzenie wykonanego zakresu rzeczowego),
zgodnoSdz wnioskiem aplikacyjnym, zarejestrowanympod numerem: WND-RPPM.O8.01.02-00-007112;'
2. Zam6wieniapubliczne - prawidlowoSi stosowaniaustawy Prawo Zam6wieh Publicznych;
3. Elementy promocji wraz ze stosowaniempolityk horyzontalnych;
4. Zakes finansowy:
- wyci4gi bankowe pofvierdzalqce wptywy i wydatki zwiqzarrc z projektem;
- dokumenty finansowo - ksiggowe potwierdzajqce poniesione wydatki, okreSlonew umowie;
- dokumenty poSwiadczaj4ceprzyjgcie skiadnik6w majqtkowych na stan;
- wvodrebniona ewidencia ksiesowa proiektu:

DEPARTAMENTPROGRAM6W REGIONALNYCH
Wojew6dztwaPomorskiego,ul. Okopowa21127,80-810Gdafisk
UrzqdMarszalkowski
rvww.pomorskie.eu,
58 32 68 133,fax. 58 32 6$ 134,e-mail:dpr@pomorskie.eu,
www.urzad.pomorskie.eu
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Archiwizacjaprojektu.

Projekt pod nazw4 ,,Rewitalizacja teren6w fosy Sredniowiecznegomiasta lokacyjnego Sztum wraz zprzyleglymi murami" zostal
zrealizowany na podstawiewniosku o dofinansowanie nr: WND-RPPM.08.01.02-00-007/12 bgd4cego zalqcznikjem do Umowy nr:
UDA-RPPM.08.01.02-00-007112-00z p6itiejszymi zmianami, zawartej z Inst5rtucj4Zanqdzaj7cq w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Wojew6dztwa Pomorskiego na lata 2007 -2013, Osi Priorytetowej 8 Lokalna infrastnrkhra podstawowa , Dzialanra
8.1 Lokalny potencjal rozwojowy, Poddzialania 8.1.2. Lokalna infrastruktura wspieraj4ca rozw6j gospodarczy, wsp6lfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
W ramach niniejszego Projektu Beneficjent wykonal rewitalizacjg obszaru na kt6rym znajdujq sig historyczne mury obrorure miasta
oraz przylegaj4ca do nich fosa staromiejska,usytuowane w Sr6dmieSciuSztumu, pomigdzy ul. Mickiewicza, Osiriskiego, Wladyslawa
IY oraz posesjami stoj4cymi przy ul. Baczyriskiego. Dzialaruami w ramach Projektu objgto takZe mvr zlokalizowany na dzialce
parblera projektu - Parafii Sw. Anny, przy ul. Wladyslawa IV. Obszar realizacji, to od czas6w lokacji miasta teren zurbanizowany,
mieszczqcy sig w strefie ochrony konserwatorskiej, dlatego te2 inwestycjg przeprowadzono pod nadzorem konserwatorskoarcheologicznym. Wzakresie realizacji projektu Rewitalizacja miejskiego muru obronnego olqcznej dlugoSci 116m - wykonano
uzupelnienie orazodtworzenie jego czgici, zprrywr6ceniem dawnej formy architektonicznej, maj4ce na celu wyeksponowanie
warto6ci arfystycznych i estetycznych, a tak2e zatrzymarie procesu destrukcji zabytku. W ramach tego zadaria przeprowadzono prace
konserwatorsko-budowlane w zakresie: przemurowania lulnych kamieni, wymurowania muru kamiennego, wykonania podp6r,
rzygaczy kamiennych, drenilru i studzienek rewizyl'nych, wykonania muru grub. 2 Vz cegly w partii wy1szej, przemurowania korony
muru ceglanego, hydrofobizacji powierzchni, wykonania kotwienia ze stali nierdzewnej, wykonania opaski brukowej z kamienia
polnego. Kolejnym zadariem byla budowa oSwietlenia iluminacyjnego fragmentu mur6w obronnych. W ramach tego zadaria
umieszczono w podloZu - 23 srt. ,,opraw doziemnych" przystosowanych do przenoszenia nacisk6w, projektor6w o kierunkowym
symetrycznym rozsyle Swiatla iluminacyjnego. W ramach Projektu zagospodarowano przestrzeri publiczn4 fosy staromiejskiej
o powierzchni 0,6 ha wykonuj4c: m.in. rozbi6rkg szaletu miejskiego, chodnik6w, schod6w terenowych oraz sceny plenerowej; po
czym dalsze prace obejmowaly: utworzenie chodnik6w, placyk6w i schod6w terenowych; vzqdzenie teren6w zielonych; realizacjg
malej architektury, plac6w zabaw oraz pomnik6w i zespol6w obiekt6w o podobnym charalderze, m.in. lawki, stoly do gier, kosze na
Smieci, latarnie parkowe; instalacjg systemu monitoringu wizf nego wlposaZonego w 3 kamery; budowg przyl4cza wodoci4gowego
ikanalizacyjnego oraz sieci kanalizacji drena2owej. Zadanre realizowane przez parlnera projektu obejmowalo remont fragmentu
ogrodzenia (muru ceglanego) wok6l cmentarza i koSciola p.w. Sw. Anny w Szh.rmie o dlugoSci 46,32m - w zwiqzkt z czg
przeprowadzono rekonstrukcjg ogrodzenia, wykonano izolacjg przeciwwilgocioq
orazwzdhy2 ogrodzenia uloZono opaskg zl<rtszywa
plukanego sortowanego.
Wykonanie rob6t budowlanych wskazanego powyZej przedsigwzigcia inwestycyjnego, w zakresie realizowanlnn przez Partrcra
Wiod4cego - Miasto i Gming Szhrm, powierzono PrzedsigbiorstwuBudownictwa Przemyslowego "Celbud-Przemysl6wka" Sp. z o.o.,
ul. Lotnicza l, 82-500 Kwidzyn, na podstawieumowy nrRI.272.l7 .2013 z dnia 28.08.2013r.
Wykonanie rob6t budowlanych, w zakresie realizowanym przez Parfrera Projektu - Parafig Rzymsko-Katolick4 p.w. Sw. Anny
w Sztumie, powierzono Przedsigbiorstwu Og6lnobudowlanemu i Konserwacji Zabytk6w Sp6lka Jawna, Krzysztof Osuchowski Alicja
Babik, ul. StaroScianka1,82-200 Malbork, na podstawie umowy w ll20l2 z dnia04.09.2012 r.
Nadz6r inwestorski jak i Nadz6r archeologiczno-konserwatorski nad zakresem realizowan)rm przez Partnera Wiod4cego Projektu
sprawowal Leszek Natora prowadzqcy dzialalnoif: Nadz6r Budowlany, Kosztorysowanie mgr in2. Leszek Natora, ul. Stefana Batorego
26, 82-200 Malbork, na podstawie umowy w RI.272.19.2013 zawartej dnia 28.08.2013 r. na Pelnienie Nadzoru Inwestorskiego
i archeologiczno-konserwatorskiegoprzy realizacji rob6t budowlanych na wykonywaniu zadania inwestycfnego pn.: ,,Rewitalizacja
teren6w fosy Sredniowiecznegomiasta lokacyjnego Sztum wraz zprryleglymi murami";
Nadz6r Inwestorski w zakresie realizowanym przez Parfrera Projektu - zadarie Parafii, sprawowany byt przez: Marek W6jcik,
ul. Startowa 23N7 ,80-461 Gdarisk, na podstawie umowy nr 712012 zawartej w dniu 04.09.2012 r. na Pelnienie nadzoru budowlanego
podczas remontu ogrodzenia (muru ceglanego)cmentarzai koSciola Sw. Anny w Sztumie;
Nadz6r archeologiczno-konserwatorski- zadanie Parafii - byl realizowany przez: Gra?yng Nawrolsk4, ul. 12 Lutego 32155, 82-300
Elbl4g, na podstawie Umowy o dzielo z dnta 04.09.2012r. zawartej na Pelnienie nadzoru archeologicznegopodczas wykonywania
rob6t budowlanych polegaj4cych na remoncie ogrodzenia (muru ceglanego) cmentarza i koSciola 5w. Anny w Sztumie oraz Bernarda
Jesionkowskiego, ul. Kasprowicza 4c, 82-200 Malbork, na podstawie Umowy o dzielo z dnia 04.09.2012r. zawartej na Pelnienie
nadzoru
ia rob6t
iacych na remoncie oqrodzenia (muru ceglane
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cmenwza i ko5ciola Sw. Anny w Sztumie.
Powy2sze dzialaniapoprzedzono pracami przygotowawczymi: opracowaniem Studium WykonalnoSci do projektu pn. ,,Rewitalizacja
teren6w fosy Sredniowiecznego miasta lokacyjnego Sztum wraz z przylegtymi murami" przez frmg Grupa Doradcza EURO-PRO
AleksandraG6rska,ul.TargDrzewny3/7,80-886Gdafsk,napodstawieumowynrPPII.042.26.|.20llzawartejwdniul3.10.201lr.,
kt6rej treSd zmieniono zawierajqc Aneks nr I z dnta 08.12.2011 r. dotyczqcy wydtuZenia terminu realizacji umowy do dnia
16.12.2011r. (zamiast 09.12.2011r.); oraz wykonaniem dokumentacji projektowej przez PSBUD Piotr Swierzyiski, ul. Jana III
Sobieskiego, 86-300 Grudziqdz, na podstawie umowy nr GN 342.1.201I z drua 06.09.2011 r. w zakresie ,,Opracowanie dokumentacji
projektowej na zagospodarowanie przestrzeni publicznej - fosy staromiejskiej wzdluz mur6w obronnych miasta lokacyjnego
w Sztumie przy ul. Wladyslawa IV" (kara umowna za I dziefi op6itienra realizacji), a takhe wykonanie dokumentacji konserwatorskobudowlanej przez "Bhtro turystyczne Kajder" Sylwiusz Kajder, ul. Barniewicka 60 A, 80-299 Gdarisk, na podstawie umowy
nrRP.342l24l2O08 z dnra 10.12.2008r. Termin 30.04.2009 r. zmieniano; Aneksem nr 1 (zawartym w dniu 30.04.2009r.) na
31.05.2009r., Aneksem w 2 (zawartym w dniu 28.05.2009r.) na 31.07.2009r., natomiastzatireraj1cAneks w 3 z dnia 03.11.2011r.
zmieniono wynagrodzenie 38 430,00 zl zrwiejszaj4c na kwotg 30 744,00 A.
Przy realaacji Projektu poniesiono Koszty zwiqzane z wykupem nieruchomoSci, kt6re zgodnie z przedstatironymi dokumentami oraz
oSwiadczeniem Beneficjenta z dtia ABJ2.20L4 r. nie byty przedmiotem zbycia lub zakupu, a tak2e nie zmienil sig posiadany przez
wlaScicieli tytul prawny w stosunku do tych nieruchomoSci, w okresie co najmniej 7 lat poprzedzaj1cych datg dokonania zakupu,
w zwiqzktr z tym nieruchomoSci nie zostaly zakupione z wykorzystaniem Srodk6w publicznych krajowych lub wsp6lnotowych
w wymaganym czasie.
Wynikiem zrealizowanego projektu jest uzyskanie zwigkszenia lokatnej atrakcyjnoSci inwestycyl'nej, osiedlefczej i turystycznej
Miasta i Gminy Sztum osi4gnigte przez zrewitalizowanie zabytkowego obszaru przestrzeri publicznej o istotnym znaczeniu ze
wzglgdu na wartoSci historyczne oraz atakcylnego pod wzglgdem rekreacy'nym dla spolecznoScilokalnej, a takJzeturyst6w zuwagi
malowniczego polo2enia dawnej fosy w be4poSrednim s4siedzturie Jeziora Sztumskiego, mur6w miejskich jak i najwaZniejszych
zabytk6w historycznego centrum Sztumu. W wyniku przeprowadzonych czynnoSci kontrolnych stwierdzono, i2 projekt zostal
zrealizowany w spos6b zgodny zumowq i obowi4zuj4cym prawem, azgromadzona dokumentacja w wymaganym zakresie jest
kompletna i prawidlowa
Stwierdzono, 2e wskafinrki produktu oraz wskainik rezultatu (Powierzchnia zrewitalizowanych obszar6w) zostaly osi4gnigte w 100%.
Zgodnre z deharacj1 Beneficjenta zawart4 w o5wiadczeniu z dnia 08.12.2014r. informacja o osi4grrigciu pozostalego wymaganego
/ zmodemizowanych produkt6w turystycznych) zostanie
wskaZnika rentltaf.t (Liczba turyst6w korzystaj4cych z wfiorzonych
przedstawionaIZ RPO WP do dnia 30.06.2015 r.

WskaZnikiproduktu
Zgodnoit
z umowq

Warto{t
Nazwa

jednostka
miary

8.r.2.2(KSI) Liczba
zmodyfikowanychprodukt6w

planowana
zgodnie
z umowq

osiqgnigta
w trakcie/na
tak
zakoriczenie
realizqcii

szt.

1,00

1,00

x

(KSI)Liczba
8.1.2.24
zrewitalizowanvchobszar6w

sn.

1,00

1,00

x

8.| .2.25Liczbazakupionych
system6wmonitoringu
w mieiscachpublicznych

szt.

1,00

1,00

x

turvstvcznvch

Nie

Dolrumentpotwierdzaj qcy osiqgnigcie
wskainika/kons elcwencj e nieosi qgnigcia
wskainika dla dalszej realizacji
projektu
Protok6l odbioru rob6t z dnia
10.07.2014r. oraz oSwiadczenie
Beneficientaz dnia08.l2.20l4 r.
Protok6l odbioru rob6t z dnia
10.07.2014r. oraz oSwiadczenie
Beneficientaz dnia 08.12.2014r.

Protok6l odbioru rob6t z dnia
10.07.2014
r. orazoSwiadczenie
z &na08.12.2014r.
Benefrcienta
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WskaZniki rezultatu

Zgodnoit
z umowa

WartoSt
Nazwa

jednostka
miary

8.1.2.29(KSI) Liczbaturyst6w
korzystaj4cychz wyworzonych
/ zmodemizowanychprodukt6w
turystycznych

osoby/rok

4 000,00

ha

0,60

8.1.2.34(KSI) Powierzchnia
zr ew itallzow anych obszar6w

2 Tffiwtdite

p$licmc

;#S

planowana
zgodnie
z umowq

Sffi

:E

;

osiqgnigta
w trakcie/na
zakoficzenie
realizacii

tak

nrc

Informacjez CentrumKultury
(z siedzib4
ChrzeScijanskiej
w koScielepoewangelickim)
oraz zSztumskiegoCentrumKultury;
OSwiadczenie
Beneficienta
z 8.12.2014

x

0,60
l@

Protok6l odbioru rob6tz dnia
10.07.2014r. oraz oSwiadczenie
Beneficienta z drr'a 08.12.2014r.

x

1:"'

Dokument potwierdzai qcy osiqgnigcie
wskainika/kons ekwencj e nieosiqgnigcia
wskqinikq dla dalszej realizacji
projektu

;^

1ry.

Y

,.-"

',@

Beneficjent w ramach projektu przeprowadzil nastgpuj4cepostgpowania:
1. Postgpowanieo udzielenie zam6wienia publicznego;
1.1 Tryb udzielenia zam6wienia z przetarg nieograniczony;
1.2 Warto5d zam6wienia: poniZej kwot, o kt6rych mowa w art. 1l ust.8 PZP;
1.3 Okre5lenie przedmiotu zam6wienia:
,,Pelnienienadzoru inwestorskiego przy realizacji roboty budowlanej pn. Rewitalizacji teren6w fosy Sredniowiecznegomiasta
lokaclnego Sztum wraz zprrylegLymi murami",
1.4 Data wszczgcia postgpowania: ogloszenienumer 300062-2013, data zamieszczenia2g lipiec 2013r.

W wvniku nrzeprowadzoneso postepowania zam6wienia udzielono:
Leszek Natora Nadz6r Budowlany, Kosztorysowanie z siedzibqw 82-200 Malbork, ul. StefanaBatorego 26.
Umowa numer RI.27 2.19.2013 zau,artaw dniu 28 sierpnia 2013r. w Szfumie.
WartoS6 umowv: 92 250,00 zl. brutto

Na podstawie przedlohonej dokumentacji nie stwierdzono naruszeri maj4cych wptyw na wynik postgpowania.

2. Postgpowanieo udzielenie zam6wienia publicznego;
2.1 Tryb udzielenia zam6wienia i przetarg nieograniczony;
2.2 WartoSd zam6wienia: poniZej kwot, o kt6rych mowa w art. 11 ust.8 PZP;
2.3 Okre5lenie przedmiotu zam6wienia:
,,Rewitalizacji teren6w fosy Sredniowiecznegomiasta lokacyjnego Sztum wraz zprzyleglymi murami",
2.4 Dfia wszczgcia postgpowania: numer ogloszenia 260156 - 2013, dala zamieszczenia04 lipiec 2013r.

W wvniku przeprowadzonego postepowania zam6wienia udzielono:
PrzedsigbiorstwoBudownictwa Przemyslowego ,,Celbud - Przemysl6wka'oSp. z o.o., z siedzib4 82-500 Kwidzyn, ul. Lobricza I
Umowa numer P.I.272.17.2013zawarta w dniu 28 sierpnia 2013r. w Sztumie.
*i*
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Warto5d umowv: 2 138 776,93 zl. brutto

Na podstawie przedlolonej dokumentacji nie stwierdzono naruszeri maj4cych vptyw na wynik postgpowania.

3. Postgpowanieo udzielenie zam6wienia publicznego;
3.1 Tryb udzielenia zam6wienia, przetargnieograniczony;
3.2 WartoSd zam6wienia: poni2ej kwot, o kt6rych mowa w art. l l ust.8 PZp;
3.3 OkreSlenie przedmiotu zam6wienia:
,,Swiadczenieuslug w zakresie obslugi geodezy'nej Gminy Sztum",
3.4 Data wszczgcia postgpowania: OgloszenieBZP - rumer 265319 - 2011, data zamieszczeria lO paidziemtka 20llr.

W wvniku przeprowadzoneso posteoowania zam6wienia udzielono :
Firma Geodezylna GeodezjaP. H. U. Aleksander Swi4tecki, z siedzibqw 82-200 Malbork, ul. Krajewski ego24
Umowa numer GNIII.1.201l zawarlaw dniu 05 grudnia 2011r. w Sztumie.
WartoSd umowv: 65 989,50 zl. brutto

W powyZszym postgpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego stwierdzono w trakcie kontroli nastgpuj4ce naruszenia ustawy
pzp:

Zamawiajqcy w przedmiotowym postgpowaniu dokonal opisu warunk6w udzialu w postgpowanit oraz opisu sposobu dokonywania
oceny spelnienia warunku w zakresie dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zam6wienia:

Wykonawca wykaie, 2e dysponuje: minimum jednq osobq posiadajqcq uprawnienia zqwodowe do wykonywania samodzielnych
funkcji
w dziedzinie geodezji w zakresie wykonywania podzial6w nieruchomoici i rozgraniczeri, wydane na podstawie ustary prawo
geodezyjnei kartograficzne z dnia 17 maja 1989rolru (tekstjednolity Dz. U. z 2010 r, Nr 193,poz. 1287 ze zmianami).

Na potwierdzenie spelniania tak okreslonego warunku zahqdal dolqczenia do oferty:

Oiwiadczenie, 2e osoby, kt6re bgdq uczestniczyt w wykonywaniu zamfwienia, posiadajq Wmagane uprawnienia, jeieli
naHadaj q obowiqzek posiadania takich uprawnieft.

ustawy

Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zam6wien publicznych, Zamawiaj4cy wzrya wykonawc6w,l<t6rzy w okreSlonym terminie nie
zloZryli wymaganych przez zamawiaj4cego oSwiadczerl lub dokument6w, o kt6rych mowa w afi. 25 ust. 1 lub kt6rzy nie zlo2yli
pelnomocnictw, albo kt6rzy zloiryli wymagane przez zamawiaj4cegooSwiadczeniai dokumenty, o ki6rych mowa w art.25 ust. l,
zawierajqce blgdy, lub l*6rzy zlozryli wadliwe pelnomocnictwa, do ichzloheriaw Wznaczo\ymterminie,
chyba Le mimo ich zlo1enia
oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby uniewaZnienie postgpowania. Wykonawca, kt6rego oferta zostala
wybrana jako najkorzystniejsza nie zalqczyl ZqdanegooSwiadczenia, zatem Zamawrajqcy w przedmiotowym postgpowaniu wezwal do
uzupelnienia o brakuj4ce oSwiadczenie. Z dokument6w przedstawionych na kontroli, nie wynika aby wykonawca na wezwanie na
podstawie art. 26 ust. 3 ustawy PZP , unrpelnrt ZqdarrcoSwiadczenie. W zwqzJr:trz czq, w pr4padku, gdy wykonawca nie uzupelni
dokument6w lub z uzupelnionych dokument6w bgdzie wynikalo, iz wykonawca nie spehria warunk6w udzialu w postepowaniu na
dzief skladania ofert \rb, zamatiraj4cy winien wykluczy6 wykonawcg z postepowania na podstawie art.24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo
zam6wief publicznych, czyli z powodu niewykazania przez wykonawca spelniania warunk6w udzialu w postepowaniu.
*t*
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W kontrolowanym postgpowaniu Zamawiaj4cy nie wykluczyl wykonawcy z postgpowania, crq
ustawy PZP.

naruszyl zasady art. 24 ust. 2 pkt. 4

Kwalifikacja prawna oraz opis naruszenia: naruszenie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy pzp, poprzez wyb6r jako najkorzystriejszej oferty
wykonawcy podlegaj4cegowykluczeniu.
Zgodnie z taryfrkatorem, za powy2sze naruszenie zostaje nalohona korekta finansowa. W przedmiotowej sytuacji do ustalenia
wysokoSci korekty finansowej zastosowanometodg wskaZnikow4.
Wskaznik procentowy nalo2onej korekty zastosowany do obliczenia wysokoSci korekty finansowej dla dw
kt6re nie jest objgte dyrektywq2}}4llSlWE, okre5lono wedlug tabeli2.

zam6wienia publicznego,

Bior4c pod uwagg wszystkie okolicznoSci mog4ce miei wptyw na naruszenie zasad konkurencyl'nolci, przejrzystoSci, r6wnego
taktowania i niedyskrymrnacji, nale?y wziq(, pod uwagg transgraniczny charakter zam6wienia - tj. czy dane zam6wienie moZe sta6 sig
przedmiotem zainteresowaniapodmiot6w maj4cych siedzibg w innych paristwachczlonkowskich.
Analizujqc poniZsze postgpowanie stwierdza sig i2 wyst4pilo jedno naruszenie skutkuj4ce naloZeniem korekty, zam6wienie nie ma
charakteru transgranicznego oraz nie wplywa w znacznp stopniu na naruszenie zasad konkurencyjnoici, przejrzystoSci, r6wnego
traktowania i niedyskryminacj i.
W zwr4zku z tym, i2 wskaznik 25%o jest zalecanq maksymaln4 stawk4 korekty finansowej, a w przedmiotowym postgpowaniu
zaistnialy okolicznoSci przemawiaj1ceza jej zmniejszeniem,IZ RPO WP podjglo decyzjg o obnizeniu korekry finansowej do 5 %o.
Wskafnik procentowy do obliczenia warto5ci korekty finansowej za wry. naruszenia przy udzielaniu zam6wienia publicznego
wynosi 5%o.
Beneficjent pismem znak RLV.042.26.1.2015 z dnia 27lutego 2015r. wni6sl zastrzeLenia do zapis6w Informacji Pokontrolnej nr
g0tPllll4tl z dnia 19luty 20l5r.,Instytucja Zarzqdzaj4ca RPO WP informuje,rtpo przeanalizowaniu wyjaSnierflodstgpuje od
stwierdzonego naruszenia oraz wysokoSci naloZonej korekty finansowej.

4. Postgpowanieo udzielenie zam6wienia publicznego;
4.1 Tryb udzielenia zam6wienia: przetargw trybie, o kt6rym mowa w art.70t - T05Kodeksu Cywilnego
4.2 OkreSlenie przedmiotu zam6wienia:
,,Wykonanie rob6t budowlanych polegaj4cych na remoncie ogrodzenia (muru ceglanego) cmentarza i koSciola Sw. Anny w Sztumie
w ramach projektu: Rewitalizacja teren6w fosy Sredniowiecznegomiasta lokacyjnego Sztum wraz zprzyleglymi murami'n,
4.3 Data wszczgciapostgpowania: l7 sierpieh2}l2r. r.

W wyniku przeprowadzoneso posteoowania zam6wienia udzielono:
Przedsigbiorstwo Og6lnobudowlane i Konserwacj i Zabytk6w S. J. Krzysztof Osuchowski Alicja Babik, z siedzlb4 w 82-200 Malbork,
ul. StaroSciriskaI
Umowa w l/2012 zawartaw dniu 04 wrzeSnia2012r.
WartoSd umowv: 79 100,00 zl. brutto

Beneficjent nie spelnia kryteri6w podmiotowych okreSlonych w art. 3 Prawa zam6wieri publicznych, IZ RPO WP zobowi4zala
w umowie o dofinansowanie, do udzielania zam6wien publicznych w trybie przetargu, o kt6rym mowa w art. 70' - 70' Kodeksu
Cywilnego, w przlpadku gdy ich wartoSi przefuaczawyrahonq w zlotych r6wnowarto5i kwoty 14 000 EUR.

W powy2szym postgpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego stwierdzono w trakcie kontroli nastgpujece naruszenia ustawy
pzpi
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Zamawiaj4cy w przetarga ustalil warunek udzialu:

,,O udzielenie niniejszego zam|wienia mogq ubiegat sig wykonawcy posiadajqcy co najmniej l0 letnie doSwiqdczenie
zawodowe oraz wyknzq, 2e wykonali co najmniej 5 rob6t budowlanych na obiektqch zabytkowych"

Na potwierdzenie tak okreSlonego warunku zt2qdali dolqczenia do oferry dokumenty potwierdzaj4ce spelnianie warunk6w. Nale2y
pamigtad, i2 Zamawiaj4cemu wolno opisai spos6b dokonania oceny spelniania warunk6w udzialu w postgpowaniu w spos6b
odpowiadaj4cy jego potrzebom, pod warunkiem, 2e opis ten nie spowoduje wyeliminowania konkurencji. W konsekwencji, spos6b
dokonania oceny spelniania warunk6w udzialu w postgpowaniu opisany przez zamawiaj4cego ma z jednej stony zapewnii wyb6r
wykonawcy zdolnego do wykonania zam6wienia, a z drugiej strony nie moZe ogranicza6 konkurencji pomigdzy takimi wykonawcami.
St4d, opis sposobu dokonania oceny spelniania warunk6w udzialu w postgpowaniu winien by6 okreSlony proporcjonalnie do specyfiki
danego zam6wienia i uzasadnionych potrzeb zanawiaj4cego. Nie bez znaczeria dla podnoszonego problemu jest takZe to, i2 dla
stwierdzenia nieprawidlowoSci w opisaniu sposobu dokonania oceny spelniania warunk6w udzialu w postgpowaniu, a tym samym
sprzecznoSciz prawem, wystarczajqcejest juz zaistrienie samej mo2liwoSci utrudniania uczciwej konkurencji poprzez zastosowanie
okreSlonych warunk6w udzialu w postgpowaniu, niekoniecznie zaSrealnego uniemoZliwienia takiej konkurencji. Nale2y podlreSlii, 2e
opis sposobu dokonania oceny spehriania warunk6w udzialu w postgpowaniu musi byd adekwatny i proporcjonalny do przedmiotu
zam6wienia oraz wynikat z tzasadtionych potrzeb zamawiajqcego. Jeszcze raz nale|y podkreSlii, 2e spos6b dokonania oceny
spelniania wanrnk6w udzialu w postgpowaniu zamawiajqcy ma obowi4zek opisywa6 z uwzglgdnieniem zasady, i2 dopvszczonym do
ubiegania sig o zam6wienie powinienbyt kazdy wykonawca, kt6ry jest zdolny do realizacji zam6wienia. NaleZy tez podkreSli6, 2e
mimo, i2 przepisy kodeksu cywilnego dotycz1ce przetargo, kt6ry to tryb wylonienia wykonawcy stosowal beneficjent, nie reguluj4
przetargu, w tym wlaSnie aspekt6w zapewnienia uczciwej konkurencji, to nale?y mieC na
szczeg6lowo kwestii dotyczqcych $u
uwadze, 2e beneficjent wydatkuj4c Srodki unijne przyznane pod warunkiem zachowania przy ich wydatkowaniu szczeg6lnych
rygor6w, powinien sig do tych wymog6w stosowad.NaleZy podkreSli6, 2e beneficjent jest zobowi4zany umow4 o dofinansowanie do
stosowania regul i zasad wynikajqcych z danego programu oraz dokument6w programowych. W umowie o dofinansowanie
zastzeaono nadto ($ 11 pkt 7 umowy), 2e w przypadku naruszenia zasad okreSlonych w Traktacie, dyrektywach UE oraz
orzecz.ricfiire ETS stosowanebgd4 korekty wynikaj4ce z tzw. ,,Taryftkatora". Nale2y teZ podkreSlif, 2e w Przewodniku Beneficjenta
w wersji obowi4zuj4cej w dacie oglaszaria przetargu zawarte byly szczeg6lowe informacje dotyczqce obowi4zk6w zwiqzanych
z dodatkowymi warunkami obarczaj1cymiprzetngiprowadzone co do zasady wg kodeksu cywilnego.
Insfrtucja Zarzqdzajqca RPO WP na lala 2007 - 2013 przypomina, i2 w zapisach Przewodnika wskazano wprost: ,,Pomimo braku
obowi4zku stosowania ustawy Prawo Zam6wieh Publicznych przez czg56beneficjent6w (zwolnienia podmiotowe) tllub ze wzglgdu na
wartoSC zam6wienia (zwolnienia przedmiotowe) dla projelt6w w ramach RPO WP, podczas przeprowadzania tych zam6wieh,
beneficjenci musz4 jednak bezwzglgdrue brat pod uwagg obowi4zuj4ce na wsp6lnotowym rynku europejskim zasady m.in.
konkurencyjnoSci, wynikaj4ce wprost z przepis6w Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFIJE) oraz Orzecznictwa
Europejskiego Trybunalu SprawiedliwoSci, do kt6rych Rzec4pospolita zobowiqzala sig w Traktacie Akcesyl'nym. Zasady te obejmuj4:
swobodny przeplyw towar6w, prawo, przedsigbiorczoSci, swobodg Swiadczenia uslug niedyskryminacjg i r6wne trahowanie,
przejrzyrto\|, proporcjonalno\€ i wzajemne uznawanie. Powy2sze zasady zostaly om6wione m.in. w Komunikacie Komisii
Europejskiej dotyczycym pr&b'a wspdlnotowego obowiqzujqcego w dzied.zinie udzielania zamdwieh publicznych, ktuire nie s4 lub s4
jedynie czgSciowoobjqte dyrektywami w sprawie zamdwieh publicznych (2006/C179/02), Dz Urr aE C 179/2 z 1.8.2006 t j. Dz. U.
22010 r. Nr 113, poz.759 ze zm.
Komisja Europejska stwierdza, 2e ,,zasadyr6wnego traktowania i niedyskryminacji (...) poci4gaj4 za sob4 obowi4zek przejrzystoSci
(...), kt6ry polega na zagwarantowaniu wszystkim potencjalnym oferentom odpowiedniego poziomu upublicznienia informacji (...),
(...) chociaZ niekt6re zam6wienia s4 wyl4czone z zakresu dyrektyw wsp6lnotowych w sprawie zam6wien publicznych, insf5rtucje
zamawiaj1ce, kt6re zawieraj4 takie umowy s4 niemniej zoboirqzane do przestrzegania podstawowych postanowief zawartych
w TWE". Beneficjent6w, kt6rzy nie spelniaj4 kryteri6w podmiotowych okreSlonych w art. 3 Prawa zam6wieri publicznych, IZ RIO
WP zobowi4zuje w umowie o dofinansowanie do udzielania zam6wiefi publicznych w trybie przetargJ, o kt6rym mowa w art. 70' 705Kodeksu Cywilnego, w przlpadku gdy ich wartoSdprzefuaczawyraZon4w zlotych r6wnowartoS6kwoty 14 000 EUR.
W prz5ipadku stwierdzenia przez lZ RPO WP naruszenia obowi4zuj4cych na wsp6lnotowym rynku europejskim zasad (m.in.
konkurencyjnoSci), wynikaj4cych wprost z przepis6w Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFIJE) oraz Orzecznictwa
Europejskiego Trybunalu SprawiedliwoSci, do kt6rych Rzeczpospolita Polska zobowi1zala sig w Traktacie Akcesyjnym, stozuje sig
korekty finansowe obruZaj4cedofinansowanie.
Bior4c pod uwagg wszystkie okolicznoSci mog4ce miei wptyw na naruszenie zasad konkurencfino(ci, przejrzysto5ci, r6wnego
traktowania i niedyskryminacji, nale?y wziqf pod uwagg transgraniczny charakter zam6wienia - fj. czy dane zam6wienie moze staCsig
orzedmiotem zainteresowaniapodmiot6w maiacvch siedzibe w innych paristwachczlonkowskich.
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Analinlqc ponizsze postgpowanie stwierdza sig iz wyst4pilo jedno naruszenie skutkuj4ce naloZeniem korekty, zam6wienie nie ma
charakteru transgranicznego oraz nie wptywa w znaaznym stopniu na naruszenie zasad konkurency'no(ci, przejrzystoSci, r6wnego
traktowania i niedyskryminacj i.

W przedmiotowym postgpowaniu nast4pilo naruszenie prawa Wsp6lnotowego co skutkuje korekt4 finansow4 w wysokoSci 5%o
wydatk6w kwalifikowanych na w/w umowg.

Beneficjent pismem znak RLV.042.26.1.2015 zdrljLa2T lutego 2015r. wni6sl zastrzeircria do zapis6w Informacji Pokontrolnej nr
90Hln4nz
dnia 19luty 2DlSr.,Instytucja Zarzqdzaiqca RPO WP informuje, i2 po przeanalizowaniu wyjaSniefi podtrrymuje
swoje stanowisko w kwestii stwierdzonego naruszenia oraz wysokoSci nalo2onej korekty finansowej.

5. Postgpowanieo udzielenie zam6wienia publicznego
5.1 Tryb udzielenia zam6wienia: przetargw trybie, o kt6rym mowa w art.701 - 705Kodeksu Cywilnego
5.2 OkreStenie przedmiotu zam6wienia:
,,sprawowanie na&oru archeologicznego nad reallracj4 zadaria pn: remont ogrodzenia (muru ceglanego) cmentarza i ko5ciola
Sw. Anny w Szhrmie w ramach projektu: Rewitalizacja teren6w fosy Sredniowiecznegomiasta lokacyjnego Sztum wraz zprzyleglymi
murami",

W wvniku przeprowadzonego postepowania zam6wienia udzielono:
Grazyna Nawrolska, 82-300 Elbl4g, ul. 12 Lutego 32155
Umowa o dzielo zawarta w dniu 04 wrze5nia 2012r.
WartoSd umowv: I 200,00 zl. brutto

Na podstawie przedLo2onejdokumentacji nie stwierdzono naruszeri maj4cych vptyw na wynik postgpowania.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, i2 promocja projektu zostala zrealizowana zgodnie z art. 8 Rozporzqdzenia Komisji
(WE) nr 182812006 z dria 8 grudnia 2006 r. oraz ,,Wytycznymi dotyczqcymi promocji projekt6w UE dla beneficjent6w RPO WP
2007-2013" stanowi4cymi Zalqcaik nr 12 do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 z listopada 2011r. W miejscach
realizacji inwestycji ustawiono tablice informuj4ce o wsp6lfinansowaniu projektu przez Urug Europejsk4, kt6re po zakortczeniu
inwestycji zast4piono tablicami pami4tkowymi. Wszelka korespondencja prowadzona w zwi4zla z realizacjq projektu odbywala sig
z wykorzystaniem papieru firmowego, zgodnego z opracowanym wzorem zawierajqcym logo Unii Europejskiej, logo ,,Pomorskie
w Unii" oraz logo Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Pomorskiego 2001-2013. Specyfikacje Istotnych Warunk6w
Zam6wienia oraz umowy na roboty inadzory zaopalrzono w wy2ej wymienione logotypy. We wszystkich umowach zawurto
informacjg o wsp6lfinansowaniu wynikaj4cych z rrjch wydatk6w ze Srodk6w Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Wojew6dztwa Pomorskiego. Na oficjalnych stronach internetowych Beneficjenta i parbrera zamieszczonajest
informacja o realizacji projektu ze wskazaniem ir6dd finansowania. Informacje na stronach internetowych opatrzono logo. Unii
Europejskiej,,,Pomorskie w Unii" oraz logo RPO WP 2007- 2013. Ponadto stosowne informacje na temat realizowanego projektu,
wysokoSci udzialu Srodk6w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w jego finansowaniu, podano do publicznej wiadomoSci
za poSrednictwemprasy lokalnej.
Stwierdza sig r6wnie2, i2 zrealizowany Projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi r6wno5ci szans i niedyskryminacji oraz
polityk4 horyzontalnq zr6wnowahonego rozwoju.
W trakcie kontroli ustalono, i2 dokumentacja dotyczqca zrealizowanego projektu, zgodnie z oSwiadczeniem Beneficjenta z dnia
08.12.2014r. w zakresie prowadzonym przezPartnera Wiod4cego przechowywana jest w Urzgdzie Miasta i Gminy w Sztumie, po
zakohczeriu reallr;acji projektu bgdzie przechowywana w Archiwum ZaHadowym Urzgdu Miasta i Gminy w Sztumie przy
ie z oSwiadczeniemz dnra 08.12.2014r., dokumentacia w zakresie
ul. Mickiewicza39
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w archiwum Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w

Sw. Anny w Sztumie, a spos6b archiwizowania dokumentacji jest zgodny

zWytycznymii spelniastosowrewymaganiaw tym zakresie.

Zgodnie z Umow4 nr LIDA-RPPM.08.01.02-00-007112-00z dnra 02 lipca 2012 roku Inst5rtucjaZarzqdzajqca przyznala Miastu i
Gminie Sztum oraz Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. 5w. Anny w Sztumie dofinansowanie na realizacjg Projektu ,,Rewitalizacja
teren6w fosy Sredniowiecznego miasta lokacyl'nego Sztum wraz z przyle$ymi murami", w ramach Osi Priorytetowej 8 - Lokalna
Infraskuktura podstawowa, Dzialaria 8.1 - Lokalny potencjal rozwojowy, Poddzialania 8.1.2. Lokalna infrastruktura wspieraj4ca
rozw6j gospodarczy, wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP, w
maksymalnej wysokoSci 1808252,08 PLN, w tym dofinansowanie dla Parbrera Wiod4cego - Gminy i Miasta Sztum 1750249,25
PLN, Partnera - Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. 5w. Anny w Sztumie - 58 002,83 PLN, stanowiqcej 65% calkowitych wydatk6w
kwalifikowalnych wynosz4cych kwotg 2 781 926,28PLN.
Aneksem nr UDA-RPPM.08.01.02-00-007112-01z drua06 marca2074r. zmieniono tekst umowy, wniosek o dofinansowarie oraz
harmonogram rzeczowo-ftnansowy. Calkowita wartoSd Projektu z kwoty 2 837 989,97 PLN ulegla zmniejszeniu do kwoty
2449948,4I PLN, wysoko56 calkowitych wydatk6w kwalifikowalnych zmniejszono z kwoty 2781926,28 PLN do wartoSci
2 382 581,61 PLN, natomiast maksymalne dofinansowanie z Funduszu stanowilo wartoSi I 548 678,03 PLN, tj. nie wigcej ni2 65%o
calkowitych wydatk6w kwalifikowalnych Projektu, w tym dofinansowanie dla Partnera Wiod4cego - Gminy i Miasta Sztum
| 494 571,90 PLN oraz dla Parhrera- Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Sw. Anny w Sztumie - 54 106,13 PLN.
Termin zakohczenia rzeczowego realizacji Projektu ustalono na dziefr 30 czerwca 2014r., natomiast zakohczenia finansowego na
dzieh 29 sierpnia 2014r.
Przedstawionado kontroli dokumentacja Projektu obejmowala:

2 fakturvVAT Koszt opracowania studium wvkonalnoSci

l1 685.00PLN

2 fakturvVAT Kosztv dokumentaci i technicznei

55 344.00 PLN

12 dokument6w Koszty ztlu.razane
z wykupem nieruchomoSci

4 fakturvVAT Nadz6r inwestorski - zadarie Miasta i Gminv Sztum
I fakturaVAT Nadz6r inwestorski - zadarie Parafii
Nadz6r archeologiczno-konserwatorski - zadanie
4 fakhrvvAT Miasta i Gminv Sztum
Nadz6r archeologiczno-konserwatorski- zadanie
2 fakturvVAT Parafii
Koszty rob6t budowlano-konserwatorski ch - zadanre
4 fakturvVAT Miasta i Gminv Sztum
Koszty rob6t budowlano-konserwatorskich - zadarie
1 faktura VAT Parafii

I fakturaVAT KoszW promocii oroiektu

12152.20PLN
79 950.00 PLN

2 300.00PLN
12300.00PLN
2 400.00 PLN
2 r38 776.93 PLN
79 100.00PLN
799.50PLN

Razem udokumentowane wvdatki

2 394 807.63PLN

w tym wydatki rrzr;taneza kwalifikowalne w wyniku
kontroli:

2 341226.4s PLN

Kontroluj 4cy stwierdzili, 2e:
.
Wydatki niekwalifikowalne i zrealizowanepoza projektem nie podlegalyprzedmiotowej kontroli.
o Parbrer - Parafia Rzyrnskokatolicka p.w. Sw. Anny w Sztumie nie jest podatrikiem podatku od towar6w i uslug, nie prowadzi
rejestr6w VAT, co potwierdzono stosownym o5wiadczeniemzlohonym do akt przedmiotowej kontroli w dniu 08.12.2014r.
o Zgodnie z $ 7 pkt 16 umowy o dofinansowanie wszyscy Partneruy zobowr4zam zostali do prowadzenia wyodrgbnionej ewidencji
ksiggowej dotyczqcej realizacji Projektu:
r
Gmina i Miasto Sztum kosztv ztlu.razane
z
ektem
na koncie:
*i*
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-080- koszty inwestycyjne (saldo konta dla roku 2009 - 30 430,00 PLN, dla roku 2011 - 33 365,00 PLN, dla roku 2012 Srodki z
dofinansowania,ksiggowanie na paragrafie 6057 konta, dzial 02lhozdzial92195- obroty I 898,00 PLN, Srodki wlasne, ksiggowane na
paragrafie 6059 ww. konta - obroty 2 022,00 PLN, dla roku 2013 Srodki zaksiggowanena paragrafre6050 - obroty 64 109,00 PLN,
Srodki z dofinansowania, ksiggowanie na paragrafre 6057 (021192195) - obroty 393 332,05 PLN, Srodki wlasne, ksiggowane na
paragrafie 6059 ww. konta - obroty 244901,61 PLN, dla roku 2014 Srodki z dofinansowania, ksiggowanie na paragrafie 6057 ww.
konta(O2l/92195)-obroty l0T5920,T5PLN,Srodkiwlasne,ksiggowanenaparagrafie6059ww.konta-obroty608490,22PLN).
Od 2013 roku ksiggowan dokonywano
zgodnie ze wsp6lczynnikiem
dofinansowania
wynikaj4cym
z umowy
o dofinansowanie.
Parbrer: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Sw. Anny w Sztumie wszystkie koszty zwi4zane z realizowanym Projektem
zaewidencjonowala w Ewidencji wydatk6w poniesionych w ramach projektu: ,,Rewitalizacja teren6w fosy SredniowiecznegoMiasta
lokacyjnego Sztum wraz z przyleglymi murami".
o

Gmina i Miasto Sztum wvstawila 25

OT ,,Prrviecie Srodkatrwalego" na

wartoSi2 336930,69PLN:
WartoSdwPLN

Mury obronneo dlugoSci18,90mb na
19-02-2014 dziaLce
o pow. 19 m kw w Sztumie
obrgbnr 2 w udziale 441100

or17l20r4

t9-02-2014

Udzial441100
do dzialkinr 581/l o
pow. 19m kw. (pow.udzialuwynosi8
m kw.) poloZonejw Sztumieprzy ul.
OsiriskiegoObrgbMiastaSztum,na
kt6rej znajduj4sig mury obronneo
i 18.90mb
Tablica kamienna przedstawiaj4ca
historie konia sztumskieeo

oT.51.2014

Dzialka nr 580/1 o pow. 0,0012 ha,

26-08-20r4 polozona w obrgbie 2 miasta Sztum

3 110,04

przy ul. Osiriskiego

26-08-20t4

26-08-20t4

Dzialkanr 573/17o pow.0,0005ha,
polo2onaw obrgbie2 miastaSztum
pt4, ul. Ositiskiego
Fragmenty muru obronnego o dtugoSci
10,23 mb polozone na dzialkach
oznaczonychnr580/1 i573ll7 w

or.164.2014

28-tl-2014

Przylqcze kanalizacji sanitarnej

oT.t65.2014

28-tt-20t4

Prrylqcze wodoci4gowe

t2 489,70

or.t62.2014

28-tt-2014

Oprawy doziemne wtaz z instalacjq

79 747,23

oT.t63.2014

28-lt-20t4

OSwietlenieterenu fosy

or.160.20t4

28-lr-20r4

Monitoring dla bulwaru - zwigkszenie
wartoSci pocz4tkowej Srodka trwalego

*r*
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oT.161.2014

28-ll-2014

Siei kanalizacji drenaZowejterenu fosy

oT.158.2014

28-11-20t4

Rzelbakonia sztumskieso - irebak

oT.r59.2014

28-tl-2014

Tablica informacyjna mala z opisem
konia sztumskiego

or.ts6.20t4

28-rr-20r4

Rzeflbakonia sztumskieso - klacz

128 421,77

or.157.20t4

28-lt-2014 Rzeflbakonia sztumskiego - ogier

132t44,14

or.ls4.20L4

28-rr-20r4

or.155.2014

28-1r-2014 Stojaki na rowery

oT.ts2.20t4

28-rr-20r4

or.t53.2014

28-tt-20t4

oT.150.2014

28-rr-2014

6 st4,ts

12 611,33

Stoliki

3 357,36

t0 690,75

l8 715,13

Mury obronne - zwigkszenie wartoSci
pocz4tkowej Srodka trwalego

776 5t3,03

o T . 1 5 1 . 2 0 1 4 28-t1-2014

oT.166.2014 28-tt-2014

Tablica kamierura przedstawiaj 4ca
historig konia sztumskiegozwigkszenie wartoScipocz4tkowej

oTn48/2014

tg-tl-2014

Mury obronnepoloZoneprzy ul.
Osiriskiegoo dlugoSci89,11rnb
poloZonena dzialkach573/9, 581I l,
s731r6.584.
583.581/li 573/17

oT.t49.20t4

28-t1-2014

Teren rekreacyjny

676 180"60

R6znica pomigdzy wartoSci4 Srodk6w trwalych, a udokumentowanymi wydatkami poniesionymi przez Beneficjent6w w ramach
projekb wynika z poniesionych przez nich wydatk6w niekwalifikowalnych w ramach Projektu, stanowi4cych w caloSci wydatki
Parfirera Wiod4cego i Partnera.
Wvstawiono nasteoui
*x*
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- nr 0l/02/2011 z dnia 20.12.2011dot. fakhrry VAT 0311212011
z dnra 6.12.2011 nrienajqc1 datg sprzedaLry
z dnra 30.11.2011na
01.12.2011;
- w 7/2014 z dnia 27 .01.2014 zmienrajqc4 NIP nabywcy z 579-22-ll-252 na 579-22-ll-352 oraz nazwQtowaru z "za sprawowanie
nadzoru inwestorskiego nad zadanrem pn. "Rewitalizacja teren6w fosy Sredniowiecznego miasta Sztum wraz zprzyleglymi murami" w
tym: za nadz6r inwestorski za nadz6r archeologiczno-konserwatorski na "za sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.
"Rewitalizacja teren6w fosy Sredniowiecznego miasta lokacyjnego Sztum wraz z przylegfymi murami" w tym: za nadz6r inwestorski
za nadz6r archeologiczno-konserwatorski;
- nr 4l/2014 z dnia 14.05.2014r. do faktury VAT I ll20l4 z drua 30.04.2014r. nnrenrajqcqNIP nabywcy z 579-22-ll-252 na 579-22ll-352 oraz datg sprzeduly z 14.04.2014r. na30.04.2014r.;
- w 48/2014 z dnra 29.05.2014r. do fakhrry VAT koryguj4cej nr l4l20l4 z dnia 27.05.2014r. zrnieniajqcq nazwg Nabywcy z TJrzqd
Miasta i Gminy w Sztumie na Miasto i Gmina Sztum.
o
Miasto i Gmina Sztum uzyskala doch6d incydentalny, co potwierdza faktura nr RL1.2013 z dnra l4.ll.20l3r.
wystawiona dla
Przedsigbiorstwa Budownictwa Przemyslowego tlrtulem sprzeda2y drewna opalowego migkkiego i twardego
,,CelbudPrzemysl6wka" Sp. , o. o. w Kwidzynie na kwotg | 304,91PLN brutto - Wydatki kwalifikowalne wykazane do refundacji w VII
wniosku pomniejszono o doch6d z ww. Qrtulu (zmniejszono kategorig koszt6w rob6t budowlano-konserwatorskich - zadarie
Miasta i Gminy Sztum w kwocie I 304,91 PLN). Kontahent Beneficjent wystawil fakturg YNI za wykonanie uslugi
polegaj4cej na wycince l0 szt drzew z dziallcr nr 57319 wraz z usunigciem karpin i uporz4dkowaniem terenu (wydatek
niekwalifikowalny) - zgodnie z umow4 nr R1.272.2.3.4.2013z dnra 31.10.2013r. - z falr:;ury w lavocie 5.724,00 zlbrutlo
potr4cono kwotg 1.304,91 zlzasprzedaZ drewna opalowego.
o

W czgf,ci 3.1.2 Zam6wienia publiczne w wyniku przedmiotowej kontroli na przedstawione wydatki, w zwi4zku z naruszeniami
w zakresie PZP, zostaly nalo2one korekry ftnansowe, zgodnie z dokumentem Wymierzanie koreh finansowch za naruszenia
prclwctzam6wiey'tpublicznych zwiqzane z realizacjq projekt6w wsp6ffinansowanychze Srodk6wfunduszy UE.:
- Umowa nr GNIII.I.2DIL zawartaw dniu 05-12-2011r. z Firm4 Geodezyjn4 P.H.U. nalehqcqdo Pana Aleksandra Swi4teckiego
zs. w Malborku przy ul. Krajewskiego 24, o wartoSci brutto 65 989,50 PLN. Korekta finansowa w wysokoSci 5o/o,na wydatki
kwalifikowalne w kwocie 5 535,00 PLN, kwota wydatk6w niekwalifikowalnych w wyniku nahoheniakorekry wynosi 276,75 PLN,
dofinansowanie z EFRR dla Parbrera wiod4cego - Miasta i Gminy Sztum 179,89 PLN ujgta zostala we wniosku o platnoSd
poSredni4WNP-RPPM.08.01.02-00-007
/ 12-05.
Beneticjent pismem z dnis 27 lutego 2015r, nr RLV.042.26.1.2015 wnitisl zastrzeienia do zapistiw Informacji Pokontrolnej nr
90/P/1/14/I z dnia 19 lutego 2015r. Zesp64Kontroluiqcy po przeanalizowqniu wyjaSniert odstgpuje od stwierdzonego naruszenia
oraz wysokoSci nalo2onej korekty Jinansowej,
- Umowa nr ll20l2 zawarta w dniu 04-09-2012r. zawartaz PrzedsigbiorstwemOg6lnobudowlanym i Konserwacji Zabytk6w S.J.
Ktzysrtof Osuchowski Alicja Babik zs. w Malborku przy ul. StaroScirlskiej 1, o wartoSci brutto 79 100,00 PLN. Korekta
finansowa w wysokoSci Soh, na wydatki kwalifikowalne w kwocie 79 100,00 PLN, kwota wydatk6w niekwalifikowalnych w
wyniku nalohenia korekty wynosi 3 955,00 PLN' dofinansowanie z EFRR dla Partnera - Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Sw.
Anny w Sztumie 2 570,75 PLN ujgta zoslala we wniosku o platnoS6poSredni4WNP-RPPM.08.01.02-00-007112-02.
BeneJicjent pismem z dnis 27 lutego 2015r. nr RLV,042.26.1.2015 wniilsl z.astrzeienie do zapistiw Informacji Pokontrolnej nr
90/P/1/14/I z dnia 19 lutego 2015r. Instytucja Zarzqdzajqca RPO WP informuje, i2po przeanalizowaniu nryjafniert podtr4tmuje
swoie stanowisko w kwestii stwierdzonego naruszeniu oraz wysokoSci naloionej korekty ftnansowej.

lnsftucja Zaru4dzajqcz RPO WP odnoszqc siq do pkt 2 pisma znak RLV.042.26.1.2015 z dnra2'l lutego 2015r. informuje, i2 kwota
36235,80 PLN vprowadzona do Informacji Pokontolnej w punkcie 1.4.1 jako ,,Kwota wydatk6w kwalifikowalnych objgtych
wnioskiem" jest prawidlowa i odpowiada wartoSci wynikaj4cej z punktu B.2.2 wniosku o platnoS6 nr WND-RPPM.08.01.02-00007/12-01. Punkt B.2.1, o zmiang kt6rego prosila Pani Jolanta Dlu2ewska i kt6ry przytoczyli Paristwo w ww. piSmie, odpowiada
,,Kwocie wydatk6w og6lem objgtych wnioskiem". Zgodnie z Instrukcj4 wlpelniania wniosku o platnoSd na punkt B.2.1 ,{wota
wydatk6w og6lem objgtych wnioskiem" skladaj4 sig wydatki kwalifikowane i niekwalifikowalne poniesione w okresie, za kr6ry
skladanyjest wniosek.
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2 449948,4tPLN

Calkowita wartoi 6 Proi ektu

2 394 807,63PLN

Kw ota wy d atk6w hu al ifi kow aI nych

2 382581,61
PLN

DoJinansowaniez Funduszu

I 548678,03PLN

I 521977,06PLN*

1 494s71,90PLN

I 470441,68PLN

54 106,13
PLN

51 535.38PLN

833903,58PLN

819526,14
PLN

804769,51PLN

791776.32PLN

29 134.07
PLN

2'.7749.82PLN

65 %

w tym Partner Wiodqcy Gmina i Miasto Sztum
Partner P aralia Rmmskokat oI icka
.w. iw. Annv w Sztumie
Wklad BeneJicjenta

35 %

w tym Partner Wiodqcy Gmina i Miasto Sztum
w. iw. Anny w Sztumie

2 341503,20PLN

53 304.43PLN
w tym uznane za niehualiJikowalne w
trakcie kontroli
w tym
Pqrtner Wiodqcy Gmina i Miasto Sztum
P ar tner P ar afia Rzvmskokat o licka

3 955,00PLN
O,OO
PLN
3 955,00PLN

*dohnansowanie liczone jest od poszczeg6lnych wniosk6w o platnoS6,jednak wyliczone od kwoty wydatk6w kwalifikowalnych po
kontroli, zgodnie ze wsp6lczynnikiem dofinansowania wynikaj4cym z Aneksu [IDA-RPPM.08.01.02-00-007112-01 z dnia 06 marca
2014r., nie moZe byd wigksze od podanej kwoty.
Zgodnie z zapisami $8 ust. I Umowy nr UDA-RPPM.08.01.02-00-007112-00 zp62rtrejszymi zmianami Beneficjent - Partner Parafta
Rzymskokatolicka p.w. Sw. Anny w Sztumie - jest zobowiqzany do dokonania zwrotu otrzyrnanego dofinansowania w wysokoSci
2 570,75 PLN wraz z odsetkami liczonymi, jak dla zalegloScipodatkowych.
Podpisanie przezBenefrcjenta Informacji Pokontrolnej oznacza zgodg*x na pomniejszenie refundacji wniosku o plabroSi koricow4 o
kwotg wynikaj4c4 ze stwierdzonegonaruszenia.
** Benefrcjerx przy podpisie mohe zastrzec,i2 nie wytala zgody na pomniejszenie refundacji wniosku o platnoSi, poprzez zapis
,,nie
wyraZamzgodt''.

Zobowrqzuje sig Beneficjanta do przekazaniaIZ RPO WP informacji o osi4gnigciu wskaZnika renitantprojektu:
- 8.1.2.29 (KSI) Liczba turyst6w korzystaj4cychzw\ttworzonych / zmodernizowanych produkt6w turystycznych.
Terminprzekazania informacji - do dnia 30.06.2015 r.
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Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie petni4cej jego obowi4zki przysluguje prawo zgloszenia w terminie do 7 dni
kalendarzowych od dnia otrzymanra Informacji Pokontrolnej w formie pisemnej uzasadnionych zastrzehen, uwag lub wyjaSnieri do
zapis6w zawartych w Informacji Pokontrolnej . Zlo2one w wyznaazonyn terminie uwagi, wyjaSnienia lttb zastrze2enia wobec tre$ci
Informacji Pokontrolnej b9d4 rozpatrywaneprzez Kierownika Zespolu Kontroluj4cego.'
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Kontrole wpisano do ksiaZki kontroli Miasta i Gminv Sztum Dod numerem 8 I 2014 r.
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