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NOTATKA Z KONTROLI 
przeprowadzonej w Zakładzie Usług Miejskich „Muniserwis” – Zakład

Budżetowy 

Kontrolę przeprowadził Radosław Lewandowski –  Podinspektor  Oddziału
Kontroli  Urzędu  Miasta  Płocka  na  podstawie  Upoważnienia  Nr  5/KPM-
OK./2004 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 05.02.2004r.
Zakresem  przedmiotowym  kontroli była  prawidłowość  przeprowadzenia
przetargu nieograniczonego na zakup 2 posypywarek w 2002r.
Kontrolę przeprowadzono w Zakładzie Usług Miejskich „Muniserwis” – Zakład
Budżetowy, Płock, ul. Przemysłowa 33.

Kontrolę przeprowadzono w dniach od 6 do 13 lutego 2004r.

Kontrolujący przeprowadził  analizę dokumentów związanych z ww. zakupem
ze  szczególnym  uwzględnieniem  ustawy  z  10  czerwca  1994  roku  o
zamówieniach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 72, poz. 664 z
późniejszymi  zmianami),  zwanej  dalej  uozp.  i  przepisami  wykonawczymi
dotyczącymi cyt. ustawy.

I. Kontrola zabezpieczenia środków finansowych podczas planowania
zamówienia publicznego.

1. Uchwałą  Nr  1059/LI/02  z  dnia  26  marca  2002r.  Rada  Miasta  Płocka
przyznała ZUM „Muniserwis” środki w wysokości 550 000,00 zł na zakup
zamiatarki.  Na tej  podstawie  przeprowadzono przetarg  nieograniczony, w
którego efekcie zawarto umowę na dostawę zamiatarki o wartości 483 730,00
zł brutto. Z przyznanej dotacji pozostała niewykorzystana kwota 66 270,00
zł.  W  piśmie  nr  656/2002  z  06.05.2002r.  Dyrektor  ZUM  „Muniserwis”
zwrócił  się  do  władz  miasta  o  zgodę  na  zakup  -  (w  ramach  środków
przyznanych na zakup zamiatarki i niewykorzystanych z uwagi na niższą od
planowanej  cenę  zakupu)  -  posypywarki do  zimowego  utrzymania  dróg.
Uzasadniał  swoją  prośbę  okolicznością,  iż  zakup dodatkowej  posypywarki
„pozwoli praktycznie wyeliminować piasek jako środek zwalczający śliskość,
co znacznie zmniejszy koszty poziomego czyszczenia ulic, oraz wyeliminuje
zamulanie studzienek kanalizacyjnych”.

2. Uchwałą  Nr  1126/LV/02  z  dnia  23  sierpnia  2002r.  Rada  Miasta  Płocka
rozszerzyła na wniosek Dyrektora ZUM zakres rzeczowy inwestycji – zakupy
inwestycyjne ZUM „Muniserwis” o zakup w ramach przyznanych środków
posypywarki do zimowego utrzymania dróg.

3. Po rozliczeniu podatku VAT, związanego z zakupem zamiatarki  i  zwrocie
przez  Urząd  Skarbowy  z  tego  tytułu  87  230,00  zł,   ZUM  „Muniserwis”
pismem nr 1335/02 z 05.09.2002r. wystąpił do władz miasta o pozwolenie na
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zakup  drugiej  posypywarki  w  ramach  niewykorzystanej  części  dotacji  i
zwróconego podatku VAT.

4. Uchwałą  Nr 1165/LVI/02  z  dnia  24  września  2002r.  Rada  Miasta  Płocka
rozszerzyła  zakres  rzeczowy  budżetu  w  rozdziale  90095  –  Pozostała
działalność,  w poz.  1 -  Zakupy inwestycyjne ZUM „Muniserwis” o zakup
drugiej posypywarki do zimowego utrzymania dróg (wyjaśnienia dotyczące
zabezpieczenia środków finansowych, złożył w dniu 18.02.2004r. Dyrektor
ZUM „Muniserwis”.).

II. Kontrola  przedstawionej  dokumentacji  ze  szczególnym
uwzględnieniem zgodności  z uozp.  i  przepisami wykonawczymi  do
cyt. ustawy.

W  dniu  23.07.2002r.  Dyrektor  ZUM  „Muniserwis”  wydał  zarządzenie  nr
3/2002 z w sprawie powołania stałej komisji przetargowej i wprowadzenia w
życie  regulaminu pracy komisji  przetargowej.  Ww. Regulamin jest  zgodny z
Rozporządzeniem  Rady  Ministrów  z  dnia  4  czerwca  2002r.  w  sprawie
szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu
jej pracy.
1. Kontrolującemu nie przedstawiono szacunków zamawiającego, wykonanych

przed  przystąpieniem  do  realizacji  postępowania,  dotyczących  wartości
przedmiotu zamówienia.

2. Kryteria oceny ofert:
· cena - 95%,
· termin płatności - 5%.

3. W dniu 04.10.2002r. na tablicy ogłoszeń w ZUM „Muniserwis” ukazało się
ogłoszenie o wszczęciu postępowania.  

4. Zamawiający w instrukcji  dla  oferentów określił  termin składania  ofert  na
18.10.2002r.

5. Zamawiający  w instrukcji  dla  oferentów określił  termin  otwarcia  ofert  na
18.10.2002r. godz. 930.

6. W  kontrolowanym  postępowaniu  z  uwagi  na  wartość  zamówienia  nie
przekraczającą równowartości kwoty 30 000 EURO, zamawiający zgodnie z
zapisami  art.  15  uozp.  nie  był  zobowiązany  do  sporządzenia  specyfikacji
istotnych  warunków  zamówienia  zgodnej  z  art.  35  ust.  1  ustawy  o
zamówieniach  publicznych.  W ww.  przypadku  sporządzono  instrukcję  dla
oferentów.

7. W powyższym postępowaniu oferty złożyły następujące firmy:
· Schmidt Polska Sp. z o.o. z s. w Kielcach z ceną ofertową 138 348,00 zł

brutto/ 113 400,00 zł netto,
· „ECO-CLEAN”  Malanowicz,  Żelazik  sp.  j.  z  s.  w  Gliwicach  z  ceną

ofertową 144 448,00 zł brutto/ 118 400,00 zł netto.
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8. Na  posiedzeniu  w  dniu  18.10.2002r.,  komisja  przetargowa  uznała  za
najkorzystniejszą ofertę firmy Schmidt Polska Sp. z o.o. z s. w Kielcach, z
ceną ofertową 138 348,00 zł brutto.

9. W wyniku  przeprowadzonego  postępowania  ZUM „Muniserwis”  -  Zakład
Budżetowy podpisał w dniu 24.10.2002r. umowę nr 19/2002 z firmą Schmidt
Polska Sp. z o.o. na dostawę 2 posypywarek o łącznej wartości 138 348,00 zł
brutto.

10.W dniu  04.11.2002r.   Firma  Schmidt  Polska  Sp.  z  o.o.  z  s.  w  Kielcach
wystawiła fakturę VAT nr 3003078, na 2 posypywarki Ecos 40 36 DATN o
numerach seryjnych ECB50194;  ECB50195.  Wartość zakupionych maszyn
wyniosła 138 348,00 zł brutto; 113 400 zł netto.

Uwagi do postępowania:
1. Brak  propozycji  komisji  przetargowej  dot.  wyboru  trybu  udzielenia

zamówienia  publicznego,  która  to  propozycja  powinna  być  przedłożona
kierownikowi  jednostki  do  zatwierdzenia  zgodnie  z  §4  ust.  1  regulaminu
komisji przetargowej obowiązującego w ZUM „Muniserwis”.

2. Zamawiający  nie  miał  upoważnienia  do  przeprowadzenia  postępowania.
Uchwałą Nr 126/2500/02 z 21 marca 2002r. Zarząd Miasta Płocka udzielił
Dyrektorowi Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis” w Płocku upoważnienia
jedynie  do  przeprowadzania  przetargów  oraz  zaciągania  zobowiązań  w
ramach planu finansowego na 2002r. Zakupy inwestycyjne, z jakimi mamy tu
do  czynienia,  nie  są  ujmowane  w  ww.  planie  (wyjaśnienie  w  powyższej
sprawie w dniu 09.02.204r. złożył Dyrektor ZUM „Muniserwis”).

3. W  ogłoszeniu  o  wszczęciu  postępowania  bak  podania  miejsca  składania
ofert,  co  jest  niezgodne  z  art.  30  ust.  7  uozp.  Ogłoszenie  o  przetargu
nieograniczonym zawiera co najmniej ... miejsce i termin składania ofert.

4. Zamawiający w instrukcji dla oferentów nie wymagał od składających oferty:
• aktualnego  odpisu  z  właściwego rejestru  albo  aktualnego  zaświadczenia  o

wpisie  do  ewidencji  działalności  gospodarczej,  co  uniemożliwiło  mu
stwierdzenie,  czy  oferty  i  oświadczenia  podpisali  upoważnieni  do  tego
przedstawiciele oferentów, 

• udzielenia przez oferentów gwarancji na posypywarki, czego skutkiem było
złożenie  przez  firmę  „ECO-CLEAN”  Malanowicz,  Żelazik  sp.  j.  z  s.  w
Gliwicach  -  (nie  wygrała  postępowania)  -  ważnej  oferty  nie  obejmującej
zabezpieczeniem gwarancyjnym przedmiotu zamówienia,

• przedłożenia przez oferentów opisu technicznego oferowanych urządzeń, co
uniemożliwiało  mu  ocenę  zgodności  posypywarek  z  opisem  przedmiotu
zamówienia  dołączonym  do  instrukcji  dla  oferentów.  W  powyższym
przypadku tylko jedna z firm – Schmidt Polska Sp. z o.o. z s. w Kielcach
złożyła ww. opis. 

5. Oferent  wygrywający  postępowanie  - Firma Schmidt  Polska  Sp. z o.o.,  w
opisie  technicznym  oferowanych  posypywarek  nie  zawarł  informacji,  iż
posiadają one urządzenie do kruszenia zamarzniętych brył soli lub piasku, 
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