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Lubicz, dnia 30.05 .2005 r. 

ORG.0911 - 1 105 

Pan mgr Andrzej Zubiel 
Rzecznik Dyscypliny Finans6w 
Publicznych Pierwszej Instancji 
Urzad Kontroli Skarbowej 
ul. Dr. K. Marcinkowskiego 7 
85 - 959 Bydgoszcz 2 

Stosownie do zarzut6w przedstawionych w pismie znak Rdfp - RIO /41 /2005/62 
z dnia 19 maja 2005 r. wyjasniam co nastepuje: 

• 1. Zakupy mebli biurowych w Firmie ; WUTECH" S.A. ul. Chlopickiego 6/10 w 
Toruniu 

Uchwala budzetowa na rok 2003, przewidywala na ten rok wydatki w dziale 750 , 
rozdziale 75023 w paragrafie 4210 - zakup materialow i wyposazenia kwote 164.500,00 zl. 
Wedlug planu Referatu Organizacyjnego Urzedu Gminy w Lubiczu na zakup mebli 
biurowych, przeznaczono 10.000,00 zl. pozostala czesc wydatk6w okreslona uchwala w 
planie tego referatu przeznaczona zostala na zakup materialow biurowych ( papieru do 
drukarek, dlugopisow, wkladow, skoroszyt6w, segregator6w itp.) 

Majac na uwadze wymieniona kwote 10.000,00 z1. na zakup mebli biurowych 
dokonano zakupu bez stosowania ustawy na podstawie art . 6 ust. 1 pkt. 7 ustawy 0 

zam6wieniach publicznych ( Dz.U z 2002 r. Nr. 72 poz. 664, ze zm.) Takich zakup6w 
dokonano w styczniu 2003 r. dwukrotnie bez stosowania ustawy na laczna kwote 4.633,47 zl. 
Odnosnie okreslenia tej kwoty do rownowartosci w Euro przedstawia sie to nastepujaco: 

zakup z dnia 14.01.2003 r. , faktura Nr 169/KR - na kwote 4.190,73 zl . co stanowi 
rownowartosc 1.040,58 Euro ( kurs sredni Euro w tym dniu wynosi14,0273 zl. 
zakup z dnia 30.01.2003r., faktura Nr 484/KR - na kwote 442,74 zl, co stanowi 
rownowartosc 108,28 Euro ( kurs sredni w tym dniu wynosil 4, 0887 zl. 

Powyzsze zakupy opiewaly lacznie na rownowartosc 1.148 ,86 Euro. Tak wiec bez 
stosowania ustawy Gmina mogla dokupic jeszcze meb1e na kwote rownowazna 1.851,14 Euro 
( obowiazywala wowczas granica 3.000,00 Euro. Chce jednak pcdkreslic, ze obecnie prawo 
zarnowien publicznych podwyzsza ten pr6g do kwoty 6.000,00 Euro, co w obecnym stanie 
sprawy ze wzgledu na postawiony zarzut rna znaczenie z uwagi na art. 2 § 1. Kodeksu 
wy krcczen.) 

Po zakupie powyzszych mebli ( bez dozwolonego stosowania ustawy) kierownictwo 
tutejszego urzedu dokonalo oceny jakosci, estetyki i funkcjonalnosci zainstalowanych meb1i 
i doszlo do wniosku, ze meb1e te spelniaja oczekiwania stawiane im pod wzgledem 
funkcjonalnosci , estetyki i mozliwosci doboru, wedlug katalcgu pod wymiar niekt6rych 
pornieszczen, wyrnagajacych zmiany wystroju w tym zakresie . Uznano w tej sytuacji, ze 
dalsze zakupy winny bye realizowane u tego dostawcy na podstawie art. 71.ust. 1 pkt. 1 
ustawy 0 zam6wieniach pub1icznych tj. z przyczyn technicznych. 
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Przeanalizowano w zwiazku z tym strukture wydatkow w ramach wymienionego 
wyzej paragrafu i w ramach przyznanej przez Rade Gminy ogolnej kwoty wydatkow, 
postanowiono dokonac kilka zakupow takich samych mebli w trybie zamowienia z wolnej 
reki, rnajac na uwadze osiagniecie okreslonego standardu z uwzglednieniern, cech wyzej 
wymienionych. 

Rada Gminy zaaprobowala ten kierunek, zwiekszajac plan wydatkow na ten eel 0 

kwote 8.751 ,00 zl. na pod stawie Uchwaly Nr VIII /l 29/03 z dnia 16 czerwca 2003L 
Nastepnego zwiekszenia tych wydatkow 0 kwote 5.000,00 zl. dokonalem w ramach 
upowaznienia wojta, wydajac w tym zakresie zarzadzenie Nr FIN.0152 - 13 / 03 z dnia 
26 listopada 2003 r. 

Podsurnowujac te ostatnie wydatki budzetu, nalezy stwierdzic, ze 13.751 ,00 zl . 
srodkow budzetowych, jest wynikiem stosownych zmian budzetowych w okresie roku 
budzetowego, Zdaniem moim, kwoty tej nie mozna laczyc z poczatkowa kwota budzetu, 
przeznaczona na zakup mebli, w rozumieniu ustawy 0 zamowieniach publicznych. 

2. Zakup krzesel w Luksus - Meble w Lubiczu. 

~ Na podstawie faktury Nr 24L/03 z dnia 6.10.2003 L na kwote 6.759,78 zl. dokonano 
•	 zakupu 40 krzesel, Zarnowienie zlecono 3.10.2003 L, krzesla odebrano 6.10 .2005 r. Zakup 

ten wiazal sie z wymiana krzesel w sali obrad ( konferencyjnej) Rady Gminy. Zakup ten nie 
byl planowany, a koniecznosc jego dokonania byla rezultatem stwierdzenia fatalnego stanu 
dotychczas uzywanych krzesel, na krotko przed rnajacyrn sie odbyc posiedzeniem 
wyjazdowym w Lubiczu Komisji Wspolnej Rzadu i Samorzadu Terytorialnego, ktore odbylo 
sie w dniach 8 -9 pazdziernika 2003 L Okolicznosci dotyczace stanu dotychczas uzywanych 
krzesel, nie zauwazalne na co dzien, zostaly ujawnione w trakcie przygotowan do tej imprezy, 
przy blizszyrn cgladzie tych mebli. Ranga spodziewanych gosci i prestiz Gminy, wymagaly 
natychmiastowej wymiany tego sprzetu, Ze wzgledu na pilnosc dzialania w tej sprawie nie 
mozna bylo przeprowadzic zakupu w innym trybie niz zarnowienie z wo1nej reki na 
podstawie art. 71.ust. 1 pkt. 3 ustawy 0 zamowieniach publicznych. Zamowienie to 
zrealizowano po negocjacjach tylko z jednym wykonawca, ktory zgcdzil sie w terminie 
pilnym ( do dnia 6.10 2003 L) sprowadzic krzesla 0 okreslonych wzorach, kolorystyce 
i rozmiarach . 

, -- 3.	 Naruszenie zasady pisemnosci postepowania przy udzielaniu zam6wienia 
publicznego na dow6z dzieci do szkol. 

Wartosc tego zarnowienia wyniosla 100.603, 74 zl. co stanowi rownowartosc 
25.250,04 Euro , wedlug kursu na dzieri 13.12 .2003 L 

Nie uwazam, abym naruszyl zasade pisemnosci postepowania, wyrnog zadania 
oswiadczen z art. 19 i 22 ustawy oraz zadania zlozenia ofert dodatkowych, bowiem 
zarnowienie to zostalo w istocie zlecone w trybie wyboru wykonawcy z wolnej reki. Obraz tej 
sprawy zostal zaciemniony w wyniku niekompetencji pracownika prowadzacego to 
postepowanie. Jak wynika z dokumentacji sprawy, postepowanie to wszczeto w dniu 
12.08.2002 L W trybie zapytania 0 cene. Po tej dacie odpowiedzialny pracownik, uchybiajac 
swym podstawowym obowiazkorn w tym zakresie, nie podjal az do 13.12.2002 L zadnego 
dzialania, aby przeprowadzic i rozstrzygnac postepowanie w trybie zapytania 0 cene, Dopiero 
w drugiej dekadzie grudnia, gdy konieczne stalo sie zawarcie umowy na dowoz dzieci do 
szkol, z rozpoczeciem jego rea1izacji od dnia 1 stycznia 2003 L, pracownik ten poinforrnowal 



mnie 0 nierozstrzygnietyrn postepowaniu, Jest oczywiste, ze w tym czasie nie bylo juz 
mozliwe zlecenie zam6wienia w innym trybie niz z wolnej reki na podstawie art. 71 ust. 1 
pkt. 3 ustawy 0 zam6wieniach publicznych. Polecilem temu pracownikowi aby telefonicznie 
zrobil rozeznanie co do stawek stosowanych przez przewoznikow, kt6rych zaproszono 
w sierpniu do wziecia udzialu w postepowaniu w trybie zapytania 0 cene. W oparciu 0 takie 
rozeznanie mial przygotowac zlecenie uslugi dowozu dzieci jednemu przewoznikowi na 
podstawie przeprowadzonych z nim negocjacji. 

Uwazam, ze nieporadne przygotowanie przez pracownika Urzedu dokumentacji w tej 
sprawie, a tym samym znieksztalcenie mojego oswiadczenia woli co do trybu udzielenia tego 
zam6wienia, nie moze przesadzac 0 uznaniu, ze postepowanie przeprowadzono w trybie 
zapytania 0 cene, w swietle gdy prawo i praktyka nie przewiduja tak dlugiego okresu 
prowadzenia postepowania w tym trybie ( w okolicznosciach, gdy nie prowadzono zadnych 
czynnosci w tym zakresie przez okolo 5 rniesiecy), a okolicznosci sprawy wskazuja, ze 
prowadzono rozeznanie co do stosowanych stawek, a nastepnie negocjacje z jednym 
wykonawca, 

• 
Zdaje sobie sprawe, ze zawinienie przez pracownika Urzedu w tej sprawie, nie jest 

dobrym wytlurnaczeniern , jednak prawda jest tez taka, ze w grudniu zostalern postawiony 
w sytuacji gdy musialem dzialac w trybie natychmiastowym, aby dow6z dzieci do szkol 
poczawszy od stycznia 2003 r. w og61e rnogl bye prowadzony przez Grnine . 

Chce podkreslic, ze zakonczone po 2003 r. postepowania 0 udzielenie zam6wienia 
dowozu dzieci do szkol zakonczyly sie wyborem tego samego Wykonawcy - Firmy " AGRO 
- BUS" z Rogowa i za taka sarna stawke jednostkowa dowozu. 

Analizujac wykazane przez kontrole Urzedu Kontroli Skarbowej naruszenia w 
stosowaniu ustawy 0 zam6wieniach publicznych, spos6b i przyczyny ich powstania 
postanowilem wprowadzic w nadzorowanym Urzedzie system kontroli wzajemnej 
poszczeg61nych czynnosci podejmowanych w zakresie udzielanych zarnowien publicznych. 
Wyznaczylern pracownika do koordynacji i nadzoru tych zagadnien oraz zobowiazalern 
pozostalych pracownik6w do biezacego konsultowania z tym pracownikiem prowadzonych 
postepowan. 

Zalacznik: dane personalne w6jta . 
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