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Dot. projektu nr 0230/15

Egzemplarz nr

. ..
INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanejz G1iWice - miasto na prawach powiatu
Tytul projektuz Wsparcie rozwoju cyfrowych uslug publicznych W Zakresie d0st<—;pu do danych

i procedur planistycznych W Urz<-pdzie Miej skim W Gliwicach
Nr umowy 0 doﬁnansowaniez UDA-RPSL.02.01.00-24-0230/15-00

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroliz
1. A11. 23 ust. 1 i 3 ustawy Z dnia 11 lipca 2014 r. 0 zasadach realizacji programéw W zakresie
polityki spéjnoéci ﬁnansowanych W perspektywie ﬁnansowej 2014 — 2020 (Dz.U.2016.217
tekst jedn01ity- dalej ,,ustaWa Wdrozeniowa”),
2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.O2.01.00-24-0230/15-00 z 3 listopada 2016r. W sprawie
doﬁnansowania projektu pn. Wsparcie rozwoju cyﬁowych usfug publicznych w zakresie
dostgpu do danych i procedur planistycznych w Urzgdzie Miejskim w Gliwicach.
Rodzaj kontroli:
- W trakcie realizacji projektu
Tryb kontroliz
- planowa
1. Sklad Zespolu Kontrolujqcegoz
Imi¢; i nazwisko
1
Stanowisko sluzbowe
Maja Wrébel
1 G1éWny Specjalista
Aleksandra Kozera
1 G1éWny Specjalista

1 Funkcja W zespole kontrolujqcym
1 Kierownik Zesp01u Kontrolujqcego
1 Cz10nek Zesp01u Kontrolujqcego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 22- 31 maja 2017r.
3. Miejsce przeprowadzenia kontroliz siedziba IZ RPO WSL
4. Zakres oraz przedmiot kontroliz
Ocena zgodnoéci Wykorzystania érodkéw ﬁnansowych Z zakresem okreélonym W Umowie
W sprawie doﬁnansowania proj ektu.

Opis skontrolowanych proceséw:
Zg0dn0s'é postqpowaﬁ W zakresie zaméwieﬁ z przepisami prawa krajowego i Wspélnotowego.
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5. Opis stwierdzonego W Wyniku kontroli stanu faktycznegoz

5.1 Zaméwienia
W ramach prowadzonej kontroli zweryﬁkowano jedno postcgpowanie 0 udzielenie zaméwienia
pubhcznego W trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zaméwieﬁ publicznych (tekst jednohty: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami).

5.1.1
Nazwa i przedmiot zaméwieniaz Wykonanie Wysokorozdzielczej ortofotomapy, numerycznego
modelu terenu, numerycznego m0de1u pokrycia terenu, skaningu laserowego, zdjqé ukoénych Wraz
Z dostarczeniem przeglqdarki danych
Rodzaj zaméwienia: us1ugi
Numer zaméwienia nadany przez Zamawiajqcegoz ZA.271.8.2017
Numer ogloszenia oraz data puhlikacji: Ogloszenie nr 19131 - 2017 Z dnia 2017-02-02 r.
Tryb udzielenia zaméwieniaz przetarg nieograniczony

Szacunkowa wart0§é zaméwienia: 254 463,41 Z1 (60 950,78 Euro)
Umowa z Wykonawcqz S1P.42.2.2016/ CRU: 872/2017 Z 27.03.2017 zawaﬂa Z MGGP AERO Sp.

Z 0.0. na kwoteg 485 850 z1brutto
Do powyzszego zaméwienia zesp61 kontrolujqcy nie Wnosi uwag.

6. Stwierdzone uchybienia oraz Wnioski wynikajqce z przeprowadzonej kontroliz
Wynik kontrohz bez zastrzezeﬁ
Pouczeniez
Kierowmkowijednosz‘/ci kontrolowanej przysiuguje prawa do zg%0szenia, na pisfmie uzasadnianych
zaszrzezezé do ustaleﬁ zawarrych w informacji pokonfrolnej, W Zerminie 14 dni 002' dnia orrzymania
informacji pokontmlnej zgodnie z art". Z5 ust. 2 ustawy wdrozeniowej. Zgioszenie zasz‘rzez'er'z
dotyczqcych irzformacji polcontrolnej przysiuguje Kierawnikowi jednostki /<01/ztrolowarzej

jednorazowo (tzn. tylko raz dla danej kontroli).
Zastrzezenia W7li€SiOi’l€ p0 upiywie 14 dni 00’ daty otrzymania z'nf0rmacjz' pokontrolnej nie bgdq
rozpatrywane przez [Z RPO WSL.
Nieociesianie podpisanej informacji pokonirolnej w terminie jest réwnoznaczne Z odmowq jej

podpisania.
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W przypadku ziozenia przez Beneﬁcjenta zastrzezen' d0 l7’l
_
' formacji pokontrolnej
sporzqdzana
zostaje ostateczna informacja pokontrolna, ktora
' zawiera stanowisko IZ RPO WSL, wobec kz‘0'rej
nie przysiuguje mozliwoéé ziozenia zastrzezeﬁ zgodnie z art. 25 ust. 1] ustawy wdrozeniowej.

Podpisy cz1onkc'>W zespolu korgtro 1u]' a,ceg 0

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej
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(data, podpis)

Informacja pokontrolna zostala sporzqdzona w dwéch egzemplarzach, p0 jednym dla Inslytucji Zarzqdzajqcej

RPO WSL ijednostki kontrolowanej.
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Kierownik Samodzielnego
Referatu Miejskiego Systemu
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