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INFORMACJA POKONTROLNA

Dotyczqca kontroli dorainej ex-post postqpowania o udzielenie zaméwienia publicznego
pn.: Przebudowa odwodnienia w dzielnicy Wilcze Gardio - ul. Krokuséw wraz
z zabudowq urzqdzenia podczyszczajqcego oraz budowq wylotu do rowu RM,

realizowanego w ramach Projektu pn.: Poprawa stanu bezpieczefistwa przeciwpowodziowego
dla Miasta Gliwice poprzez modernizacjq i rozbudowq systemu gospodarowania wodami

opadowymi — etap I, PO|S.02.01.00-00-0012/17

I. Okreélenie postqpowania 0 udzielenie zaméwienia, ktére byio przedmiotem kontroli:

Jednostka kontrolujqca: Departament Kontroli Przedsiqwziqé NFO§iGW

Nazwa i adres Beneficjenta: Miasto Gliwice
ul. Zwyciqstwa 21 /-
44-100 Gliwice

Nazwa projektu: Poprawa stanu bezpieczefistwa przeciwpowodziowego dla
Miasta Gliwice poprzez modernizacjg i rozbudowq systemu
gospodarowania wodami opadowymi — etap I

Nazwa zadania: Przebudowa odwodnienia w dzielnicy Wilcze Gardio
— ul. Krokuséw wraz 2 zabudowq urzqdzenia podczyszczajqcego
oraz budowq wylotu do rowu RM

Rodzaj zaméwieniaz Roboty budowlane

Tryb postqpowania: Postqpowanie prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, na podst. art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zaméwiefi publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.
907 ze zm.)

Wartoéé zaméwienia w PLN: 4 795 812,62 PLN

Data wszczqcia postqpowania: 14.02.2014 r.

Podstawa prawna Umowa o dofinansowanie nr PO|S.02.01.00-00-0012/17 2 dnia
przeprowadzenia kontroli: 08.09.2017 r.

ll. Zweryfikowane dokumenty:
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. Powoianie komisji przetargowej — pismo znak ZA.271.15.2014 z dn. 13.02.2014 r.

. Ogioszenie o zaméwieniu nr 30553-2014 z dnia 14.02.2014 r.

. Specyfikacja lstotnych Warunkéw Zaméwienia wraz z zaiqcznikami.
Pytania i odpowiedzi do treéci SIWZ.

. Oferty Wykonawcéw (14 ofert).

. Korespondencja prowadzona z Wykonawcami na etapie oceny ofert.

. Protokéi postm-;-powania wraz z zaiqcznikami.
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8. Zawiadomienie 0 wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 18.04.2014 r.
9. Umowa nr PO.7021.5.33.2014 z dnia 07.05.2014 r. "
10. Ogioszenie 0 udzieleniu zaméwienia nr 98613-2014 z dnia 08.04.2014 r.

Ill. Ustalenia:

W wyniku przeprowadzonej kontroli procedur zawierania uméw, nie stwierdzono naruszefi
przepiséw ustawy Prawo zaméwiefi publicznych, w tym takich, ktére naleiy traktowaé jako rodzqce
skutki finansowe oraz powodujqce uznanie poniesionych wydatkéw za niekwalifikowane.

Wynik powyiszej kontroli nie uchyla innych ustalefi poczynionych w toku innych kontroli
wiaéciwych organéw w systemie PO|i5.

Jednoczeénie informujq, ii w terminie 14 dni od otrzymania powyiszej informacji beneficjent moie
zgiosié do NFO5iGW uzasadnione zastrzeienia od jej treéci.

IV. Zgodnoéé zakresu umowy z zakresem przedsiqwzigcia okreélonym we wniosku
0 dofinansowanie lub decyzji 0 dofinansowaniu oraz umowie o dofinansowanie projektu:

Umowa nr PO.7021.5.33.2014 z dnia 07.05.2014 r. jest zgodna z zakresem przedsiqwziqcia
okreélonym w umowie o dofinansowanie projektu.
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