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INFORMACJA POKONTROLNA
Nazwa jednostki kontrolowanej: Powiat Wodzislawski
Tytul projektu: Termomodernizacja budynkow uzytecznosci publicznej pol^czona z wymianqzrodel ciepla oraz zastosowaniem odnawialnych zrodel energii na terenie powiatu wodzislawskiego:
Zespolu Szkol Ponadpodstawowych w Rydultowach oraz Powiatowego Zarzadu Drog
w Wodzislawiu Slaskim z siedzibcj. w Syryni.
Nr umowy o dofmansowanie: UDA-RPSL.04.03.04-24-031D/18-00
Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:
1. Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programow wzakresie
politykispojnoscifinansowanychwperspektywiefinansowej 2014 — 2020 (Dz.U.2020.818 tekst
jednolity - dalej ,,ustawa wdrozeniowa"),
2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.03.04-24-031D/1S-00 z 28 pazdziemika 2019 r. w sprawie
dofmansowania projektu pn. Termomodernizacja budynkow uzytecznosci publicznej pol^czona
z wymian^ zrodel ciepla oraz zastosowaniem odnawialnych zrodel energii na terenie powiatu
wodzislawskiego: Zespolu Szkol Ponadpodstawowych w Rydultowach oraz Powiatowego
Zarzadu Drog w Wodzislawiu Slqskim z siedzibq. w Syryni.
Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu
Tryb kontroli: planowa
1. Sktad Zespolu Kontrolujacego:
Stanowisko sluzbowe
Imi? i nazwisko
Robert Szczyrba
Inspektor
Inspektor
Mariola Orlik

Funkcja w zespole kontroluj^cym
Kierownik Zespolu Kontroluj^cego
Czlonek Zespolu Kontroluj^cego

3. Data przeprowadzenia kontroli: od 2S.07.2020r. do 28.08.2020r.
Kontrola w siedzibie IZ RPO WSL (analiza dokumentacji):
- e-mail z 18.08.2020 r. (konto: robert.szczyrba@slaskie.pl) z prosbq. o wyjasnienie/uzupelnienle
dokumentow,
- e-mail z 18.08.2020 r. (fundusze@powiatwodzislawski.pl) z wyjasnieniami.
3. Miejsce przepro>yadzenia kontroli: siedziba IZ RPO WSL na lata 2014-2020
4. Zakres oraz przedmiot kontroli:
Ocena zgodnosci wykorzystania srodkow finansowych z zakresem okreslonym w umowie w sprawie
doflnansowania projektu.
Opis skontrolowanych procesow:
Zgodnosc post^powan w zakresie zamowien z przepisami prawa krajowego i wspolnotowego.
Opis stnierdzonego w ^vyniku kontroli stanu faktycznego:
5.1 Zamowienia
W ramach prowadzonej kontroli zweryfikowano dwa post^powanie o udzielenie zamowienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy 2 dnia 29 stycznia
1/3 FR-RKPR.44.170.2.2020.RS

Fundusze
Europejskie

R7pr7nn<:nniif-n
H^M Pofska

Program Reglonaloy

.•••••

-x. r \Unja Europejska
^ Sl3skieairo^MnTndua
Rozwoju Reglonalnego

2004 r. Prawo zamowieri publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 poz. 1986 - dalej ,,Pzp") oraz
dwa zamowienia ponizej kwoty 50 000 zl netto.
5.1.1
Nazwa i przedmiot zamowienia: Termomodernizacja budynku Zespolu Szkol Ponadpodstawowych
w Rydultowach przy ul. Obywatelskiej 30
Rodzaj zamowienia: roboty budowlane
Numer zamowienia nadany przez Zamawiaj ^cego: KG.21.1.2017
Nnmer ogloszenia oraz datapublikacji: 613034-N-2019 z dnia23.10.2019r.
Szacunkowa wartosc zamowienia: 2 190 411,27 zl
Umowa z wykonawca_ (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartosc brutto): Umowa
nr KG.21.1.2017 z dnia 29.0L2020r./REMONT~EX Sp. z o.o. / wartosc umowy 2 331 953,84 zl.
brutto.

Zespol Kontrolujacy nie waosi uwag do niniejszego zamowienia.
5.1.2
Nazwa i przedmiot zamowienia:
Termomodernizacja budynku Powiatowego Zarz^du Drog
w Wodzislawm Sl^skim z siedzib^ w Syryni
Rodzaj zamowienia: roboty budowlane
Numer zamowienia nadany przez Zamawiajacego: ZP.2521.39.2019
Numer ogloszenia oraz data publikacji: 627967-N-2019 z dnia 28.11.2019r.
Szacunkowa wartosc zamowienia 1 398 367,83 zl
Umowa z wykonawca_ (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartosc brutto): Umowa
nr DPA. 02627.2020 z dnia 12.03.2020r./Stanislaw Oleksy Zaklad Remontowo - Budowlany
,,BUDOLEX"/wartosc umowy 1 444 939,98 zl. brutto.

Zespol Kontrolujacy nie wnosi uwag do niniejszego zamowienia.
5.1.3
Nazwa i przedmiot postepowania: Pelnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ramach
zadania pn.: ,,TERM9MODERNIZACJA BUDYNKU POWIATOWEGO ZARZ/pU DROG
WWODZISLAWIU SL^SKIM Z SIEDZIBA W SYRYNI" w zakresie robot instalacyjnych
(instalacje elektryczne)
Numer zamowienia nadany przez Zamawiaj^cego: ZP.2520.52.2020
Umowa z wykonawca_ (numer umowy/data zawarcia/nazwa •wykonawcy/wartosc brutto): umowa
nrDPA.026.28.2020 z dnia 12.03.2020/Instalatorstwo Elektrycznie Roman Magiera/wartosc
2 275,50 zl. brutto.

Zespol Kontrolujacy nie wnosi uwag do niniejszego zamowienia.
5.1.4

Nazwa i przedmiot post^powania: Pelnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ramach
zadania pn.: ,,TERM9MODERNIZACJA BUDYNKU POWIATOWEGO ZARZ^DU DROG
W WODZISLAWIU SLASKIM Z SIEDZIB^ W SYRYNT w zakresie robot instalacyjnych
(instalacje sanitarne).
Numer zamowienia nadany przez Zamawiaj^cego: ZP.2520.51.2020
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Umovva z wykonawc^ (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartosc brutto): Umovva
DPA.026.29.2020 z dnia 12.03.2020r./Mrozek Konsuela Firma Budowlano- Ushigowa
KODA/wartosc umowy 3690,00 zl. brutto.
Zespol Kontroluja_cy nie wnosi uwag do niniejszego zamowienia.
6. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikaja_ce z przeprowadzonej kontroli:
Wynik kontroli: bez zastrzezen
Pouczenie:
Kierownikowi jednostk! kontrolowanej prz)>shiguje prawo do zgloszenia, na pismie nzasadnionych
zasirzezen do ustalen zawartych w informacji pokontrolnej, w terminie 14 dm od dnia otrzymania
informacji pokontrolnej zgodnie z art. 24 list. JO oraz 25 list. 2 ustcn-vy wdrozeniowej. Zgloszenie
zastrzezen dotyczqcych informacji pokontrolnej przyshlgllje Kierowmkown jednostki kontrolowanej
jednorazowo (tzn. tylko raz dla danej kontroli).
Zastrzezenia wniesione po upfywie 14 dni od daiy otrzymania informacji pokontrolnej nie bedq
rozpatrywane przez IZ RPO WSL.
Niewyrazenie stanomska odnosnie ustalen zcnvartych iv informacji pokontrolnej w WM>. terminiejest
rownoznaczne z brakiemjej akceptacji.
Wprzypadku zlozenia przez Beneficjenta zastrzezen do informacji pokontrolnej sporzqdzana zostaje
ostateczna informacja pokontrolna, ktora zamera stanowisko IZ RPO WSL, wobec ktorej nie
przyshlgllje mozlhvosc zlozenia zastrzezen zgodnie z art. 25 ust. 11 ustcn\>y wdrozeniowej.
Podpisv czlonlcow zespolu kontrolujacego
Robert Szczyrba
Mariola Orlik
Zaakceptowal:
Piotr Ryza
Kierownik Referatu Kontroli Projektow
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dokumentpodpisciny bezpiecznym podpisem elektronicznym
Zatwierdzil:
Monika Duda-Szmyd
Zastepca Dyrektora Departamenru Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dokwnentpodpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym
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