
REGIONALNA  IZBA  OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU  

 
Uchwała nr  19/40/2010 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 8 września 2010 r. 
 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 5a oraz art. 25 b ustawy z dnia 7 października 1992 r. 

o regionalnych izbach obrachunkowych (DzU z 2001 r. nr 55, poz. 577; nr 154, poz. 1800; 

z 2002 r. nr 113, poz. 984; z 2003 r.  nr 149, poz. 1454; z 2004 r. nr 273, poz. 2703; z 2005 r. 

nr 14, poz. 114, nr 64, poz. 565, nr 249, poz. 2104; z 2009 r. nr 157, poz. 1241) 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

 

p o s t a n a w i a 

 

oddalić zastrzeżenia Starosty Namysłowskiego do wystąpienia pokontrolnego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Opolu NKO-401-14/10 z dnia 27 lipca 2010 r. 

 

 

U z a s a d n i e n i e 
 

 

 W dniu 11 sierpnia 2010 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono 

pismo o sygn. Or.1-0715/53/2010  z dnia 06.08.2010 r., w którym Starosta Namysłowski 

wniósł zastrzeżenia do ustaleń kontroli zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej 

Izby Obrachunkowej o znakach NKO-401-14/10 z dnia 27 lipca 2010 r. Wnoszący zastrzeże-

nia podniósł co następuje:  

 

 Zastrzeżenie oznaczone przez składającego jako Ad 1) – odnoszące się do wniosku  

nr 4 wystąpienia pokontrolnego o treści: 

 

„Przy udzielaniu zamówień publicznych zapewnić przestrzeganie procedur wynikających  

z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  

Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759). Zwiększyć nadzór nad postępowaniami o udzielenie  

zamówień publicznych oraz szkolić odpowiedzialnych za nie pracowników.” 

 

Wniosek ten dotyczył następujących nieprawidłowości: 

Naruszenie przepisów w zakresie zamówień publicznych w postępowaniu o udzielenie  

zamówienia publicznego na realizację zadania inwestycyjnego polegające na: 

 bezpodstawnym dokonaniu poprawek w dwóch ofertach sporządzonych zgodnie ze specy-

fikacją, 

 nieodrzuceniu oferty, której treść nie odpowiadała treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, 

 udzieleniu zamówienia publicznego wykonawcy, którego oferta powinna być odrzucona, 

 

1. W zakresie zarzutu bezpodstawnego dokonania poprawek w dwóch ofertach sporządzo-

nych zgodnie ze specyfikacją : 

 

Składający zastrzeżenia podniósł, iż jako zamawiający w specyfikacji istotnych  

warunków zamówienia (s.i.w.z.) wyczerpująco opisał przedmiot zamówienia za pomocą  

dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowla-
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nych. Do s.i.w.z. załączył również przedmiar robót. W treści s.i.w.z. ”opis przedmiotu  

zamówienia” zamawiający zobowiązał wykonawców do podjęcia wszelkich działań mających 

wpływ na koszty, sumę czy istotę oferty lub na wykonanie robót. W związku z powyższym 

zdaniem wnoszącego zastrzeżenia to wykonawcy byli zobowiązani do weryfikacji przedmia-

rów robót oraz innych działań mających na celu oszacowanie na własną odpowiedzialność 

kosztów i ryzyka oraz uzyskania wszelkich danych jakie mogą być niezbędne w przygotowaniu 

oferty i podpisania umowy na wykonanie robót. Nieprawidłowe ilości poz. 20, 32 i 33  

w ofercie nr 5 i poz. 20 w ofercie nr 6. Ich poprawienie nie spowodowało istotnych zmian  

w treści ofert, gdyż w złożonych ofertach prawidłowo zostały określone ceny jednostkowe, 

które stanowiły cenę wyjściową wprowadzonych następnie zmian. Zamawiający w oparciu  

o aktualny stan prawny, zobowiązany był do dokonania w ofertach wykonawców określonych 

zmian, a co się z tym wiąże powinien, posługując się danymi które już posiada (ceny  

jednostkowe wynikające z kosztorysów ofertowych: oferta nr 5- poz.20,32,33; oferta  

nr 6-poz.20) do dokonania zmian w ofertach i za pomocą działań arytmetycznych obliczyć ich 

wymaganą wartość z uwzględnieniem brakującej ilości robót. Zmiany w ofertach nr 5 i nr 6 

zostały dokonane z danych już zawartych w ofertach z uwzględnieniem konsekwencji działań 

arytmetycznych, a dokonane zmiany są zmianami jedynie ilościowymi, wynikającymi z uzgod-

nienia ilości wynikającej z s.i.w.z. oraz z ilościami wynikającymi z ofert nr 5 i nr 6. Komisja 

przetargowa dokonała poprawy oczywistych omyłek, co jest obowiązkiem a nie uprawnieniem 

zamawiającego zgodnie z art. 87 ust.2 pkt 2 ustawy pzp „Zamawiający poprawia w ofercie 

omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonując poprawek”.  

Obowiązkiem zamawiającego w trakcie oceny ofert jest dokonanie poprawy omyłek.  

Czynność ta została wykonana zarówno zgodnie z ustawą pzp jak również zapisami s.i.w.z. 

Zasady dotyczące określenia sposobu poprawy oczywistych omyłek rachunkowych Zamawia-

jący zawarł w pkt 1.11.2. s.i.w.z. O poprawieniu oczywistych omyłek wykonawcy, którzy  

złożyli oferty nr 5 i nr 6 zostali powiadomieni. Wykonawcy, którzy złożyli oferty nr 5 i 6 mogli 

zażądać zaniechania poprawienia oczywistych omyłek i jednocześnie potwierdzić, że wykona-

ją przedmiot zamówienia za wynagrodzenie jakie podali w ofertach zgodnie z przedmiotem 

zamówienia. Dokonywanie poprawienia omyłek dotyczy zarówno postępowań o udzielenie 

zamówienia publicznego w których zamawiający przewidział wynagrodzenie ryczałtowe,  

jaki tych, w których zamawiający przewidział wynagrodzenie kosztorysowe. 

 

2. W zakresie zarzutu nieodrzucenia oferty, której treść nie odpowiada treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia : 

Składający zastrzeżenia stwierdza, co następuje: 

Do przetargu złożono 7 ofert. Oferty nr 1,2,3,4,6 zostały sporządzone tylko na podsta-

wie przedmiaru robót. Oferta nr5 również została sporządzona na podstawie przedmiaru  

robót, a oprócz tego zawierała dwa błędy rachunkowe rzutujące na cenę, a co się z tym wiąże 

wykonanie robót. Tylko jedna oferta nr 7 została sporządzona zgodnie z s.i.w.z. Wykonawca 

dokonał weryfikacji przedmiaru robót z projektem budowlanym. 

W specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie ma żadnej treści, której nie odpowiada 

„nieodrzucona” oferta nr 7. Oferta jako jedyna złożona do przetargu, została sporządzona 

zgodnie z s.i.w.z. Wykonawca dokonał weryfikacji przedmiaru robót z projektem budowlanym 

i ogólną specyfikacją techniczną. W związku z czym, Zamawiający nie miał podstaw do jej 

odrzucenia. Żadna przesłanka zapisana w art. 89 ustawy pzp nie miała w tym przypadku  

zastosowania. Obowiązek weryfikacji przedmiaru robót z projektem budowlanym i ogólną 

specyfikacją techniczną wynikał z zapisu pkt. 1.3. i 1.10. s.i.w.z. oferta nr 7 została sporzą-

dzona z uwzględnieniem wykonania z należytą starannością czynności wymienionych  

w s.i.w.z. Zamawiający nie miał prawa do odrzucenia oferty nr 7, gdyż jej treść potwierdziła 

spełnienie wszystkich wymogów s.i.w.z. 

 

3. W zakresie zarzutu udzielenia zamówienia publicznego wykonawcy, którego oferta powin-

na być odrzucona :   
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Składający zastrzeżenia stwierdził, iż:  

Zamawiający wypełnił swój obowiązek związany z wyborem najkorzystniejszej oferty  

poprawnie, a dokonanie wyboru było przejrzyste i czytelne. Wykorzystując dostępne w pzp 

narzędzia by złożone oferty były porównywalne. Zamawiający rozstrzygając przetarg musiał 

mieć pewność, że żadne omyłki nie będą skutkowały zwiększeniem wynagrodzenia  

wykonawcy w trakcie wykonywania robót, którego podstawą byłoby zaniechanie Zamawiają-

cego polegające na niewyjaśnieniu tej sytuacji. 

 

 

 Zastrzeżenie oznaczone przez składającego jako Ad 2) – odnoszące się do wniosku 

nr 3 wystąpienia pokontrolnego o treści: 

„Respektować zasadę zachowania szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu  

i ochrony mienia Powiatu wyrażoną w treści art. 50 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),  

w tym: 

 należycie zabezpieczać interes Powiatu i zapewniać ochronę należącego do niego mienia 

w umowach zawieranych na użytkowanie powiatowego sprzętu, 

 przestrzegać obowiązku rzetelnego dokumentowania rozchodu materiałów należących do 

Powiatu, zgodnie z rzeczywistym przebiegiem operacji. 

 

Odpowiadające temu wnioskowi nieprawidłowości zostały sformułowane w wystąpieniu  

pokontrolnym w punkcie 3 następująco: 

Niezachowanie szczególnej staranności i dbałości o mienie Powiatu przy realizacji zadań 

 z zakresu zimowego utrzymania dróg w latach 2007-2010 poprzez: 

 zawarcie z wykonawcą zadania umów na bezpłatne użytkowanie sprzętu powiatowego do 

zimowego utrzymania dróg, w sytuacji gdy ten sam sprzęt był w okresie wcześniejszym 

udostępniany innemu podmiotowi odpłatnie. Powyższe naruszało adekwatność zobowią-

zań umownych stron z korzyścią na rzecz wykonawcy a wbrew interesowi j.s.t. jako  

jednostki sektora finansów publicznych, bowiem ta nadal płaciła za usługę tak jakby  

wykonywana była sprzętem wykonawcy, 

 niewskazanie w wymienionych umowach sposobu i formy zabezpieczenia dbałości  

o powierzony sprzęt, 

 brak dostatecznego udokumentowania faktu zużycia 272,5 ton mieszanki piasku i soli  

o wartości 13.960,18 zł do zimowego utrzymania dróg i placów zarządzanych przez  

jednostki powiatowe. 

 

 W treści zastrzeżeń Starosta Namysłowski potwierdził, że zgodnie z umowami z dnia 

27.11.2008 r. przekazano bezpłatnie w użytkowanie sprzęt do zimowego utrzymania dróg, 

firmie Budim 2. Spowodowane to było brakiem środków koniecznych do utrzymania w nale-

żytym stanie technicznym i ciągłej gotowości sprzętu, który nie jest używany przez Powiat 

Namysłowski. Zgodnie z umowami do obowiązków firmy Budim 2 należało utrzymanie powyż-

szego sprzętu w stanie gotowości do pracy, wykonywanie koniecznych napraw i przeglądów,  

by jego stan techniczny się nie pogorszył, przez co z obowiązków tych zwolniony został  

Powiat Namysłowski (co w ocenie Starosty stanowiło korzyść po stronie Powiatu). Utrzyma-

nie ww. sprzętu było bardzo kosztowne, a oddając go w użytkowanie firmie Budim 2, to 

użytkownik a nie Powiat, ponosił koszty jego utrzymania. Dodatkowo Starosta wyjaśnił, iż  

w kwestii zarzutu, co do niewskazania w wymienionych umowach sposobu i formy zabezpie-

czenia dbałości o powierzony sprzęt, to jest on w zupełności bezzasadny. W § 4 ww. umowy 

użytkownik przez cały czas trwania umowy zobowiązuje się na własny koszt zabezpieczać 

sprzęt, dokonywać codziennych przeglądów, realizować wszystkie naprawy i remonty,  

wymieniać materiały eksploatacyjne. Ponadto w § 10 umowy użytkowania sprzętu postanowio-

no, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy 
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m.in. kodeksu cywilnego. Stosownie, więc do postanowień art. 260 § l kodeksu cywilnego 

użytkownik obowiązany jest dokonywać napraw i innych nakładów związanych ze zwykłym 

korzystaniem z rzeczy. Dodatkowo skutki nie wykonania zobowiązania, w tym odpowiedzial-

ności odszkodowawczej uregulowane zostały w księdze III kodeksu cywilnego zatytułowanej 

zobowiązania, a w szczególności art. 471 i następne. Podsumowując, Powiat Namysłowski 

oddając sprzęt w użytkowanie nie był pozbawiony zabezpieczenia dbałości o powierzony 

sprzęt, gdyż taki obowiązek na użytkowniku spoczywa już z mocy prawa. 

W kwestii zużycia 272,5 ton mieszanki piasku i soli, Starosta poinformował, iż w latach 

2008-XII 2009 Powiat Namysłowski przeznaczył na zimowe utrzymanie dróg, chodników, 

placów i parkingów zarządzanych przez jednostki Powiatowe 272,5 t. mieszanki piasku  

i soli. W szczególności piasek i sól zostały wykorzystane przez: Dom Pomocy Społecznej 

„Promyk", Zespół Szkół Rolniczych, SPZOZ, Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego, 

Starostwo Powiatowe w Namysłowie. Sposób wykorzystanie tych materiałów polegał na 

utrzymaniu placów, parkingów, dróg wewnętrznych i chodników na terenie wyżej oznaczonych 

jednostek powiatowych, czyli na przeznaczeniu na zadania i wypełnienie obowiązków polega-

jących na zimowym utrzymaniu chodników czy placów przylegających do nieruchomości. 
Należy podkreślić także, że mieszanka piasku i soli była przedmiotem przetargu, który odbył 

się 11.09.2008 r. w Starostwie Powiatowym. Jednakże mienie to nie znalazło nabywcy. 

 

 Zastrzeżenie oznaczone przez składającego jako Ad 3) - odnoszące do wniosku 

nr 5 o treści: 

„Zapewnić dokonywanie odbiorów zrealizowanych inwestycji w sposób rzetelny i zgodny  

z dokumentacją budowlaną tychże inwestycji.” 

 

Wniosek ten dotyczył następującej nieprawidłowości: 

Nierzetelne dokonanie odbioru końcowego robót poprzez potwierdzenie w protokole odbioru 

prawidłowości wykonania robót zgodnie z umową podczas, gdy ze zgromadzonych materia-

łów wynika, że część inwestycji została wykonana na nieruchomościach osób trzecich. 

 

 Starosta Namysłowski w treści zastrzeżeń stwierdził, że - wbrew twierdzeniom  

kontrolujących - odbiór końcowy robót został wykonany przez Komisję rzetelnie. 

  

 Zastrzeżenie oznaczone przez składającego jako Ad 4) - odnoszące się do wniosku 

nr 3 o treści: 

„Respektować zasadę zachowania szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu  

i ochrony mienia Powiatu wyrażoną w treści art. 50 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),  

w tym: 

 decyzje w zakresie prowadzenia inwestycji podejmować wyłącznie po upewnieniu się co 

do stanu prawnego nieruchomości, na których mają być realizowane.” 

 

Odpowiadająca temu wnioskowi nieprawidłowość została sformułowana w wystąpieniu  

pokontrolnym w punkcie 4 następująco: 

Niezachowanie szczególnej staranności i dbałości o mienie Powiatu przy realizacji zadania 

inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1106 O Głuszyna-Brzezinka od km 

0+000 do km 3+950 poprzez podjęcie decyzji o korekcie przebiegu drogi w obrębie skrzyżo-

wania, co skutkowało prawdopodobieństwem zrealizowania części inwestycji na nieruchomo-

ściach należących do osób trzecich. 

 

 W treści zastrzeżeń Starosta Namysłowski wyjaśnił, iż wbrew twierdzeniom wynikają-

cym z kontroli przy realizacji inwestycji nie naruszono granic działek osób trzecich,  

a w szczególności granicy działki nr 517. Potwierdza to trwające obecnie postępowanie rozgra-
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niczające. W dniu 23 lipca 2010 r. geodeta uprawniony przeprowadził w terenie postępowanie 

rozgraniczeniowe w wyniku którego przebieg granicy pomiędzy działkami nr 517 i nr 322/4 

(droga powiatowa) ustalono wzdłuż istniejącego kilkudziesięcioletniego ogrodzenia.  

Do zastrzeżeń Starosta dołączył pismo Przedsiębiorstwa Geodezyjnego „SPECGEO” S.C.  

z Brzezia k. Opola.  

 

Kolegium ustaliło, co następuje: 

 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu w okresie od 16.03.2010 r. do 18.05.2010 r. 

przeprowadziła w Starostwie Powiatowym kompleksową kontrolę gospodarki finansowej 

Powiatu Namysłowskiego  za rok 2009 r. oraz wybranych zagadnień za lata 2007, 2008  

i 2010. W oparciu o dokumentację udostępnioną inspektorom kontroli stwierdzono uchybie-

nia i nieprawidłowości w działalności powiatu. Starosta Namysłowski odmówił podpisania 

protokołu  z przeprowadzonej kontroli składając stosowne wyjaśnienie co do przyczyn tej 

odmowy. Pismem z dnia 27 lipca 2010 r.  Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

skierował  do Starosty Namysłowskiego Wystąpienie pokontrolne zawierające 6 wniosków 

pokontrolnych. 

  

 Zgodnie z art. 25b ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, zastrzeżenia  

do wniosków zawartych w wystąpieniach pokontrolnych rozpatrują kolegia izb. Zastrzeżenia 

o których mowa powyżej składa właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego.  

Podstawą zgłoszenia zastrzeżenia może być tylko, stosownie do brzmienia art. 9 ust. 4 

powołanej wyżej ustawy, zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub 

niewłaściwe zastosowanie. Przypadek błędnej wykładni prawa polega na mylnym rozumieniu 

treści lub znaczenia przepisu prawnego, zaś niewłaściwe zastosowanie normy prawnej 

polegać może na wadliwym wyborze normy prawnej lub nieprawidłowej jej subsumpcji,  

tj. błędnym identyfikowaniem ustalonego stanu faktycznego z określonym przepisem 

prawnym i tym samym nieadekwatnym określeniem skutków prawnych wynikających z tego 

przepisu. 

 

 Wstępnie, oceniając legitymację Starosty Namysłowskiego do złożenia zastrzeżeń do 

wystąpienia pokontrolnego, Kolegium uznało, iż w świetle dostarczonego do Izby w dniu  

6 września br. wyciągu z protokołu Nr 111/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniach  

2 i 4 sierpnia 2010 r., złożenie zastrzeżeń nastąpiło w wykonaniu decyzji Zarządu Powiatu,  

a więc decyzji uprawnionego organu powiatu. 

 Kolegium uznało również, iż złożone przez Starostę Namysłowskiego zastrzeżenia  

w punktach Ad 1, Ad 2 i Ad 4 nie zawierają w swej treści bezpośredniego odniesienia do 

wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym a stanowią w istocie polemikę z ocenami 

prawnymi zawartymi w protokole kontroli. Mając jednak na uwadze, że oceny te stanowiły 

podstawę sformułowania wniosków pokontrolnych, Kolegium uznało iż podlegają one 

rozpatrzeniu merytorycznemu. Odnośnie zaś zastrzeżenia oznaczonego jako Ad 3) Kolegium 

uznało, iż nie zawiera ono zarzutu związanego ze stosowaniem prawa, lecz stanowi wyłącznie 

ocenę stanu faktycznego odmienną od oceny przedstawionej w protokole kontroli 

kompleksowej Powiatu Namysłowskiego, o której mowa wyżej. W świetle powyższego, 

mając na względzie dyspozycję art. 25b ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, 

zastrzeżenie to, określone w piśmie jako Ad 3) podlega oddaleniu z przyczyn 

formalnych. 

 

 Odnośnie zastrzeżeń zawartych w Ad 1) pkt 1  

 

W dniu 01.04.2009 r. zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powia-

towej nr 1106 O Głuszyna Brzezinka od km 0+000 do km 3+950". Przedmiot zamówienia 

został określony w pkt 5 ogłoszenia o przetargu jak i w pkt 1.3. specyfikacji istotnych wa-
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runków zamówienia z dnia 01.04.2009 r. W wyznaczonym terminie tj. do 24.04.2009 r.  

zostało złożonych 7 ofert. Wykonawcy złożyli oferty zawierające kosztorysy ofertowe  

sporządzone w oparciu o przedmiar robót załączony do siwz. W poz. 20 przedmiaru zama-

wiający podał powierzchnię 21,00 m
2
, i taką powierzchnię do obliczeń przyjęło sześciu  

wykonawców na siedmiu, którzy złożyli oferty. W wyniku wykluczenia czterech wykonaw-

ców z postępowania (wykonawcy nr l, 2, 3, 4, którzy nie wyrazili zgody na przedłużenie  

terminu związania ofertą oraz przedłużenia terminu ważności wadium) zamawiający dokonał 

oceny trzech ofert (nr 5, 6, 7). Przyjął, że w dwóch ofertach (nr 5 i 6) wykonawcy popełnili 

oczywistą omyłkę rachunkową, bowiem w pozycji 20 kosztorysu ofertowego winni byli 

(zdaniem zamawiającego) obliczyć wartość robót przyjmując powierzchnię 2.163,30 m
2
 a nie 

21,00 m
2
. Ponadto oferent nr 5 w kosztorysie ofertowym pozycja nr 32 i 33 obliczył wartość 

robót przyjmując inne powierzchnie niż podane w przedmiarze. W wyniku korekty ofert  

dokonanych przez zamawiającego (o czym zostali powiadomieni oferenci), oferta nr 5, która 

pierwotnie była najtańsza nie została wybrana. Oferent nr 5 złożył protest, nie zgodził się 

m.in. na poprawienie oczywistej omyłki. Protest został w całości odrzucony przez zamawia-

jącego, który w uzasadnieniu wskazał, iż wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszel-

kich działań (np. wizyta w miejscu realizacji robót, zapoznanie się z: projektami budowla-

nymi i ogólną specyfikacją techniczną, weryfikacja przedmiarów robót) w celu oszacowania 

na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka oraz uzyskania wszelkich danych, jakie mogą 

być niezbędne w przygotowaniu oferty i podpisania umów na wykonanie robót. Przetarg  

wygrało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Budim 2 z Olesna, które jako jedyne złożyło  

ofertę z uwzględnieniem właściwych, wg zamawiającego, powierzchni w kosztorysie  

ofertowym (powierzchnia 2163,30 m
2
 w pozycji 20 kosztorysu). W trakcie postępowania 

żaden wykonawca nie zwrócił się z zapytaniem w sprawie błędnej powierzchni podanej  

w przedmiarze jak również zamawiający nie poprawił przedmiaru robót.  

 

 Odnosząc się do treści przedmiotowego zastrzeżenia należy stwierdzić, że do  

zamawiającego należy sporządzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia  

– podstawowego dokumentu przetargowego, zawierające wszystkie istotne informacje  

dotyczące danego postępowania, niezbędne dla wykonawców do sporządzenia ofert  

odpowiadających potrzebom zamawiającego. W specyfikacji musi być zawarty m. in. opis 

przedmiotu zamówienia, (art. 36 pzp). Określając przedmiot zamówienia zamawiający  

powinien uczynić to w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie  

dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności  

mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty (art. 29 ust. 1 pzp). Zgodnie z art. 31 ust. 1 pzp, 

jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, zamawiający opisuje przedmiot  

zamówienia za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania  

i odbioru robót budowlanych. Dokumentacja ta składa się m. in. z przedmiaru robót i to nieza-

leżnie czy roboty te wymagają czy nie wymagają pozwolenia na budowę - § 4 rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót  

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 ze zm.). 

Zgodnie z dyspozycją § 6 cyt. rozporządzenia przedmiar robót powinien zawierać zestawienie 

przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wyko-

nania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy 

opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót  

budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót  

podstawowych. Treść przepisów § 6 i § 10 rozporządzenia wskazuje, iż zamawiający (a nie 

wykonawca) ma obowiązek wyliczyć i ująć w przedmiarze ilość jednostek przedmiarowych, 

jednostkę miary oraz ilość jednostek miary. 

W przedmiotowym zamówieniu przedmiar robót stanowił element opisu przedmiotu 

zamówienia na roboty budowlane i był integralnym składnikiem specyfikacji istotnych  

warunków zamówienia na roboty budowlane ( pkt 3, ppkt 1.26. siwz). 
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Zarówno przepisy Prawa budowlanego jak i Kodeksu Cywilnego nakładają na  

inwestora obowiązki związane z dokonaniem wymaganych przez właściwe przepisy  

czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do opracowania projektu 

budowlanego i innych projektów oraz jego dostarczenia wykonawcy. Zatem obowiązek  

sporządzenia prawidłowego i jednoznacznego w treści przedmiaru robót spoczywał wyłącznie 

na zamawiającym. Natomiast sprawdzenie przez wykonawcę specyfikacji, także w zakresie 

dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia i zgłaszanie wniosków o wyjaśnienie treści, jest 

wynikającym z art. 38 pzp, prawem, a nie obowiązkiem wykonawcy. Jak wskazał Sąd  

Najwyższy w wyroku z dnia 27 marca 2000 r. [III CKN 629/98, OSNC 00//9/173],  

wykonawca nie ma obowiązku szczegółowego sprawdzenia dostarczonego projektu w celu 

wykrycia jego wad. Wykonawca robót budowlanych nie musi bowiem dysponować  

specjalistyczną wiedzą z zakresu projektowania; musi jedynie umieć odczytać projekt  

i realizować inwestycję zgodnie z tym projektem oraz zasadami sztuki budowlanej. 

Obowiązki nałożone na inwestora przepisami Prawa budowlanego oraz – poprzez  

odesłanie do odpowiednich przepisów – Kodeksu Cywilnego są obowiązkami wynikającymi 

z norm materialnych prawa administracyjnego i nie mogą być przenoszone przez czynność 

prawną na inne podmioty. Zatem zapis w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  

iż zamawiający nakłada na wykonawcę obowiązek dokładnego sprawdzenia opracowań 

opisujących przedmiot zamówienia i przerzuca na wykonawcę odpowiedzialność za ich 

wadliwość należy uznać za niedopuszczalny. Jak wskazała Krajowa Izba Odwoławcza przy 

Prezesie UZP w wyroku z dnia 22 stycznia 2010 r. [KIO/UZP 1703/09, Lex 575250],  

niezgodne z prawem zastrzeżenia znajdujące się w siwz nie mogą wywoływać negatywnych 

skutków dla wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego i uważa się 

je za bezskuteczne. Biorąc pod uwagę powyższe, należy wywieść wniosek, że zapis siwz  

zobowiązujący wykonawców do weryfikacji danych opisujących przedmiot zamówienia jest 

niedopuszczalnym w świetle prawa przerzuceniem na wykonawców obowiązku sporządzenia 

rzetelnego i wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia oraz przeniesieniem  

odpowiedzialności za uchybienia w tym opisie na wykonawców i należy go uznać za prawnie 

nieskuteczny. Zasadą sporządzania dokumentów w postępowaniu jest ich poprawność  

i rzetelność a zamawiający powinien sam weryfikować swoje dokumenty.  

 Pomyłka, którą zamawiający skorygował w ofertach nr 5 i 6 w zakresie wykonania 

podbudowy drogi na powierzchni 2.163,3 m
2
 a nie na powierzchni 21 m

2
 nie była w istocie 

pomyłką wykonawców, gdyż wynikała wprost z treści przedmiaru robót. Wykonawcy w ofer-

tach ujęli wartość jaką w siwz umieścił zamawiający. Dlatego nie można w przedmiotowej 

sytuacji mówić o poprawianiu omyłek wykonawców lecz o błędach zamawiającego. Określe-

nie oczywista omyłka, pojawiające się w treści art. 87 ust. 2 pzp, należy rozumieć jako  

bezsporną, niezamierzoną, często drobną ale istotną pomyłkę w dokumencie (np. literówka  

w nazwisku), która zazwyczaj może być sprostowana na drodze uproszczonej. W opisanej 

sytuacji nie może być o tym mowy, bowiem ujęcie w ofertach nr 5 i 6 powierzchni 21 m
2
  

było zamierzone, celowe i zgodne z dokumentacją udostępnioną przez zamawiającego. Ceny 

obliczone w ofertach nr 1-6 zostały skalkulowane na podstawie danych zawartych w specyfikacji, 

więc nie można w ogóle wskazywać na omyłki oferentów. 

Odnosząc się do argumentacji przedstawionej w zastrzeżeniach dotyczącej interpreta-

cji art. 87 i 89 Pzp, podkreślić należy, że nie znajduje ona uzasadnienia prawnego. Przede 

wszystkim podkreślenia wymaga, iż celem regulacji art. 87 ust. 2 pzp jest umożliwienie  

zamawiającemu poprawienia niektórych omyłek w treści oferty – czy to pisarskich, czy to 

rachunkowych, czy też innych, ale polegających na niezgodności treści oferty ze specyfikacją 

istotnych warunków zamówienia, celem doprowadzenia do ich zgodności. Wystąpienie 

omyłki nie może pozostawiać wątpliwości co do zamierzonej (innej niż przedstawiona  

w omyłkowej ofercie) treści oświadczenia wykonawcy. Tymczasem w omawianej sprawie 

wykonawcy sporządzili swoje oferty na podstawie przedmiaru robót (na co wskazał sam  

zamawiający w pkt 1 zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego) stanowiącego element  

specyfikacji i nie ulega wątpliwości, że dane zawarte w ofertach w tym zakresie były zgodne 

z wolą wykonawców. Co więcej – poprawki zamawiającego doprowadziły do niezgodności 
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ofert ze stanowiącym część specyfikacji przedmiarem robót. A co najistotniejsze –  

zamawiający może w ofertach poprawiać omyłki wykonawców, a nie własne. Konstrukcja 

przerzucenia odpowiedzialności za poprawność specyfikacji na wykonawców, jak już wyżej 

wskazano, jest niedopuszczalna, i nie może powodować uznania, że oferty sporządzone na 

podstawie wadliwych specyfikacji są obarczone omyłką, za którą odpowiada wykonawca  

(bo miał ją wykryć).  

Należy również podkreślić, iż sam zamawiający traktował przedmiar robót jako wiążący,  

o czym świadczy dokonanie przez niego poprawek w innych pozycjach kosztorysu w ofercie 

nr 5. 

W związku z powyższym argumentację Starosty, iż zamawiający dokonał poprawek  

w ofertach nr 5 i 6 zgodnie z przepisami art. 87 ust. 2 pzp należy uznać nietrafną i w konse-

kwencji oddalić zastrzeżenie w tym zakresie. 

 

 Odnośnie zastrzeżeń zawartych w Ad 1) pkt 2  

 

 Kolegium podkreśla, iż jak dowiedziono powyżej, przedmiar robót stanowił element 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która jest dla oferenta wyznacznikiem sporzą-

dzania oferty. W pozycji nr 20 przedmiaru robót wyspecyfikowano warstwę górną podbudo-

wy z kruszyw łamanych gr. 10 cm o powierzchni 21 m
2
. Natomiast w ofercie nr 7 wykonawca 

ujął w pozycji 20 kosztorysu ofertowego powierzchnię 2163,30 m
2
. Skonfrontowanie  

wymienionych zapisów w obu dokumentach prowadzi do jednoznacznego wniosku  

o niezgodności treści oferty z treścią siwz. Sytuację taką obejmuje dyspozycja przepisu  

art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp, gdzie zamawiający został zobowiązany do odrzucenia oferty jeżeli jej 

treść nie odpowiada treści siwz. 

 W świetle powyższego zastrzeżenie Starosty w powyższym zakresie nie zasługuje na 

uwzględnienie. 

 

 Odnośnie zastrzeżeń zawartych w Ad 1) pkt 3  

 

 Przytoczona powyżej argumentacja prowadzi do wniosku, że skoro na podstawie  

przepisu art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp oferta nr 7 powinna zostać odrzucona przez zamawiającego, 

wykonawca, który ją złożył nie uczestniczyłby w dalszej części postępowania i nie mógłby 

wygrać przetargu. Zamawiający, wbrew przepisom prawa oferty tej nie odrzucił, a co więcej 

udzielając zamówienia firmie Budim 2 z Olesna, doprowadził w konsekwencji do sytuacji 

udzielenia zamówienia publicznego wykonawcy, którego oferta powinna być odrzucona.  

Opisane działanie zamawiającego stanowi naruszenie przepisów art. 7 ust. 3 w zw. z art. 89 ust. 1 

pkt 2 pzp, co uzasadnia sformułowanie wniosku pokontrolnego i oddalenie zastrzeżeń w powyż-

szym zakresie. 

  

 Odnośnie zastrzeżeń zawartych w Ad 2)  

 

 W związku z likwidacją Zarządu Dróg Powiatowych w czerwcu 2008 r. mienie  

likwidowanej jednostki zostało przejęte przez Starostwo Powiatowe w Namysłowie. Zgodnie 

z protokołem przekazania, na stan ewidencji Starostwa przyjęto środki trwałe oraz materiały, 

w tym: 

1. Piaskarkę P1 – 2 szt, 

2. Piaskarko-solarkę – 1 szt, 

3. Pługi wraz z czołownicami – 6 szt, 

4. Siatkę przeciwśniegową – 1 200 mb, 

5. Kołki do mocowania siatki – 750 szt, 

6. Mieszankę piasku i soli – 272,5 t. 

Wskazany powyżej sprzęt (pkt 1-3) w okresie od 01.11.2007 r. do dnia 30.03.2008 r. był  

wynajmowany od Zarządu Dróg Powiatowych przez firmę „Słowik” Janusz Słowik na  

podstawie umowy najmu sprzętu z dnia 02.12.2007 r. Zobowiązania najemcy określono w § 4 
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oraz § 5 umowy, gdzie ustalono, iż przez cały okres trwania najmu najemca zobowiązuje się 

na własny koszt zabezpieczyć sprzęt, dokonywać przeglądów codziennych sprzętu, realizo-

wać wszystkie naprawy i remonty, kupować paliwo, wymieniać materiały eksploatacyjne, 

wykonywać mycie, czyszczenie i malowanie po zakończonym sezonie zimowym. W § 6 

umowy wskazano, iż w trakcie trwania najmu najemca zobowiązuje się płacić wynajmujące-

mu miesięcznie czynsz w łącznej kwocie 440 zł netto wraz z doliczanym podatkiem VAT. 

Ponadto w § 7 ustalono, iż tytułem zabezpieczenia właściwej dbałości o sprzęt, najemca  

zobowiązuje się wpłacić wynajmującemu kwotę 1 760 zł stanowiącą czterokrotną wartość 

czynszu. Zgodnie z postanowieniami § 8 pkt 4 w przypadku braku wpłaty czynszu  

wynajmujący uprawniony jest do pobrania na jego rzecz kwoty z kaucji. Postępowanie takie 

dopuszczalne jest przez okres dwóch miesięcy, a w przypadku zwłoki w płatności czynszu za 

dany miesiąc wynajmujący za czas zwłoki naliczy odsetki ustawowe. Ponadto w umowie  

zawarto zapis (§ 10 pkt 3), że jeżeli po zakończeniu umowy najemca nie zwróci wszystkiego 

sprzętu lub zwróci go uszkodzony to wynajmujący zatrzyma kwotę otrzymaną tytułem  

zabezpieczenia. Niezależnie od zatrzymania kwoty zabezpieczenia wynajmujący może  

dochodzić od najemcy odszkodowania przewyższającego kwotę zabezpieczenia (§ 10 pkt 4). 

W okresie od 01.11.2008 r. do 30.03.2010 r., kiedy na zimowe utrzymanie dróg  

powiatowych udzielono zamówienia publicznego firmie Budim 2 z Olesna, ten sam sprzęt  

(pkt 1-3) na podstawie umowy użytkowania sprzętu z dnia 27.11.2008 r. został przekazany do 

bezpłatnego użytkowania tejże firmie. Wymogi w zakresie pokrywania kosztów związanych  

z użytkowaniem sprzętu określono w § 4 umowy (tożsame z § 5 umowy z dnia 02.12.2007 r.). 

Ponadto na podstawie drugiej umowy z dnia 27.11.2008 r. na użytkowanie sprzętu przekaza-

no firmie Budim 2 w bezpłatne użytkowanie sprzęt do zimowego utrzymania dróg tj. siatkę - 

1 200 mb oraz kołki - 750 szt. W obydwu umowach z firmą Budim 2 nie zawarto zapisów 

dotyczących pieniężnego zabezpieczenia właściwej dbałości o sprzęt. 

 

 W kwestii zastrzeżeń w sprawie zużycia 272,5 t mieszanki piasku i soli w latach  

2008-2009 przeznaczonej na zimowe utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów  

zarządzanych przez jednostki powiatowe należy zauważyć, że Zarząd Dróg Powiatowych 

prowadził ewidencję materiałów – piasku i soli drogowej. Na kartach ewidencyjnych  

prowadzonych osobno dla piasku i soli dokonywano rozchodu materiałów na podstawie  

dokumentów RW – rozchód wewnętrzny. Powyższy dokument poprawnie wypełniony  

zawiera informacje w zakresie ilości oraz rodzaju materiałów rozchodowanych. Ponadto na 

dowodzie umieszcza się datę wydania materiałów oraz wskazuje osoby: wystawiającą  

i zatwierdzającą dowód, wydającą materiały oraz osobę, która je przyjmuje.  

Rozchód mieszanki piasku i soli w ilości 272,5 t o wartości 13 960,18 zł został  

uwidoczniony na kartach prowadzonych przez Zarząd Dróg Powiatowych (pomimo przejęcia 

materiałów przez Starostwo) zapisem „zużyte przez jednostki powiatowe” wraz ze wskaza-

niem protokołów z dnia 31.12.2008 r., 17.12.2009 r., 31.12.2009 r. W protokole z dnia 

31.12.2008 r. spisanym przez Kierownika Wydziału Dróg Powiatowych oraz podinspektora 

ds. dróg powiatowych na okoliczność wbudowania na drogach zarządzanych przez Wydział 

Dróg Powiatowych materiałów stanowiących własność Starostwa Powiatowego wskazano,  

iż w miesiącach listopadzie i grudniu 2008 r. zużyto do akcji zimowej mieszankę piasku i soli 

w ilości 109 t na łączną wartość 5 584,07 zł. W protokole z dnia 17.12.2009 r. podpisanym 

przez Kierownika Wydziału Dróg Powiatowych na okoliczność zużycia do zimowego  

utrzymania dróg powiatowych zarządzanych przez Wydział Dróg Powiatowych mieszanki 

piasku i soli wskazano, iż w kolejnych miesiącach zużyto: styczeń 2009 r. – 65 t mieszanki, 

co stanowiło wartość 3 329,95 zł, luty 2009 – 51 t mieszanki, co stanowiło wartość 2 612,73 

zł, marzec 2009 – 15,5 t mieszanki, co stanowiło wartość 794,07 zł. Protokołem z dnia 

31.12.2009 r. potwierdzono zużycie do zimowego utrzymania dróg powiatowych zarządza-

nych przez Wydział Dróg Powiatowych mieszankę piasku i soli w miesiącu grudniu 2009  

w ilości 32 t, co stanowiło wartość 1 639,36 zł. Łącznie zgodnie z w/w protokołami Powiat 

zużył na zimowe utrzymanie dróg powiatowych 272,5 t mieszanki piasku i soli o wartości 
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13 960,18 zł., podczas gdy zimowe utrzymanie dróg powiatowych w tym czasie wykonywane 

było przez firmę zewnętrzną (Budim 2) w wyniku zawartej z nią umowy. 

W złożonych podczas kontroli wyjaśnieniach Kierownik Wydziału Dróg Powiatowych 

wskazał, że przygotowując protokoły, na okoliczność zużycia materiałów do zimowego 

utrzymania, na podstawie wcześniej wykonanego protokołu (wzorzec – protokół z dnia 

31.12.2008 r.) wkradł się błąd w zapisie: zapisano – do zimowego utrzymania dróg powiato-

wych zarządzanych przez Wydział Dróg Powiatowych, zapis prawidłowy – do zimowego 

utrzymania dróg i placów zarządzanych przez jednostki powiatowe.  

Wskazać należy, iż zarówno w protokołach spisanych w roku 2009 jak i w protokole  

z roku 2008 (wskazanym jako wzorzec) znajdują się zapisy potwierdzające zużycie mieszanki 

piasku i soli do zimowego utrzymania dróg powiatowych zarządzanych przez Wydział Dróg 

Ustalenia dokonane w trakcie kontroli w tym wyjaśnienia złożone przez Kierownika  

Wydziału Dróg Powiatowych nie zawierały dokładnej informacji oraz dokumentacji  

potwierdzającej przekazanie materiałów odpowiednim osobom (pracownikom, dyrektorom 

placówek), wyjaśniającej w jakim czasie oraz w jakiej ilości a także w jaki sposób i przy  

użyciu jakiego sprzętu dokonano odbioru i transportu piasku do odśnieżanych miejsc. 

 

Kolegium oceniając powyższy stan faktyczny wskazuje, iż udostępnianie nieodpłatne  

mienia powiatowego, podmiotowi gospodarczemu w celu prowadzenia odpłatnej działalności  

gospodarczej (na zlecenie powiatu!), które było w latach poprzednich udostępniane innym podmio-

tom gospodarczym odpłatnie, niezawarcie w umowach użyczenia jakiegokolwiek zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy – np. w formie kaucji czy weksla oraz niemożność rzetelnego  

udokumentowania  rozchodu 272 ton materiałów służących zimowemu utrzymaniu dróg świadczy 

o naruszaniu wyrażonej w art. 50 ustawy o samorządzie powiatowym zasady szczególnej  

staranności w prowadzeniu zarządu mieniem powiatu i uzasadnia sformułowanie wniosku  

w powyższym zakresie. Szczególna staranność, o której mowa w powołanym przepisie to zgodnie  

z powszechnie akceptowanym poglądem doktryny i judykatury staranność wyższa od należytej,  

a nawet wyższa od staranności wymaganej od prowadzącego działalność gospodarczą. W związku 

z powyższym, Kolegium postanowiło o oddaleniu zastrzeżeń w powyższym zakresie. 

 

 Odnośnie zastrzeżeń zawartych w Ad 4)  

 

Ustalenia kontroli wskazały, iż podczas realizacji inwestycji „Przebudowa drogi  

powiatowej nr 1106 O Głuszyna Brzezinka od km 0+000 do km 3+950" nastąpiła korekta 

przebiegu drogi w obrębie skrzyżowania w miejscowości Głuszyna. Kierownik Wydziału 

Dróg Powiatowych pełniący nadzór inwestorski przy przebudowie drogi oświadczył, że  

korekta przebiegu drogi spowodowana była koniecznością poprawy bezpieczeństwa  

kierowców. Ponadto wyjaśnił, że po dokonaniu korekty skrzyżowania może się okazać,  

że zmiana spowoduje wejście na działkę sąsiadującą z drogą powiatową i dlatego uzyskano 

pisemną zgodę właściciela przyległej działki na prowadzenie robót na jego terenie, a prace 

podziałowe w tym zakresie są w trakcie realizacji. Starosta Namysłowski ponadto wyjaśnił, 

że korekta drogi nie przewidywała wybudowania części drogi na działkach osób trzecich ale 

na etapie realizacji okazało się, że wytyczony odcinek drogi prawdopodobnie znajduje się na 

działce przyległej do drogi. Dlatego uzyskano pisemną zgodę właściciela działki na rozpoczę-

cie procedury wznowienia granic i podziału geodezyjnego. W związku z powyższym podczas 

kontroli stwierdzono, że Starosta podejmując decyzję o korekcie przebiegu drogi w obrębie 

skrzyżowania nie zachował szczególnej staranności w zarządzie mieniem, co skutkowało 

prawdopodobieństwem zrealizowania części inwestycji na nieruchomościach osób trzecich  

i potencjalnymi kosztami z tym związanymi.  

 Kolegium stwierdza, iż w wystąpieniu pokontrolnym sformułowano wniosek  

w związku z wynikającym ze zgromadzonej dokumentacji faktem podjęcia przez inwestora 

decyzji w sytuacji niepewności co do statusu prawnego nieruchomości na której ma być  

prowadzona inwestycja. Okoliczność ta została potwierdzona zarówno w wyjaśnieniach  

inspektora nadzoru jak i Starosty. Podnoszone przez Starostę w zastrzeżeniach wyniki  
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procedury przeprowadzenia w terenie postępowanie rozgraniczeniowego nie mają znaczenia 

dla oceny prawnej powyższej okoliczności. W ocenie Kolegium inwestor, podejmując decyzję  

o przeprowadzeniu inwestycji winien posiadać pewność co do planowanego przebiegu  

inwestycji oraz tytuły prawne do działek na których ma być realizowana. Brak takiej pewności 

wskazuje na naruszanie zasad określonych art. 50 ustawy o samorządzie powiatowym poprzez 

narażanie powiatu na odpowiedzialność cywilną oraz administracyjną w związku z prowadzoną 

inwestycją. 

 W świetle powyższego, wniosek zawarty w wystąpieniu pokontrolnym w tym zakresie 

był uzasadniony a zastrzeżenie nie zasługuje na uwzględnienie. 

 

 W tym stanie Kolegium postanowiło jak w sentencji. Uchwała jest ostateczna  

i nie przysługuje na nią środek odwoławczy. 

 

 

 

Przewodniczący Kolegium 

 

 


