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REGIONALNA  IZBA  OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU 
 

Uchwała nr 31/65/2021 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 24 listopada 2021 r. 

 

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

o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2137 ze zm.) Kolegium 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

 

p o s t a n a w i a 

 

oddalić w całości zastrzeżenia Prezydenta Miasta Opola do wniosków pokontrolnych 

zawartych w Wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

nr NKO.401-7/2021 z dnia 15 października 2021 r.  

 

 

 

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

 

 Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu działając na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy 

z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych przeprowadziła  

w dniach od 27 maja 2021 r. do 30 lipca 2021 r. kontrolę kompleksową gospodarki 

finansowej Miasta Opola za lata 2019-2020 oraz wybranych zagadnień za lata 2015-2018  

i 2021. Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Prezydentowi Miasta 

Opola w dniu 16 sierpnia 2021 r. W dniu 18 sierpnia 2021 r. Prezydent Miasta Opola oraz 

Skarbnik odmówili podpisania protokołu kontroli i pismem nr OR.I.033.11.2021 złożyli 

wyjaśnienia co do przyczyn tej odmowy. Argumenty wskazane w wyjaśnieniach zostały 

wzięte pod uwagę przy ostatecznym formułowaniu treści wniosków pokontrolnych  

w Wystąpieniu pokontrolnym nr NKO.401-7/2021 skierowanym do kontrolowanej jednostki 

w dniu 15 października 2021 r. i zawierającym 10 wniosków pokontrolnych. 

 

Pismem nr OR-I.033.11.2021 z dnia 29 października 2021 r. (wpływ do Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 29 października 2021 r.) Prezydent Miasta Opola złożył 

zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego w zakresie wniosków pokontrolnych nr 1 lit. b), 

nr 4, nr 5, nr 6 i nr 7 lit. b) i e). 

 

W tym stanie Kolegium zważyło, co następuje: 

 

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

wniosków zawartych w wystąpieniach pokontrolnych rozpatrują kolegia izb. Zastrzeżenia 

składa właściwy organ jednostki kontrolowanej. Podstawą zgłoszenia zastrzeżenia może być 
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tylko, stosownie do brzmienia art. 9 ust. 4 powołanej wyżej ustawy, zarzut naruszenia prawa 

poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie. Przypadek niewłaściwego 

zastosowania 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.  

 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu, na podstawie ustaleń kontroli skierowała do 

Prezydenta Miasta Opola wystąpienie pokontrolne nr NKO.401-7/2021 z dnia 15 

października 2021 r., w którym sformułowano 10 wniosków pokontrolnych.  

Pismem nr OR-I.033.11.2021 z dnia 29 października 2021 r. Prezydent Miasta Opola złożył 

zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego w zakresie wniosków pokontrolnych nr 1 lit. b), 

nr 4, nr 5, nr 6 i nr 7 lit. b) i e). 

 

Wniosek nr 1 lit. b) został sformułowany następująco: 

„Doprowadzić do prawidłowego stosowania przepisów z zakresu audytu wewnętrznego,  

a w szczególności: 

sprawozdania z audytu sporządzać z uwzględnieniem § 12 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji 

o pracy i wynikach tego audytu (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 506) oraz zapewnić prawidłowe 

dokumentowanie czynności i zdarzeń mających znaczenie dla prowadzenia audytu 

wewnętrznego, stosownie do § 5 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 4 oraz § 14 cyt. 

rozporządzenia”. 

 Nieprawidłowość nr 1 lit. b) będącą podstawą sformułowania wymienionego 

wniosku określono w wystąpieniu pokontrolnym w następujący sposób: 

„Naruszenie przepisów w zakresie prowadzenia audytu wewnętrznego polegające na: 

sporządzeniu sprawozdań z audytu za 2019 r. i 2020 r. niezawierających wszystkich 

wymaganych elementów oraz nieprawidłowym dokumentowaniu czynności i zdarzeń 

mających znaczenie dla prowadzenia audytu”. 

 W uzasadnieniu zastrzeżeń wniesionych do powyższego wniosku pokontrolnego 

wskazano m. in., iż: „(…) Na stronach 23 i 24 protokołu RIO opisany jest sposób 

postępowania audytorów wewnętrznych dotyczący uzgadniania z audytowanymi kryteriów 

oceny mechanizmów kontrolnych w obszarze działalności jednostki objętym zadaniem. 

Kontrolerzy RIO ustalili, iż każdorazowo w notatkach z narad otwierających dane zadanie 

audytowe zawarty był zapis, iż przedstawiono kryteria oceny danego obszaru. Ponadto 

Kontrolerzy RIO zwrócili się do przedstawicieli komórek audytowanych o potwierdzenie faktu 

omówienia podczas narady otwierającej kryteriów oceny. W każdym badanym przypadku 

otrzymali pisemne potwierdzenie, iż zagadnienie to było omawiane. Mimo to uznali, że 

działanie Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego w tym zakresie jest nieprawidłowe. 

Zdaniem Kontrolujących w notatkach z narady otwierającej powinny się znaleźć szczegółowe 

informacje na temat kryteriów oceny. Powołują się przy tym na brzmienie § 5 ust. 1, ust. 2 pkt 

1 i ust. 3 pkt 4 oraz § 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r.  

w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu. Żaden ze 

wskazanych przepisów nie wprowadza obowiązku szczegółowego opisu kryteriów w notatce  
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z narady otwierającej. Zatem uważam, że stwierdzona przez kontrolerów RIO 

nieprawidłowość nie ma uzasadnienia prawnego i dlatego wnioskuję o odpowiednią zmianę 

treści wystąpienia i zawartych w nich wniosków. 

§ 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu 

wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu stanowi, że audytor 

wewnętrzny przeprowadza przegląd wstępny polegający, między innymi, na uzgodnieniu  

z audytowanym kryteriów oceny mechanizmów kontrolnych. Z kolei § 5 wskazuje, iż audytor 

wewnętrzny dokumentuje czynności i zdarzenia mające znaczenie dla prowadzenia audytu 

wewnętrznego, oraz co w szczególności powinno znajdować się w dokumentacji dotyczącej 

audytu wewnętrznego. Paragraf ten nie zawiera zapisów dotyczących treści notatki z narady 

otwierającej. Powyższe potwierdza, iż pogląd Kontrolerów RIO o konieczności zawarcia 

szczegółowych informacji na temat uzgodnionych kryteriów oceny w notatce z narady 

otwierającej audyt nie jest oparty na przepisach prawnych, a jedynie stanowi informację o ich 

osobistych przemyśleniach na ten temat. 

Ponadto § 16 ust. 1 stanowi, że w programie zadania zapewniającego audytor wewnętrzny 

określa w szczególności: 

1) temat zadania; 

2) cel zadania; 

3) zakres podmiotowy i przedmiotowy zadania; 

4) istotne ryzyka w obszarze działalności jednostki objętym zadaniem; 

5) sposób zrealizowania zadania, w szczególności opis doboru próby do badania oraz 

technik badania; 

6) uzgodnione kryteria oceny, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 3; 

7) datę rozpoczęcia i zakończenia zadania. 

Zatem to w programie zadania audytowego znajdują się szczegółowe informacje na temat 

przyjętych kryteriów oceny mechanizmów kontrolnych. I właśnie taki jest stan faktyczny.  

W poszczególnych programach zadań audytowych znajdują się odpowiednie zapisy. 

Należy dodać, iż w § 18 ust. 1 zawarto zapisy mówiące o tym, że audytor wewnętrzny, po 

uzgodnieniu wstępnych wyników audytu wewnętrznego lub po wniesieniu zastrzeżeń,  

o których mowa w § 17 ust. 3, sporządza sprawozdanie z zadania zapewniającego 

zawierające m.in. ustalenia i ocenę według kryteriów przyjętych w programie, o którym mowa 

w § 16 ust. 1. Potwierdza to możliwość weryfikacji przyjętych i omówionych wcześniej 

kryteriów oceny przez audytowanego. Kontrolujący uznali zastrzeżenia złożone do protokołu 

RIO dotyczące zasad i procedur służących kierowaniu audytem wewnętrznym”. 

 W odniesieniu do powyższego należy stwierdzić, iż wniosek pokontrolny nr 1 lit. b) 

składa się z dwóch części. Pierwsza z nich dotyczy prawidłowego sporządzania sprawozdania 

z audytu, a druga prawidłowego dokumentowania czynności i zdarzeń mających znaczenie 

dla prowadzenia audytu wewnętrznego. W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych 

ustalono, iż sprawozdania z prowadzenia audytu sporządzone za 2019 rok i 2020 rok nie 

zawierały informacji dotyczących przeprowadzenia oceny wewnętrznej i zewnętrznej audytu 

wewnętrznego czym naruszono § 12 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia  

4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego 

audytu (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 506). Do tej części wniosku pokontrolnego nie odniesiono 

się w zastrzeżeniach. 
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W zakresie prawidłowego dokumentowania czynności i zdarzeń mających znaczenie dla 

prowadzenia audytu wewnętrznego wskazać należy, iż na podstawie przepisów § 14 ust. 1  

pkt 3 i ust. 2 cyt. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r., audytor 

wewnętrzny rozpoczynając realizację zadania zapewniającego przeprowadza przegląd 

wstępny, polegający w szczególności na uzgodnieniu z audytowanym kryteriów oceny 

mechanizmów kontrolnych w obszarze działalności jednostki objętym zadaniem,  

a w przypadku braku uzgodnienia kryteriów z audytowanym, audytor wewnętrzny uzgadnia 

je z kierownikiem jednostki. W celu uzgodnienia wymienionych kryteriów, audytor 

wewnętrzny może przeprowadzić naradę otwierającą. Uzgodnienie kryteriów oceny 

mechanizmów kontrolnych ma zasadnicze znaczenie dla dokonania oceny w przedmiocie 

realizacji zadań zapewniających i bezspornie można stwierdzić, że jest czynnością mającą 

znaczenie dla prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostce. 

Zgodnie z ustaleniami kontroli, każdorazowo przed rozpoczęciem realizacji zadań 

zapewniających przeprowadzane były narady otwierające, z których sporządzano notatki. 

Pomimo, że jednym z celów narady miało być uzgodnienie kryteriów oceny, to z treści 

notatek w żaden sposób nie wynika, czy w ramach narady realizowano obowiązek 

uzgodnienia kryteriów oceny z audytowanymi. Fakt dokonania uzgodnień w tym zakresie 

audytowani potwierdzili dopiero w trakcie kontroli. Wprawdzie przepisy nie zawierają wprost 

obowiązku zapisania w notatce z narady otwierającej uzgodnionych kryteriów audytu, lecz 

przepis § 5 ust. 1 cyt. rozporządzenia wymaga, aby audytor wewnętrzny dokumentował 

czynności i zdarzenia mające znaczenie dla prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostce. 

W zestawieniu z obowiązkiem sporządzenia notatki z narady otwierającej organizowanej 

właśnie w celu uzgodnienia kryteriów oceny mechanizmów kontrolnych w obszarze 

działalności jednostki objętym zadaniem, nie sposób akceptować braku opisu przyjętych 

kryteriów. Ustalenie kryteriów oceny stanowiło nie tylko główny cel narady, ale kryteria te 

wpisują się jednoznacznie w „czynności i zdarzenia mające znaczenie dla prowadzenia audytu 

wewnętrznego w jednostce”. Nie bez znaczenia pozostaje także ustalenie, że tylko jedna  

z trzech notatek została podpisana przez obie strony spotkania.  

 Wobec powyższego, przedmiotowy wniosek pokontrolny należy uznać za prawidłowy 

i zasadny w świetle stanu prawnego i faktycznego ustalonego podczas czynności kontrolnych, 

a tym samym zastrzeżenia złożone przez Prezydenta Miasta Opola nie zasługują na 

uwzględnienie.  

 

W dalszej części zastrzeżeń odniesiono się do Wniosku nr 4, który został sformułowany 

następująco: 

„Powierzyć koordynację pomocy prawnej w jednostce jednemu z zatrudnionych w niej 

radców prawnych, zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych 

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 75 ze zm.).” 

 Nieprawidłowość nr 4 będącą podstawą wymienionego wniosku określono  

w wystąpieniu pokontrolnym w następujący sposób: 

„Niepowierzeniu żadnemu z radców prawnych zatrudnionych w Urzędzie Miasta Opola 

koordynacji pomocy prawnej w tej jednostce”. 

 W uzasadnieniu zastrzeżeń wniesionych do powyższego wniosku pokontrolnego 

wskazano m. in., iż: „W punkcie 4 wniosków pokontrolnych, dotyczącego braku powierzenia 
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koordynacji pomocy prawnej w jednostce jednemu z zatrudnionych radców prawnych 

podtrzymuję stanowisko zawarte w złożonych wyjaśnieniach. Radcowie prawni zatrudnieni  

w Urzędzie Miasta Opola prowadzą obsługę prawną przypisanych im do obsługi komórek 

organizacyjnych według harmonogramu ustalonego decyzją Prezydenta Miasta Opola. 

Harmonogram systematyzuje pracę radców prawnych, w szczególności w sposób precyzyjny 

określa zakres ich działania, w tym zasady wspólnego się zastępowania. Radcowie prawni 

prowadzący obsługę prawną poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Opola 

nie podlegają sobie służbowo w zakresie wykonywanych czynności, są wobec siebie niezależni 

i samodzielni. Żaden z radców prawnych nie wydaje poleceń służbowych innemu radcy, nie 

nadzoruje i nie kontroluje czynności podjętych przez innego radcę prawnego. Ponadto 

zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Opola - Sekretarz Miasta zapewnia organizacyjne 

wsparcie Wydziału Prawnego, nie naruszając przy tym samodzielności radców  

w wykonywaniu powierzonych im zadań. Sekretarz monitoruje prawidłowy rozdział spraw 

między radców prawnych, a także dba o właściwy rozkład czasu pracy radców, 

uwzględniający potrzeby Urzędu oraz postanowienia ustawy o radcach prawnych. Szczególna 

prawna pozycja Sekretarza zaznaczona jest zarówno w przepisach określających podstawy 

ustroju samorządu terytorialnego jak i ustawy o pracownikach samorządowych. Z treści art. 

33 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym wynika, że wójt może powierzyć prowadzenie 

określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy wójta lub sekretarzowi gminy. Natomiast 

zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy o pracownikach samorządowych kierownik urzędu może 

upoważnić sekretarza do wykonywania w jego imieniu zadań, w szczególności z zakresu 

zapewnienia właściwej organizacji pracy urzędu oraz realizowania polityki zarządzania 

zasobami ludzkimi. Wszystkie wyżej wymienione rozwiązania zapewniają prawidłowe 

funkcjonowanie obsługi prawnej prowadzonej w Urzędzie Miasta Opola, bez konieczności 

powierzenia funkcji koordynatora radcy prawnemu”. 

 W odniesieniu do tak sformułowanych zarzutów należy stwierdzić, iż obowiązek 

powierzenia koordynacji pomocy prawnej jednemu z zatrudnionych w Urzędzie Miasta Opola 

radców prawnych wynika bezpośrednio z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach 

prawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 75 ze zm.). Ustawodawca wskazał, że jeżeli jednostka 

organizacyjna zatrudnia dwóch lub więcej radców prawnych, jednemu z nich powierza się 

koordynację pomocy prawnej w tej jednostce. Z dyspozycji tego przepisu wynika wprost, iż 

koordynatorem nie może być osoba niebędąca radcą prawnym. W przypadku Urzędu Miasta 

Opola, pomimo zatrudnienia w jednostce dziewięciu radców prawnych żadnemu z nich nie 

powierzono powyższej funkcji. Z wyjaśnień Prezydenta Miasta Opola wynika, iż pieczę nad 

zespołem radców prawnych sprawuje Sekretarz Miasta Opola i to on zapewnia organizacyjne 

wsparcie Zespołu Radców Prawnych, monitoruje prawidłowy rozdział spraw między radców, 

a także dba o właściwy rozkład czasu pracy radców, uwzględniający potrzeby Urzędu oraz 

postanowienia ustawy o radcach prawnych. W świetle powołanego przepisu prawa Sekretarz 

Miasta Opola, niebędący zatrudnionym w Zespole radcą prawnym nie spełnia ustawowego 

wymogu do powierzenia mu koordynacji pomocy prawnej. W przeciwieństwie do 

przełożonego lub pracodawcy koordynator ma za zadanie jedynie koordynować pracę radców 

prawnych prowadzących obsługę prawną poszczególnych wydziałów urzędu oraz kierować 

pracą pozostałych pracowników. Koordynator nie jest uprawniony do wydawania poleceń 

radcy prawnemu, a także nadzoru lub kontroli czynności podjętych przez radcę. Zatem brak 
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jest przeciwwskazań merytorycznych i prawnych do powierzenia funkcji koordynatora 

pomocy prawnej jednemu z zatrudnionych w jednostce radców prawnych, natomiast istnieją 

one w odniesieniu do pracowników zatrudnionych na innych stanowiskach, jak na przykład 

na stanowisku Sekretarza Miasta. Uznać należy, że złożone wyjaśnienia nie mogą skutkować 

odmienną interpretacją art. 9 ust. 2 ustawy o radcach prawnych, którego literalna treść nie 

pozostawia wątpliwości. W szczególności obowiązki Sekretarza Urzędu określone  

w przepisach powołanych w złożonych zastrzeżeniach dotyczące wykonywania zadań  

z zakresu zapewnienia właściwej organizacji pracy urzędu oraz realizowania polityki 

zarządzania zasobami ludzkimi nie powinny naruszać kompetencji określonych w przepisach 

szczególnych, tj. w ustawie o radcach prawnych.  

 Wobec powyższego, przedmiotowy wniosek pokontrolny należy uznać za prawidłowy 

i zasadny w świetle stanu prawnego i faktycznego ustalonego podczas czynności kontrolnych, 

a tym samym zastrzeżenia złożone przez Prezydenta Miasta Opola nie zasługują na 

uwzględnienie.  

  

Kolejne zastrzeżenia dotyczyły wniosku nr 5, który został sformułowany następująco: 

„Wzmocnić nadzór nad udzielaniem zamówień publicznych w celu zapewnienia 

przestrzegania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), a w szczególności: 

a) postanowienia specyfikacji formułować w sposób spójny mając na względzie skutki 

wynikające z dyspozycji art. 98 ust. 6 pkt 2 lit a cyt. ustawy, 

b) zapewnić zgodność zawieranych umów na realizację zadań publicznych  

z postanowieniami specyfikacji warunków zamówienia, odpowiednio do art. 134 ust. 1 

pkt 20 w nawiązaniu do art. 137 ust. 1 i ust. 2 cyt. ustawy, z zachowaniem należytej 

dbałości o wykonywanie zadań publicznych wynikającej z dyspozycji art. 24 ust. 1  

i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).” 

 

Nieprawidłowość nr 5 będącą podstawą wymienionego wniosku określono w wystąpieniu 

pokontrolnym w następujący sposób: 

„Naruszenie przepisów w zakresie zamówień publicznych polegające na: 

a) braku wewnętrznej spójności zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

wynikającym z nieuwzględnienia istotnych kryteriów wyboru ofert w treści wzoru 

umowy stanowiącego element specyfikacji, co doprowadziło do tego, iż zakres 

świadczenia wykonawców wynikający z umowy nie był tożsamy z ich zobowiązaniem 

zawartym w ofercie, 

b) zawarciu umów na realizację zamówienia publicznego, których treść była niezgodna 

ze zmienioną uprzednio treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.” 

 

W uzasadnieniu zastrzeżeń wniesionych do powyższego wniosku pokontrolnego 

wskazano m. in., iż: „W punkcie 5 wniosków pokontrolnych, które zdaniem Kontrolującego 

naruszają przepisy prawa zamówień publicznych doprowadzając do sytuacji świadczenia 

usługi w sposób niezgodny ze złożoną ofertą, podtrzymuję stanowisko zawarte w piśmie z dnia 

18 sierpnia 2021 r. Brak odzwierciedlenia w umowie zapisów dotyczących pozacenowych 
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kryteriów oceny ofert nie stanowi naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych. Zapis  

w umowie stanowiący o realizacji usługi pojazdami spełniającymi normę emisji spalin 

minimum Euro 4 nie pozostaje w sprzeczności z ofertą wykonawcy deklarującym świadczenie 

usługi pojazdami spełniającymi normy emisji spalin Euro 5 i wyższymi. W mojej ocenie nie 

stanowi naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych świadczenie incydentalnie usługi 

pojazdami spełniającymi normy emisji spalin innymi niż zadeklarowane w ofercie jednak nie 

mniejsze niż Euro 4. W trakcie realizacji dwuletniej usługi doszło do kilkunastodniowego 

świadczenia usługi pojazdami innymi niż zadeklarowane w ofercie, jednak zgodnie z zapisami 

siwz zmiana taka była przewidziana i dopuszczalna. Gdyby Zamawiający w podpisanej 

umowie wpisał normy emisji spalin pojazdów zadeklarowanych w ofercie, każdorazowy 

incydent zmiany pojazdu wymagałby stosownego aneksu do umowy. Zgodnie  

z obowiązującym stanem prawnym przed 1 stycznia 2021 roku, jak i obecnie istotne zmiany 

do umowy (za taką zmianę do umowy może zostać uznana zmiana, w zakresie który ma wpływ 

na wybór oferty najkorzystniejszej, w konkretnym przypadku stanowi kryterium oceny ofert) 

są możliwe o ile zamawiający przewidzi możliwość takiej zmiany, co w kontrolowanym 

postępowaniu miało miejsce, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W związku  

z powyższym nie można się zgodzić z ustaleniami kontrolujących, że zamawiający nie uzyskał 

zamierzonych efektów w postaci niższej emisji spalin emitowanych przez pojazdy użytkowane 

do realizacji zamówienia publicznego dot. dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół  

i przedszkoli”. 

 W odniesieniu do powyższego należy stwierdzić, iż w treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia (str. 19 siwz) wpisano wymóg, że każdy z pojazdów realizujący 

zadania w przedmiotowym zamówieniu musi spełniać normę emisji spalin minimum EURO 

4. Podobny zapis znalazł się we wzorze umowy będącym integralną częścią siwz, w którym  

w § 6 ust. 1 lit. c (dot. zadań 1-5) oraz w § 5 (dot. zadania 6) zapisano, że pojazdy użyte przez 

wykonawcę do przewozu uczniów muszą spełniać normę emisji spalin minimum EURO 4.  

Z poszczególnymi wykonawcami podpisano umowy wg powyższego wzoru. Jednocześnie  

w tejże specyfikacji (str. 28-29 siwz) zamawiający wskazał kryteria oceny ofert, a w tym 

emisyjność pojazdów z wagą 20%. Im niższa emisja spalin tym więcej punktów mógł 

uzyskać wykonawca. Za używanie wyłącznie pojazdów spełniających normę EURO 4 

przyznawano 0 punktów, za normę EURO 5 lub wyższą do 20 punktów. Z ustaleń kontroli 

wynika, że w wybranych ofertach wykonawcy zobowiązali się wykonać zamówienie 

pojazdami spełniającymi normę EURO 5 lub wyższą, za wyjątkiem zadania nr 4. Tym samym 

dopuszczono do sytuacji, w której wykonawca mógł realizować przejazdy pojazdami  

o emisyjności spalin wyższej niż zadeklarowana w złożonej ofercie. Z możliwości zamiany 

zadeklarowanych pojazdów o emisyjności EURO 5 na pojazdy mniej ekologiczne spełniające 

tylko normę EURO 4 skorzystało dwóch przewoźników (GM CONSULTING Marcin 

Groszek - zadania nr 1,3,5 i NAVA TRANS Paweł Piekarski - zadania nr 2 i 6). Fakt, iż 

zmiany takie miały miejsce podczas realizacji każdego z zadań (poza zadaniem nr 4 gdzie  

w wybranej ofercie zadeklarowano normę EURO 4) świadczy, że nie miały one charakteru 

incydentalnego. Dodać przy tym należy, że powołanie się w dokumentacji przetargowej na 

„przypadki losowe” umożliwiające realizację zamówienia pojazdami spełniającymi warunki 

opisane w specyfikacji nie zmienia faktu, że zawarto umowy o treści sprzecznej ze złożonymi 

ofertami. Inaczej mówiąc, bez znaczenia dla stwierdzonej nieprawidłowości pozostaje fakt 
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czy i ile razy wykonawcy korzystali z możliwości jaką dał im zamawiający, podpisując 

umowy zawierające zapisy sprzeczne ze złożonymi ofertami. Wyniki kontroli wewnętrznej, 

na które powołano się w protokole miały na celu jedynie potwierdzenie, że wskazana 

nieprawidłowość doprowadziła do sytuacji, w której przewozy w części realizowane były 

pojazdami „mniej ekologicznymi”. Nawet w przypadku, w którym żaden wykonawca nie 

dokonałby zamiany pojazdu, zawarcie umów, we wskazanym kształcie pozostawałoby 

nieprawidłowością. Słusznie zatem wskazano w protokole kontroli, że dopuszczenie do 

sytuacji, w której zakres świadczeń wykonawcy wynikający z umowy jest sprzeczny ze 

zobowiązaniem zawartym w ofercie, skutkuje naruszeniem art. 140 ust. 1 obowiązującej 

wówczas ustawy Prawo zamówień publicznych, skoro przepis stanowi o tożsamości zakresu 

świadczeń. Bezspornym jest ustalenie kontrolne, iż wykonawcy używali również pojazdów 

mniej ekologicznych - z większą emisją spalin niż zadeklarowana w ofertach. Podobnie nie 

sposób zgodzić się ze stwierdzeniem składającego zastrzeżenia, iż: „Zapis w umowie 

stanowiący o realizacji usługi pojazdami spełniającymi normę emisji spalin minimum Euro 4 

nie pozostaje w sprzeczności z ofertą wykonawcy deklarującym świadczenie usługi pojazdami 

spełniającymi normy emisji spalin Euro 5 i wyższymi”, ponieważ stwierdzenie to zawiera 

wewnętrzną sprzeczność logiczną, nie można bowiem wymagając pojazdów „bardziej 

ekologicznych” jednocześnie dopuścić stosowanie pojazdów „nieekologicznych”. 

Dodatkowo należy wskazać, iż w złożonych zastrzeżeniach nie odniesiono się do wniosku  

nr 5 lit. b), w którym wskazano naruszenie przepisów w zakresie zamówień publicznych 

polegające na zawarciu umów na realizację zamówienia publicznego, których treść była 

niezgodna ze zmienioną uprzednio treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Ustalenia kontroli w tym zakresie są jednoznaczne i bezsporne, wskazują w jakim zakresie  

w dniach 28 i 31 maja 2019 r. zamawiający dokonał zmiany treści siwz polegającej na 

modyfikacji zapisów we wzorze umowy. Mimo wprowadzonych modyfikacji zamawiający 

zawarł z przewoźnikami umowy w pierwotnym kształcie, tj. bez uwzględnienia 

wprowadzonych  zmian.   

W odniesieniu do powyższego wniosek pokontrolny nr 5 dotyczący wzmocnienia 

nadzoru nad udzielaniem zamówień publicznych, a w szczególności formułowania 

postanowień specyfikacji w sposób spójny mając na względzie skutki wynikające  

z dyspozycji art. 98 ust. 6 pkt 2 lit a ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), pozostaje uzasadniony. Jak wynika z ww. 

przepisu zamawiający zatrzymuje wadium jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana 

odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 

w ofercie. Istota tego przepisu opiera się na zasadzie konieczności zapewnienia zgodności 

umowy ze złożoną ofertą, a tej w omawianym przypadku zabrakło. Ponadto wniosek 

dotyczący wzmocnienia nadzoru ma również na względzie należytą dbałość o wykonywanie 

zadań publicznych zgodnie z dyspozycją art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 

2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282). Z powołanych 

przepisów wynika, iż do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy 

dbałość o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne, z uwzględnieniem 

interesu publicznego oraz indywidualnych interesów obywateli jak również wykonywanie 

zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie. Powyższe wynika ze słusznego założenia,  
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że stwierdzone uchybienie miało bezpośredni związek z brakiem należytej staranności  

ze strony pracownika wykonującego merytorycznie zadanie. 

 Wobec powyższego, przedmiotowy wniosek pokontrolny należy uznać za prawidłowy 

i zasadny w świetle stanu prawnego i faktycznego ustalonego podczas czynności kontrolnych, 

a tym samym zastrzeżenia złożone przez Prezydenta Miasta Opola nie zasługują na 

uwzględnienie.  

  

W złożonych zastrzeżeniach Prezydent odniósł się także do wniosku nr 6 sformułowanego 

następująco: 

„Zapewnić dokonywanie wydatków w wysokościach wynikających z wcześniej zaciągniętych 

zobowiązań, zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków, 

stosownie do art. 44 ust. 2 i ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) w tym z zachowaniem zasad określonych  

w art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 

ze zm.). Podjąć starania celem prawidłowego rozliczenia kwoty 19 981,35 zł brutto za 

wykonanie robót dodatkowych, wypłaconej niezgodnie z umową nr 1/7013.00004/IM/2018  

z dnia 11 maja 2018 r.” 

 Nieprawidłowość nr 6 będącą podstawą wymienionego wniosku określono  

w wystąpieniu pokontrolnym w następujący sposób: 

„Nieprawidłowa realizacja postanowień umowy zawartej z wykonawcą robót budowlanych, 

polegająca na zwiększeniu wynagrodzenia ryczałtowego o kwotę 19 981,35 zł brutto za 

wykonanie robót dodatkowych pomimo, iż w zawartej z wykonawcą umowie nr 

1/7013.00004/IM/2018 z dnia 11 maja 2018 r. strony nie dopuściły takiej możliwości 

ustalając, że wszelkie koszty robót i materiałów budowlanych niewyspecyfikowane w 

dokumentacji przetargowej, a niezbędne dla prawidłowego wykonania całości robót 

budowlanych objętych umową, zawarte są w cenie oferty wykonawcy.” 

 W uzasadnieniu zastrzeżeń wniesionych do powyższego wniosku pokontrolnego 

wskazano m. in., iż: „W punkcie 6 wniosków pokontrolnych dotyczącego nieprawidłowości  

w zakresie realizacji postanowień umowy zawartej z wykonawcą robót budowlanych, 

polegających na zwiększeniu wynagrodzenia ryczałtowego, co może zostać uznane za 

naruszenie dyscypliny finansów publicznych, uważam, że doszło do błędnej interpretacji 

nieprawidłowości, którą wskazał Kontrolujący. Artykuł 72 dyrektywy unijnej (2014/24/UE), 

na podstawie której m.in. dokonano nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z 2016 

roku, poprzez wprowadzenie zapisów w art. 144 ust. 1 pkt 6, stanowi, że „Ponadto i bez 

konieczności sprawdzania, czy warunki określone w ust. 4 lit. a)-d) zostały spełnione, 

umowy można również modyfikować bez konieczności przeprowadzania nowego 

postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z niniejszą dyrektywą, gdy wartość 

modyfikacji jest niższa niż obie następujące wartości:  

(i) progi określone w art. 4; oraz 

(ii) 10% pierwotnej wartości umowy w przypadku zamówień na usługi i dostawy oraz 

niższa niż 15% wartości pierwotnej umowy w przypadku zamówień na roboty 

budowlane. 

Niemniej jednak modyfikacje nie mogą zmieniać ogólnego charakteru umowy w sprawie 

zamówienia lub umowy ramowej. W przypadku gdy wprowadzanych jest kilka kolejnych 
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modyfikacji, wartość tę należy oszacować na podstawie łącznej wartości netto kolejnych 

modyfikacji”. 

Modyfikację umowy w sprawie zamówienia lub umowy ramowej w okresie ich obowiązywania 

uznaje się za istotną w rozumieniu ust. 1 lit. e), jeżeli powoduje ona, że charakter umowy w 

sprawie zamówienia lub umowy ramowej zmienia się w sposób istotny w stosunku do 

charakteru pierwotnie zawartej umowy. W każdym przypadku, bez uszczerbku dla przepisów 

ust. 1 i 2, modyfikację uznaje się za istotną, jeżeli spełniony jest co najmniej jeden  

z poniższych warunków: 

a) modyfikacja wprowadza warunki, które, gdyby były częścią pierwotnego postępowania  

o udzielenie zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innych kandydatów niż ci, którzy zostali 

pierwotnie zakwalifikowani, lub przyjęcie oferty innej niż pierwotnie przyjęta, albo 

zainteresowałyby dodatkowych uczestników postępowania o udzielenie zamówienia; 

b) modyfikacja zmienia równowagę ekonomiczną umowy w sprawie zamówienia lub umowy 

ramowej na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany w pierwotnej umowie lub umowie 

ramowej; 

c) modyfikacja znacznie rozszerza zakres umowy w sprawie zamówienia lub umowy 

ramowej; 

d) gdy nowy wykonawca zastępuje wykonawcę, któremu instytucja zamawiająca pierwotnie 

udzieliła zamówienia, w przypadkach innych niż przewidziane w ust. 1 lit. d).(...)”. 

Brzmienie art. 72 dyrektywy unijnej, choć nie mające dosłownej implementacji na gruncie 

ustawy Prawo zamówień publicznych, nie może pozostać bez wpływu na interpretację  

i intencje ustawodawcy wprowadzającego art. 144 w zakresie możliwości zmian umowy  

w ustawie Prawo zamówień publicznych. Mając na uwadze fakt, że w umowie będącej 

przedmiotem kontroli wartość aneksowanych robót nie przekroczyła 15% wartości 

zamówienia podstawowego, zakres przedmiotowy wprowadzony aneksem nie zmieniał 

ogólnego charakteru robót, zasadnym byłoby zastosowanie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo 

zamówień publicznych jako przesłanki do zawarcia aneksu, a nie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy 

Prawo zamówień publicznych jak to uczynił Zamawiający. Powyższe nie pozostaje  

w sprzeczności z zapisem w umowie ustalającym, że wszelkie koszty robót i materiałów 

budowalnych niewyspecyfikowane w dokumentacji przetargowej, a niezbędne dla 

prawidłowego wykonania całości robót budowlanych objętych umową zawarte są w cenie 

oferty wykonawcy. Kontrolujący w tym zakresie winien oprzeć się na brzmieniu art. 72 ust. 2  

i ust. 4 dyrektywy unijnej. Stanowisko powyższe zgodne jest z interpretacją przesłanek 

dotyczących zmiany umowy prezentowaną przez Urząd Zamówień Publicznych: 

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacia-przepisow/opinie-archiwalne/opinie- 

dotyczace-ustawy-pzp/umowa-w-sprawie-zamowienia-publiczneao/dopuszczalnosc-zmiany- 

umowy-o-udzielenie-zamowienia-publicznego. Powyższa interpretacja jest o tyle istotna, że 

stanowi podstawę o nie uznaniu nieprawidłowości jako mogącej wypełniać znamiona czynu 

naruszającego ustawę o dyscyplinie finansów publicznych”. 

 W odniesieniu do powyższego należy stwierdzić, iż ustalenie kontrolne w zakresie 

nieprawidłowej realizacji postanowień umowy zawartej z wykonawcą robót budowlanych, 

polegającej na zwiększeniu wynagrodzenia ryczałtowego o kwotę 19 981,35 zł brutto za 

wykonanie robót dodatkowych wynikało ze stwierdzenia, że w zawartej z wykonawcą 

umowie nr 1/7013.00004/IM/2018 z dnia 11 maja 2018 r. strony nie dopuściły takiej 

http://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacia-przepisow/opinie-archiwalne/opinie-%20dotyczace-ustawy-pzp/umowa-w-sprawie-zamowienia-publiczneao/dopuszczalnosc-zmiany-%20umowy-o-udzielenie-zamowienia-publicznego
http://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacia-przepisow/opinie-archiwalne/opinie-%20dotyczace-ustawy-pzp/umowa-w-sprawie-zamowienia-publiczneao/dopuszczalnosc-zmiany-%20umowy-o-udzielenie-zamowienia-publicznego
http://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacia-przepisow/opinie-archiwalne/opinie-%20dotyczace-ustawy-pzp/umowa-w-sprawie-zamowienia-publiczneao/dopuszczalnosc-zmiany-%20umowy-o-udzielenie-zamowienia-publicznego
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możliwości ustalając, że wszelkie koszty robót i materiałów budowlanych 

niewyspecyfikowane w dokumentacji przetargowej, a niezbędne dla prawidłowego 

wykonania całości robót budowlanych objętych umową, zawarte są w cenie oferty 

wykonawcy. W trakcie kontroli ustalono, że przedstawiciele stron stwierdzili konieczność 

wykonania zamówienia dodatkowego polegającego na „zrekompensowaniu poniesionych 

kosztów w wyniku realizacji zgodnie z warunkami eksploatatora sieci Elkom Sp. z o. o.  

i wykonanym projektem budowlanym sieci ciepłowniczej, z którego wynikła faktyczna długość 

do przełożenia sieci DN 225 celem uniknięcia kolizji z terenem boisk.” Według zapisów  

w protokole konieczności roboty te były niezbędne do wykonania zamówienia 

podstawowego, a wykonanie ich stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej 

do przewidzenia. W uzasadnieniu konieczności wykonania ww. robót wskazano, że zgodnie  

z specyfikacją istotnych warunków zamówienia wykonawca winien był zaprojektować  

i wykonać przełożenie istniejącej sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej DN 225 mm  

(ok. 80 mb sieci). Na podstawie wydanych warunków technicznych i uzgodnień przez 

eksploatatora sieci ciepłowniczej Elkom Sp. z o.o. wykonawca wykonał projekt techniczny. 

Pierwotne założenia siwz okazały się nietrafione. Projekt oraz pomiar geodety wykazały 

faktyczną długość sieci ciepłowniczej – 112,49 mb, a nie 80 mb czyli więcej o 32,49 mb, co 

zwiększyło również pozycję cenową oferty przetargowej zawartej w pkt 9 poz. 3.6 o wartość 

19 981,35 zł brutto wyliczone proporcją: 80 mb = 40 000 zł netto 112,49 mb = 56 245 zł 

netto. Zwiększenie o 16 245 zł netto (19 981,35 zł brutto). W dniu 31 października 2018 r. 

zawarto aneks nr 1, w którym m.in. zwiększono wysokość wynagrodzenia ryczałtowego do 

kwoty 2 901 258,86 zł brutto. W wyniku analizy dokumentacji inwestycyjnej kontrolujący 

stwierdzili, że roboty polegające na przełożeniu dodatkowych 32,49 mb sieci ciepłowniczej 

nie są robotami dodatkowymi, za które wykonawca miałby otrzymać dodatkowe 

wynagrodzenie. Wskazano, że zgodnie z postanowieniami § 3 pkt 2 i 3 umowy  

nr 1/7013.00004/IM/2018 z dnia 11 maja 2018 r. za wykonanie przedmiotu zamówienia 

wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie z wynagrodzeniem wynikającym ze 

złożonej oferty. Wynagrodzenie zryczałtowane obejmuje wszelkie koszty związane  

z realizacją inwestycji, włącznie z własnymi kosztami wykonawcy, jak również jego 

podwykonawców. Zawarte są w nim również wszelkie koszty robót i materiałów 

budowlanych nie wyspecyfikowanych w dokumentacji przetargowej a niezbędnych do 

wykonania całości robót budowlanych objętych niniejszą umową, wynikających z wymogów 

sztuki budowalnej i przepisów obowiązującego prawa. Koszty te są zawarte w cenie ofertowej 

wykonawcy. Zatem, w myśl postanowień umowy, wynagrodzenie zryczałtowane, które 

wypłacono wykonawcy obejmowało i pokrywało również powstałe koszty poniesione  

w wyniku realizacji zgodnie z warunkami eksploatatora sieci Elkom Sp. z o. o. i wykonanym 

projektem budowlanym sieci ciepłowniczej, z którego wynikła faktyczna długość sieci  

DN 225. W dokumentacji przetargowej wskazano, iż długość istniejącej sieci podlegającej 

przełożeniu jest jedynie szacunkowa (w dokumentacji podano długość ok. 80 mb) jednakże  

w związku z tym wykonawca nie zwrócił się do zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. 

Nieprecyzyjne określenie rozmiaru prac oraz ustalenie wynagrodzenia ryczałtowego 

wskazywało na realną możliwość wystąpienia konieczności wykonania robót 

nieprzewidzianych w dokumentacji w ramach wynagrodzenia umownego. Składając ofertę,  

a następnie podpisując umowę wykonawca musiał liczyć się z podejmowanym ryzykiem.  
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W siwz i w ogłoszeniu, jak wynika z protokołu, zamawiający dopuścił możliwość 

wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,  

w przypadkach określonych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych z 2004 r. 

Przepis art. 144 ust. 1 ustawy wprowadza zasadę zakazu zmian postanowień umowy,  

z wyjątkami przesłanek enumeratywnie w przepisie opisanych. Z protokołu konieczności 

wynika, że „roboty dodatkowe” były niezbędne do wykonania zamówienia podstawowego  

i wykonanie ich stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do 

przewidzenia. W ślad za ustaleniami kontroli podkreślić należy, że w siwz wskazano, iż 

długość istniejącej sieci podlegającej przełożeniu jest jedynie szacunkowa - około 80 mb. 

Informacja ta zakładała, że długość sieci podlegającej przełożeniu może ulec zmianie, co 

czyniło opisaną sytuację możliwą do przewidzenia. W zastrzeżeniach natomiast wskazano, że 

w umowie będącej przedmiotem kontroli wartość aneksowanych robót nie przekroczyła 15% 

wartości zamówienia podstawowego, a zakres przedmiotowy wprowadzony aneksem nie 

zmieniał ogólnego charakteru robót i dlatego zasadnym było zastosowanie art. 144 ust. 1 pkt 

6 ustawy Prawo zamówień publicznych jako przesłanki do zawarcia aneksu.  

Niezależnie od podstawy prawnej art. 144 ustawy, na którą powołuje się zamawiający, nie 

mniej istotna pozostaje treść zawartej umowy. W § 3 pkt 2 i 3 umowy  

nr 1/7013.00004/IM/2018 z dnia 11.05.2018 r. zapisano, że „wynagrodzenie zryczałtowane 

obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją inwestycji, włącznie z własnymi kosztami 

wykonawcy, jak również jego podwykonawców. Zawarte są w nim również wszelkie koszty 

robót i materiałów budowlanych nie wyspecyfikowanych w dokumentacji przetargowej  

a niezbędnych do wykonania całości robót budowlanych objętych niniejszą umową, 

wynikających z wymogów sztuki budowlanej  i przepisów obowiązującego prawa. Koszty te są 

zawarte w cenie ofertowej Wykonawcy”. Zauważyć należy, że aneksem nr 1/2018 strony 

zmieniły jedynie wysokość wynagrodzenia w § 3 pkt 1: „Za wykonanie przedmiotu umowy 

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie z ofertą Wykonawcy, o wartości: 

2 901 258,86 zł brutto (…) w tym podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu 

wystawienia faktury.” Treść zmienionego zapisu nie uwzględnia faktu, że podwyższone 

wynagrodzenie nie jest zgodne z ofertą wykonawcy. Natomiast aneksując umowę nie 

dokonano zmiany postanowień § 3 pkt. 2 i 3 określających zakres wynagrodzenia 

ryczałtowego. Uznać zatem należy, że przyznanie dodatkowego wynagrodzenia było 

nieuprawnione w świetle § 3 pkt 2 i 3 umowy. Uzasadniając tę tezę należy zauważyć, że 

wykonawca składając ofertę, a następnie podpisując umowę o określonej treści, musiał liczyć 

się z podejmowanym ryzykiem dodatkowych kosztów. Przywołane w zastrzeżeniach 

stanowisko Urzędu Zamówień Publicznych wyjaśnia kwestię przejęcia części ryzyka przez 

wykonawcę i potwierdza stanowisko przedstawione w protokole kontroli: „Na gruncie tych 

zastrzeżeń, należy dodatkowo podnieść, iż zmiana wynagrodzenia wykonawcy zamówienia 

publicznego, niezależnie od tego czy została wprowadzona w oparciu o upoważnienie 

określone dyspozycją art. 144 ust. 1 pkt 1 czy też art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, realizując 

zasadę proporcjonalności, powinna mieć charakter obiektywny i może być wprowadzona 

zasadniczo w celu przywrócenia równowagi ekonomicznej umowy jaka istniała w momencie 

jej zawierania (odpowiednio: przewidziana lub wyjątkowa - nieprzewidywalna), a która 

została zakłócona przez określone zjawiska, które zaistniały już w trakcie realizacji kontraktu. 

Tak rozumiana zmiana nie może mieć na celu wyłącznie rewizji sytuacji ekonomicznej 
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wykonawcy określonej pierwotnymi warunkami kontraktu oraz treścią złożonej oferty 

wykonania zamówienia. W tym kontekście zauważyć należy, iż celem zastosowania przepisu 

art. 144 ustawy Pzp nie jest kompensacja wszelkich strat wykonawcy, ale uwzględnienie  

w ramach obowiązującego stosunku zobowiązaniowego okoliczności zewnętrznych, jeśli mają 

one wpływ na jego wykonywanie, z uwzględnieniem oceny ryzyk dokonanej przez wykonawcę 

w momencie składania oferty. Odmienne podejście do przedmiotowej materii, na gruncie 

przepisów dotyczących zamówień publicznych, uznane powinno być za niedopuszczalne jako 

sytuujące ryzyka przy wykonaniu zamówienia publicznego jedynie po stronie zamawiającego, 

a tym samym abstrahujące od ryzyk, które winny być uwzględnione przez wykonawcę  

w wynagrodzeniu wskazanym przez niego w ofercie.” /https://www.uzp.gov.pl/baza-

wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-archiwalne/opinie-dotyczace-ustawy-pzp/umowa-w-

sprawie-zamowienia publicznego/dopuszczalnosc-zmiany-umowy-o-udzielenie-zamowienia-

publicznego/. 

Odnosząc się szczegółowo do wniosku pokontrolnego nr 6 w kwestii zapewnienia 

dokonywania wydatków w wysokościach wynikających z wcześniej zaciągniętych 

zobowiązań, zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków, 

stosownie do art. 44 ust. 2 i ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych, w tym z zachowaniem zasad określonych w art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. Kodeks cywilny, wskazać należy, że w procedurze zamówień publicznych w art. 139 

ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z 2004 r. znalazło się odesłanie do przepisów 

Kodeksu cywilnego. Jak wynika z art. 139 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  

z 2004 r., do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. W pierwszej 

kolejności zastosowanie znajdzie zasada swobody zawierania umów zawarta w art. 3531 KC, 

chociaż z ograniczeniami wynikającymi z ustawy: „Przepisy Działu IV ZamPublU dotyczą 

umów w sprawach zamówień publicznych stanowią lex specialis w stosunku do przepisów 

KC. Wobec braku szczególnej nazwy i charakteru umowy w sprawie zamówienia publicznego 

należy kwalifikować ją jako jedną z umów prawa cywilnego, do której zastosowanie znajduje 

art. 3531 KC. Powołany przepis ustanawia swobodę kontraktową, określając jednocześnie 

granice swobody umów. Ustawa – Prawo zamówień publicznych jest aktem prawnym 

ograniczającym swobodę kontraktową stron stosunku nawiązanego wskutek udzielenia 

zamówienia publicznego. Wskazane ograniczenia ujawniają się na etapie zawierania tej 

umowy, kształtowania jej treści oraz dopuszczalności zmiany zawartej umowy (szeroko na ten 

temat zob. M. Sieradzka, Zakres kontraktowej swobody stron stosunku prawnego 

nawiązanego wskutek udzielania zamówienia publicznego, PUG 2013, Nr 10, s. 33 i n.).” 

(por. Prawo zamówień publicznych. Komentarz, red. dr hab. Małgorzata Sieradzka, Rok: 

2018).  

Ponadto, w przedmiotowej sprawie strony zawarły umowę określając wynagrodzenie 

ryczałtowe. Jak wynika z art. 632 § 1 KC: Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie 

ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby 

w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Treść § 3 

umowy stanowiącego, że wynagrodzenie zryczałtowane obejmuje wszelkie koszty związane  

z realizacją inwestycji, w tym wszelkie koszty robót i materiałów budowlanych nie 

wyspecyfikowanych w dokumentacji przetargowej a niezbędnych do wykonania całości robót 
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budowlanych objętych niniejszą umową, wpisuje się w zakres wskazanego przepisu Kodeksu 

cywilnego. 

Dodać należy, że konsekwencją przyjęcia, iż w sposób nieuprawniony zwiększono 

wynagrodzenie ryczałtowe, był wniosek dotyczący zapewnienia dokonywania wydatków 

zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, tj. dotyczącymi poszczególnych 

rodzajów wydatków oraz w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych 

zobowiązań. 

 Wobec powyższego, przedmiotowy wniosek pokontrolny należy uznać za prawidłowy 

i zasadny w świetle stanu prawnego i faktycznego ustalonego podczas czynności kontrolnych, 

a tym samym zastrzeżenia złożone przez Prezydenta Miasta Opola nie zasługują na 

uwzględnienie.  

  

Kolejne zastrzeżenia przedstawiono do wniosku nr 7 lit. b) i e), który w tej części został 

sformułowany następująco: 

„Wzmocnić nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  

o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.), a w szczególności: 

b) zaprzestać zamieszania w wykazach nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do 

sprzedaży w trybie bezprzetargowym informacji o konieczności ponoszenia przez 

przyszłych nabywców nieruchomości kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia,  

a także zaprzestać obciążania tymi kosztami przyszłych nabywców nieruchomości oraz 

zapewnić wycenę nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży, stosownie 

do art. 23 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy 

e) zaprzestać obciążania kosztami wyceny nieruchomości użytkowników wieczystych, na rzecz 

których przekształcone zostało prawo użytkowania wieczystego w prawo własności 

nieruchomości, stosownie do uregulowań zawartych w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 

nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1314), w związku z art. 67 ust. 3a cyt. ustawy  

o gospodarce nieruchomościami”. 

 Nieprawidłowości nr 7 lit. d) i g) będące podstawą wymienionych wniosków 

określono w wystąpieniu pokontrolnym w następujący sposób: 

„Naruszenie przepisów w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa 

polegające na: 

d) bezpodstawnym pobraniu od nabywców nieruchomości łącznej kwoty 1 450,00 zł na 

pokrycie kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży, na skutek zamieszczania w 

wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 

informacji o konieczności poniesienia przez przyszłych nabywców nieruchomości kosztów 

sporządzenia operatu szacunkowego oraz dokumentacji geodezyjnej 

g) bezpodstawnym obciążaniu w 2018 r. stron postępowania, które złożyły wniosek  

o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, 

kosztami sporządzenia operatów szacunkowych w łącznej kwocie 300,00 zł”. 

 W uzasadnieniu zastrzeżeń wniesionych do powyższego wniosku pokontrolnego 

wskazano m. in., iż: „W punkcie 7 wniosków pokontrolnych informuję, że Prezydent Miasta 

Opola wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej odniósł się do nich już w toku 

kontroli RIO informując, iż przy rozpatrywaniu wniosków dotyczących sprzedaży i darowizn 
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nieruchomości, będą realizowane wszystkie etapy przygotowania i sfinalizowania procedur 

przygotowania nieruchomości do zbycia wynikające z przepisów ustawy o gospodarce 

nieruchomościami, jak również te procedury, które dotyczą czynności niezbędnych do 

wykonania po zbyciu nieruchomości. W trakcie kontroli Prezydent Miasta Opola uznał 

argumenty kontrolerów RIO w kwestii obciążania kosztami postępowania przyszłych 

nabywców nieruchomości i pismem z dnia 21 czerwca 2021 r. poinformowano, że obecnie 

Prezydent Miasta Opola jako organ gospodarujący nieruchomościami Skarbu Państwa przy 

rozpatrywaniu spraw związanych ze sprzedażą nieruchomości nie będzie obciążał kosztami 

postępowania nabywców nieruchomości. Podobnie uznał w kwestii obciążania użytkowników 

wieczystych kosztami postępowania o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego  

w prawo własności nieruchomości, o czym poinformował kontrolerów RIO pismem z dnia 22 

czerwca 2021 r.” 

 W odniesieniu do powyższego należy stwierdzić, iż przedmiotowe wyjaśnienie nie 

posiada charakteru zastrzeżeń do wniosków pokontrolnych nr 7 lit. b) i e), ponieważ nie 

zawiera żadnych zarzutów względem wystąpienia pokontrolnego, a jego treść potwierdza 

zarówno ustalenia kontroli w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości jak i zasadność 

wniosków sformułowanych na ich podstawie. Dodatkowo należy wskazać, iż pismem  

nr OR-I.033.11.2021 z dnia 12 listopada 2021 r. Prezydent Miasta Opola poinformował  

o sposobie wykonania wniosków pokontrolnych zawartych w Wystąpieniu pokontrolnym 

znak NKO.401-7/2021 z dnia 15 października 2021 r. W odniesieniu do wniosku nr 7 

przedstawiono sposób realizacji tego wniosku w pełnym zakresie (od lit. a) do lit. e)).  

  

 W tym stanie na podstawie art. 25b ust. 2 ustawy z dnia 7 października  

1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych Kolegium oddaliło w całości zastrzeżenia, 

postanawiając jak w sentencji.  

  

Uchwała jest ostateczna i nie przysługuje na nią środek odwoławczy. 

 

 

 

 

Przewodniczący Kolegium 

 

           Grzegorz Czarnocki 
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