
 

Wnioski z kontroli wewnętrznej zamówień publicznych do 

30.000,00 EURO 

Okres objęty kontrolą to pierwsze półrocze 2018 r. Badaniem objęto dokumenty dotyczące zamówień 

publicznych zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem Nr 03/2016 z dnia 20.01.2016 r. na dwie umowy na 

zakup materiałów (k-to 4210) i trzy umowy na świadczenie usług (k-to 4300). Sprawdzono opisy faktur 

zaksięgowanych przez Dział Kosztów do poszczególnych umów. 

1. Umowa nr 2/2018/TR z dnia 12.02.2018 r. z firmą HYDROMAR na świadczenie usług usunięcia 

zatorów na kwotę brutto 43.665,00 zł. Do powyższej Umowy otrzymano poniższe dokumenty: 

 Ogłoszenie rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia do 30.000,00 EURO na 

wykonanie usługi usunięcia zatorów kanalizacyjnych; 

 Obliczenie wartości szacunkowej zamówienia na podstawie cen oferowanych przez firmy 

za pomocą swoich stron internetowych; kurs EURO 4.3117 pln/euro tj. 10 436,72 EURO, 

wartość brutto 45 000,00 zł. 

 Oferta złożona przez firmę BRATEX na kwotę brutto 38 130,00 zł. (ołówkiem dopisana 

data 10.01.2018 r. i godzina 12
oo

) 

 Oferta złożona przez firmę HYDROMAR na kwotę brutto 43 665,00 zł. (ołówkiem dopisana 

data 10.01.2018 r. i godzina 8
oo

) 

Nie otrzymano:  

 

 Wydruku informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty ze strony internetowej. 

 Wzoru Umowy. 

 

Umowa w dniu kontroli nie była podpisana przez wykonawcę, ponadto w umowie § 6 pkt.1 w poz. 3 

podano błędną wartość netto, jest 4 140,00 zł wb. 18 000,00 zł – uzupełniono brakujący podpis. 

Pierwsza i druga strona umowy nie jest parafowana. Z oświadczenia pracownika wynika, że 

wybrano ofertę wyższej wartości, ponieważ oferta złożona przez firmę BRATEX wpłynęła o godzinie 

12
oo

 (termin składania ofert był do dnia 10.01.2018 r. do godziny 10
oo

). 

2. Umowa nr 9/2018/TR z dnia 11.06.2018 r. z firmą IGIS Radosław Zawada na wymianę instalacji 

gazowej na odcinku 15 mb. wraz z wykonaniem próby szczelności gazu oraz malowaniem na 

kwotę brutto 20.295,00 zł. Do powyższej Umowy otrzymano tylko „Dokumentację 

Postępowania”  

Nr 128/18/B z dnia 11.06.2018 r. 

Nie otrzymano pozostałych dokumentów wynikających z Zarządzenia Nr 03/2016. 
Umowa w dniu kontroli nie była podpisana przez wykonawcę– uzupełniono brakujący podpis. 
„Dokumentacja Postępowania” Nr 128/18/B z dnia 11.06.2018 r. nie jest podpisana przez Kierownika 
Działu.  
 

3. Umowa nr 8/2018/TR z dnia 11.06.2018 r. z firmą HYDROMAR na świadczenie usług usunięcia 

zatorów kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowych na kwotę brutto 50.430,00 zł.  



 

Nie otrzymano żadnych dokumentów wynikających z Zarządzenia Nr 03/2016.  
Umowa w dniu kontroli nie była podpisana przez wykonawcę– uzupełniono brakujący podpis. 
 

4. Umowa nr 5/2018/TR z dnia 22.05.2018 r. z firmą MISAN HPK Siergiej Spółka Jawna na 

świadczenie zakupu materiałów hydraulicznych na kwotę brutto 53.925,72 zł. Do Umowy 

otrzymano poniższe dokumenty: 

 Ogłoszenie rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia do 30.000,00 EURO na 

zakup materiałów hydraulicznych; 

 Obliczenie wartości szacunkowej zamówienia na podstawie cen oferowanych przez firmy 

za pomocą swoich stron internetowych; kurs Euro 4.3117 pln/euro tj. 12 755,99 EURO, 

wartość brutto 55 000,00 zł. 

 Dokumentacja Postępowania Nr 89/18/B z dnia 22.05.2018 r.(załącznik nr 1) 

 Wzór Umowy (załącznik nr 2)  

 Formularz cenowy na dostawę materiałów hydraulicznych i sanitarnych. 

Nie otrzymano pozostałych dokumentów wynikających z Zarządzenia Nr 03/2016. Zgodnie z § 11 pkt. 4 
wymienionego wyżej zarządzenia zarówno wzór umowy jak i umowa powinny być parafowane przez 
Radcę Prawnego – wzór umowy podpisany został tylko przez wykonawcę.  
 

5. Umowa nr 6/2018/TR z dnia 22.05.2018 r. z firmą METALZBYT- HURT Spółka z o.o. na świadczenie 

zakupu materiałów budowlanych na kwotę brutto 41.580,00 zł. Do Umowy otrzymano poniższe 

dokumenty: 

 Ogłoszenie rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia do 30.000,00 EURO na 

zakup materiałów budowlanych; 

 Obliczenie wartości szacunkowej zamówienia na podstawie cen oferowanych przez firmy 

za pomocą swoich stron internetowych; kurs Euro 4.3117 pln/euro tj. 10 436,72 EURO, 

wartość brutto 45 000,00 zł. 

 Wzór Umowy (załącznik nr 2) 

 Formularz cenowy na dostawę materiałów budowlanych. 

Umowa w dniu kontroli nie była podpisana przez wykonawcę – uzupełniono brakujący podpis. 

Nie otrzymano pozostałych dokumentów wynikających z Zarządzenia Nr 03/2016. 
Wzór umowy podpisany został tylko przez wykonawcę. 

Poniżej wykazano faktury przypisane do poszczególnych umów: 

Ad. 1  

Umowa nr 2/2018/TR z dnia 12.02.2018 r. z firmą HYDROMAR na kwotę brutto 43.665,00 zł. 

l.p nr f-ry data 
kwota 
brutto 

1. 1/02/2018 12.02.2018 7 933,50 

2. 2/02/2018 12.02.2018 6 211,50 

3. 1/03/2018 12.03.2018 6 396,00 

4. 2/03/2018 12.03.2018 6 457,50 

5. 3/03/2018 12.03.2018 3 075,00 



6. 2/04/2018 04.04.2018 4 551,00 

7. 3/04/2018 04.04.2018 4 551,00 

8. 5/04/2018 04.04.2018 5 166,00 

9. 1/05/2018 09.05.2018 5 227,50 

10. 2/05/2018 09.05.2018 5 227,50 

11. 3/05/2018 09.05.2018 5 781,00 

12. 4/05/2018 09.05.2018 861,00 

      61 438,50 

 

W pozycji 9,10,11 i 12 brakuje opisu na odwrocie faktury, jakiej umowy dotyczy, jest cyt.” Usługa 

wykonana zgodnie ze zleceniem Umowa z FUH HYDROMAR”. W Umowie nr 2 z firmą HYDROMAR 

maksymalną wartość wykazano w wysokości 43.665,00 zł., natomiast łączny koszt wynikający z faktur 

opiewa na kwotę 61.438,50 zł. Nastąpiło przekroczenie o 17.773,50 zł. 

Ad. 2  

Umowa nr 9/2018/TR z dnia 11.06.2018 r. z firmą IGIS Radosław Zawada na kwotę brutto 20.295,00 zł.  

l.p nr f-ry data 
kwota 
brutto 

1. 44/2018 14.06.2018 20 295,00 

      20 295,00 

 

Ad. 3  

Umowa nr 8/2018/TR z dnia 11.06.2018 r. z firmą HYDROMAR na kwotę brutto 50.430,00 zł. 

 l.p nr f-ry data kwota brutto 

1. 11/06/2018 11.06.2018 5 104,50 

2. 12/06/2018 11.06.2018 5 043,00 

3. 13/06/2018 11.06.2018 4 612,50 

4. 15/06/2018 11.06.2018 3 075,00 

5. 16/06/2018 11.06.2018 5 842,50 

6. 17/06/2018 11.06.2018 5 658,00 

   

29 335,50 
 

Analizując powyższe faktury dodatkowo odnotowano: 

 Fakturę Nr 3/06/2018 z dnia 04.06.2018 r. na kwotę 5.104,50 zł. do tej faktury wystawiona korekta 

z dnia 11.06.2018 r. (przyczyna korekty nieprawidłowa data) na – 5.104,50 zł. i nowa faktura 

wykazana w tabeli w poz. 1 z datą 11.06.2018 r.(11/06/2018); 



 Fakturę Nr 4/06/2018 z dnia 04.06.2018 r. na kwotę 5.043,00 zł. do tej faktury wystawiona korekta 

z dnia 11.06.2018 r. (przyczyna korekty nieprawidłowa data) na – 5.043,00 zł. i wystawiona faktura 

wykazana w tabeli w poz. 2 z datą 11.06.2018 r.(12/06/2018); 

 Fakturę Nr 5/06/2018 z dnia 04.06.2018 r. na kwotę 4.612,50 zł. do tej faktury wystawiona korekta 

z dnia 11.06.2018 r. (przyczyna korekty nieprawidłowa data) na – 4.612,50 zł. wystawiona faktura 

wykazana w tabeli w poz. 3 z datą 11.06.2018 r.(13/06/2018); 

 Fakturę Nr 1/04/2018 z dnia 04.04.2018 r. na kwotę 3.075,00 zł. do tej faktury wystawiona korekta 

z dnia 11.06.2018 r. (przyczyna korekty nieprawidłowa data) na – 3.075,00 zł. wystawiona faktura 

wykazana w tabeli w poz. 4 z datą 11.06.2018 r.(15/06/2018); 

 Fakturę Nr 4/04/2018 z dnia 04.04.2018 r. na kwotę 5.842,50 zł. do tej faktury wystawiona korekta 

z dnia 11.06.2018 r. (przyczyna korekty nieprawidłowa data) na – 5.842,50 zł. wystawiona faktura 

wykazana w tabeli w poz. 4 z datą 11.06.2018 r.(15/06/2018); 

 Fakturę Nr 6/04/2018 z dnia 04.06.2018 r. na kwotę 5.658,00 zł. do tej faktury wystawiona korekta 

z dnia 11.06.2018 r. (przyczyna korekty nieprawidłowa data) na – 5.658,00 zł. Wystawiona faktura 

wykazana w tabeli w poz. 6 z datą 11.06.2018 r.(17/06/2018). 

Powyższe korekty do faktur mogą świadczyć o wykonaniu usług prze firmę HYDROMAR przed podpisaniem 

Umowy. 

Ad. 4,5  

Umowa nr 5/2018/TR z dnia 22.05.2018 r. z firmą MISAN HPK Siergiej Spółka Jawna na świadczenie 

zakupu materiałów hydraulicznych na kwotę brutto 53.925,72 zł.  

Umowa nr 6/2018/TR z dnia 22.05.2018 r. z firmą METALZBYT-HURT Spółka z o.o. na świadczenie 

zakupu materiałów budowlanych na kwotę brutto 41.580,00 zł. 

Z otrzymanych do kontroli dokumentów od miesiąca stycznia do miesiąca czerwca 2018 r. nie 

odnotowano do powyższych umów żadnych faktur. 

Sugerujemy  

1. Zdyscyplinować pracowników do rzetelnego przygotowania dokumentacji przy udzielaniu 

zamówień, do których nie stosuje się postanowień ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. zgodnie 

 z obowiązującym Zarządzeniem Nr 03/2016 z dnia 20.01.2016 r.  

2. Zmienić organizacje pracy Działu by sukcesywnie, rzetelnie prowadzić czynności związane  

z przygotowaniem małych zamówień.   

3. Stworzyć procedury odrębnego rejestru faktur do każdej umowy. 

 


