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Dyrektor Urzędu 
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Dotyczy: wyniku kontroli z dnia 20.05.2009 nr sprawy: UKS2491/DB/42/14/09/6/023 

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach odpowiadając na przedmiotowy wynik 

uprzejmie informuje, iż wnikliwie przeanalizował Państwa ustalenia i wnioski. Przedstawiamy 

propozycje działań zmierzających do wyeliminowania w bieżącej i przyszłej działalności 

nieprawidłowości przedstawionych w Wynikach Kontroli z dnia 20.05.2009r Nr sprawy: UKS 

2491/DB/42/14/09/6/023 tj. 

1. Niedochowanie  obowiązku  składania oświadczeń o  nie  zaistnieniu  okoliczności 

uzasadniających wątpliwości co do bezstronności osób wykonujących czynności w 

postępowaniu. 

2. Naruszenie zasady uczciwej konkurencji poprzez dokonywanie opisu przedmiotu 

zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, mimo 

braku konieczności ich zastosowania uzasadnionej specyfiką przedmiotu zamówienia, 

oraz bez uwzględnienia możliwości wykorzystania materiałów równoważnych. 

3. Naruszenia reguł informowania o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego. 



naruszeniu zasad ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

służącego pokryciu potencjalnych roszczeń z tytułu nie wykonania lub nienależytego 

wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

5. Nieprawidłowym sporządzaniu protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego poprzez nie opatrywanie datą sporządzenia formularzy przewidzianych 

Rozp. PRM w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

stanowiących integralną część protokołu postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego. 

Ad l Zwrócić uwagę pracownikom Działu Zamówień Publicznych na szczegółowe 

sprawdzenie całej dokumentacji z postępowań celem uzyskania wymaganych 

oświadczeń o których mowa w art. 17 ust l ustawy Pzp, od wszystkich osób 

wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

(uchybienie wystąpiło raz na dwa skontrolowane lata) 

Ad 2 Aby nie naruszać zasady uczciwej konkurencji wyrażonej regułą w art. 29. ust 3 

ustawy Pzp w siwz dotyczących postępowań na opracowanie dokumentacji 

technicznych istnieje zapis, w którym zamawiający zabrania podawania nazw marek, 

symboli lub wskazywania producentów materiałów (wyrobów) przewidzianych do 

wykonania zamówienia. W związku z wystąpieniem uchybień, należy zwrócić uwagę 

osobom odbierającym dokumentacje techniczne na ich staranność wykonania a w 

szczególności stosowania się do wymaganych przepisów ustawy Pzp dotyczących 

opisywania przedmiotu zamówienia tj. nie wskazywania znaków towarowych, 

patentów lub pochodzenia chyba, że zachodzi wyjątek związany ze specyfiką 

przedmiotu zamówienia oraz trudnością opisania go, za pomocą dostatecznie 

dokładnych określeń. W tej wyjątkowej sytuacji wskazanym konkretnym określeniom 

winny towarzyszyć wyrazy „lub równoważne", (uchybienia wykazane w kontroli 

obejmującej dwa lata dotyczące wskazania nazw firm produktów wykorzystywanych 

w zamówieniu publicznym stanowiły minimalną część zakresu rzeczowego w 

stosunku do całości zamówienia). 

Ponadto w załączniku do SIWZ ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO 

KOSZTORYSOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH w pkt. l .8 wprowadzono zapis 

"Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp przedmiotu zamówienia nie można opisywać 

przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia chyba, że jest to 

uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym jeżeli w 

przedmiarze i dokumentacji technicznej podane są nazwy producentów, znaki 



towarowe itp. to należy przy przygotowywaniu kosztorysu ofertowego mieć na 

uwadze, że Wykonawca ma możliwość zastosowania materiałów równoważnych lub 

nie gorszych niż wskazane". 

Ad 3 Obowiązek informowania Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o wyborze 

najkorzystniejszej oferty wynikał z art. 92 ust 2 ustawy Pzp i został zniesiony 

nowelizacją. Obecnie nie ma obowiązku przekazywania takiej informacji. Wszystkie 

pozostałe ogłoszenia i informacje były i są przekazywane zgodnie z wymogami 

ustawy Pzp. (uchybienie wystąpiło raz na dwa skontrolowane lata). 

Ad 4 Aby uniknąć naruszenia zasad ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy służącego pokryciu potencjalnych roszczeń z tytułu nie wykonania lub 

nienależytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego, należy zastrzec 

w SIWZ aby zabezpieczenie obowiązywało przynajmniej o jeden miesiąc dłużej niż 

przewidywany okres realizacji zamówienia. 

Ad 5 W związku ze zmianą obowiązujących formularzy protokołu z postępowań o 

udzielenie zamówień publicznych sukcesywnie wprowadzano datę sporządzenia do 

wszystkich załączników. W wyniku wskazania uchybień w tym zakresie w latach 

2006 i 2007, przeprowadzono kontrolę prawidłowości sporządzenia załączników do 

protokołu w postępowaniach prowadzonych w latach 2008 i 2009, która nie wykazała 

tego rodzaju uchybień. 
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NIP: 634-00-08-185 

 

WYNIK KONTROLI  

Na podstawie art. 24 ust. l pkt 2 lit. a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (tekst 
jedn. Dz. U. z 2004r. Nr 8, póz. 65 ze zmianami), po przeprowadzeniu postępowania kontrolnego, 
w oparciu o postanowienie o wszczęciu postępowania kontrolnego nr UKS2491/DB/42/14/09/1/005 
i upoważnienie do prowadzenia postępowania kontrolnego nr UKS2491/DB/42/14/09/2/006 oraz 
upoważnienie do przeprowadzenia kontroli podatkowej nr UKS2491/DB/42/14/09/3/007 z dnia 
19 marca 2009r., przedstawia się ustalenia i wnioski z postępowania kontrolnego. 

I.         Zakres kontroli 

Prawidłowość gospodarowania środkami publicznymi w latach 2006 - 2007. 

II.       Ustalenia kontroli 

W toku przeprowadzonego postępowania, kontrolą objęto przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 
29 stycznia 2004r. -- Prawo zamówień publicznych, w ramach 40 wytypowanych postępowań 
o udzielenie zamówień publicznych, przeprowadzonych przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów 
w Katowicach w latach 2006 - 2007. 
W efekcie analizy udostępnionej kontrolującym dokumentacji, ujawniono nieprawidłowości 
w zakresie stosowanych przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów procedur udzielania zamówień 
publicznych, polegające głównie na: 

 

 



niedochowaniu obowiązku składania oświadczeń o niezaistnieniu okoliczności uzasadniaj ącycr 
wątpliwości co do bezstronności osób wykonujących czynności w postępowaniu, 
naruszeniu zasady uczciwej konkurencji poprzez dokonywanie opisu przedmiotu zamówienia 
przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia mimo braku konieczności ich 
zastosowania   uzasadnionej   specyfiką  przedmiotu   zamówienia,   oraz   bez   uwzględnienia 
możliwości wykorzystania materiałów równoważnych, 
naruszeniu reguł informowania o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
naruszeniu  zasad   ustanawiania  zabezpieczenia  należytego   wykonania  umowy,   służącego 
pokryciu potencjalnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, 
nieprawidłowym    sporządzaniu   protokołów   z   postępowania   o   udzielenie   zamówienia 
publicznego,    poprzez    nieopatrywanie    datą    sporządzenia    formularzy    przewidzianych 
rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie protokołu postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, stanowiących integralną część protokołu postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego. 

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono naruszenie: 

1)   art. 17 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych 

W   wyniku   przeprowadzonych   czynności   kontrolnych   ujawniono   przypadek   nie   złożenia 
oświadczenia  o  braku  okoliczności  uzasadniających  wątpliwości  co  do  bezstronności  osób 
biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Tym samym naruszono 
regułę   wyrażoną  w art. 17   ust. 2 ustawy       Prawo   zamówień  publicznych,   w   myśl   której 
przewidziane w tym przepisie oświadczenia składają wszystkie osoby wykonujące czynności 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 
Powyższa nieprawidłowość wystąpiła w ramach przetargu nieograniczonego na przebudowe ulicy 
Francuskiej w Katowicach na odcinku od ul.   Powstańców do AL   Górnośląskiej o wartości 
zamówienia przekraczającej wyrażona w złotych równowartość 60.000 euro. 
W dniu  17 maja 2006r.  Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów zatwierdził Komisję 
Przetargową, w składzie: 
Przewodniczący Komisji - p. Marek Adamczyk 
Zastępca Przewodniczącego - p. Zbigniew Przepaśniak 
Członek Komisji -  p. Grzegorz Nawrót 
Członek Komisji -  p. Jacek Mizdalski 
Członek Komisji -  p. Andrzej Wołkowycki 

Niezwłocznie po otwarciu ofert Dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów oraz   członkowie 
Komisji Przetargowej złożyli pisemne oświadczenia o braku istnienia okoliczności uzasadniających 
wątpliwości co do ich bezstronności, 
Ww.   oświadczenia   nie   przedstawił   wykonujący   czynności   w   postępowaniu   o udzielenie 
powyższego zamówienia Zastępca Dyrektora ds. programowania i przygotowania robót - Pan 
Henryk Bulą. 
W   ramach   udostępnionej   kontrolującym   do   wglądu   dokumentacji   przetargowej   ujawniono 
zatwierdzony i podpisany przez ww. w dniu 27 lipca 2006r. protokół postępowania o udzielenie 
zamówienia o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość 60.000 euro; ponadto 
Pan Henryk Bulą opatrzył podpisem część szczegółową protokołu postępowania o udzielenie 
zamówienia (druk ZP - l/PN). 
Umowa o udzielenie zamówienia publicznego Nr 103/TI/2006 na przebudowę ulicy Francuskiej 
w Katowicach na odcinku od ul. Powstańców do AL Górnośląskiej, zawarta została w dniu 26 lipca 
2006r. pomiędzy Miejskim Zarządem Ulic i Mostów w Katowicach a Przedsiębiorstwem Budowy 
Dróg DROGOPOL ZW Sp. z o.o. z Katowic na wartość 893.694,46 zł. 



 
2)   art. 29 ust. 3 ustawy — Prawo zamówień publicznych 

W wyniku analizy dokumentacji zgromadzonej w ramach badanych postępowań o udzielenie 
zamówienia publicznego stwierdzono, iż w przypadku niektórych z nich, Miejski Zarząd Ulic 
i Mostów w Katowicach dokonał opisu przedmiotu zamówienia w specyfikacjach istotnych 
warunków zamówienia przy użyciu konkretnych nazw towarowych i znaków patentowych firm, 
mimo braku konieczności ich zastosowania uzasadnionej specyfiką zamówienia oraz bez 
uwzględnienia możliwości wykorzystania materiałów równoważnych. 
Tym samym naruszono regułę wyrażoną w art. 29 ust. 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych, 
w myśl której przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, 
patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia lub 
zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych 
określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne" lub inne równoznaczne 
wyrazy. Powyższa nieprawidłowość dotyczy niżej opisanych postępowań: 

Przetarg nieograniczony na przebudowę ul. Plebiscytowej wraz z modernizacja oświetlenia 
ulicznego na odcinku od ul. Wojewódzkiej do ul. Jagiellońskiej w Katowicach o wartości 
szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość 60.000 euro (32/V/2006/WP) 
Zamawiający w celu dokładnego opisu przedmiotu zamówienia posłużył się przedmiarami robót. 
W części opisowej przedmiarów robót wskazano na zastosowanie materiałów o konkretnych 
nazwach towarowych i znakach patentowych firm m.in.: słup stalowy powlekany producent ROSA 
Tychy, oprawy oświetleniowe typu EP - 145 THORN, tabliczki 2 bezpiecznikowe oświetlenia 
zewnętrznego producent ROSA Tychy, fundament prefabrykowany producent ROSA Tychy, 
wysięgnik typu WTM 15/2/27 producent ROSA Tychy. 
W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia brak jest wzmianki o możliwości zastosowania 
porównywalnych materiałów o niegorszych parametrach czy też składania ofert równoważnych. 
Umowa o udzielenie zamówienia publicznego Nr 116/TI/2006 na przebudowę ul. Plebiscytowej 
wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego, zawarta została w dniu 9 sierpnia 2006r pomiędzy 
Miejskim Zarządem Ulic i Mostów w Katowicach a Przedsiębiorstwem Budowy Dróg 
DROGOPOL ZW Sp. z o.o. z Katowic. Wartość przedmiotu umowy ustalono na kwotę 
976.831,53 zł. 

Przetarg nieograniczony na przebudowę ul. Podgórnej wraz z modernizacja oświetlenia ulicznego 
na odcinku od ul. Wojewódzkiej do ul. Dąbrowskiego w Katowicach o wartości szacunkowej 
przekraczającej wyrażona w złotych równowartość 60.000 euro (31/V/2006/WP) Zamawiający w 
celu dokładnego opisu przedmiotu zamówienia posłużył się przedmiarami robót. W części 
opisowej przedmiarów robót wskazano na zastosowanie materiałów o konkretnych nazwach 
towarowych i znakach patentowych firm m.in.: słup stalowy powlekany producent ROSA Tychy, 
oprawy oświetleniowe typu EP -145 THORN, tabliczki 2 bezpiecznikowe oświetlenia 
zewnętrznego producent ROSA Tychy, fundament prefabrykowany producent ROSA Tychy, 
wysięgnik typu WTM 15/2/27 producent ROSA Tychy. 
W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia brak jest wzmianki o możliwości zastosowania 
porównywalnych materiałów o niegorszych parametrach czy też składania ofert równoważnych. 
Umowa o udzielenie zamówienia publicznego Nr 117/TI/2006 na przebudowe ul. Podgórnej wraz 
z modernizacją oświetlenia ulicznego, zawarta została w dniu 9 sierpnia 2006r. pomiędzy Miejskim 
Zarządem Ulic i Mostów w Katowicach a Przedsiębiorstwem Budowy Dróg DROGOPOL ZW 
Sp. z o.o. z Katowic. Wartość przedmiotu umowy ustalono na kwotę 690.811,41 zł. 

Przetarg nieograniczony na przebudowe ul. Lompy wraz z modernizacja oświetlenia ulicznego na 
odcinku  od ul.   Wojewódzkiej  do   ul.   Dąbrowskiego  w  Katowicach  o wartości  szacunkowej 
przekraczającej wyrażona w złotych równowartość 60.000 euro (42/V/2006/WP) Zamawiający  w  
celu  dokładnego  opisu  przedmiotu  zamówienia  posłużył  się  dokumentacją techniczną w 
postaci projektu remontu ulicy i projektu modernizacji oświetlenia. 
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W części opisowej dokumentacji technicznej wskazano na zastosowanie materiałów o konkretnych 
nazwach towarowych i znakach patentowych firm m.in.: lakierobejca DULUX, farba pokładowa 
RAFIL, olejowy preparat EXPONYL TRAOILA BECKERS, oprawy oświetleniowe THORN, 
słupy oświetlenia ulicznego parkowe producent ROSA. 
W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia brak jest wzmianki o możliwości zastosowania 
porównywalnych materiałów o niegorszych parametrach czy też składania ofert równoważnych. 
Umowa o udzielenie zamówienia publicznego Nr lll/TI/2006 na przebudowę ul. Lompy wraz 
z modernizacją oświetlenia ulicznego, zawarta została w dniu 2 sierpnia 2006r. pomiędzy Miejskim 
Zarządem Ulic i Mostów w Katowicach a Zakładem Inżynierii Drogowej Maria Rozmus z Rudy 
Śląskiej. Wartość przedmiotu umowy ustalono na kwotę 494.938,58 zł. 

Przetarg nieograniczony na przebudowę ul. Sienkiewicza wraz z modernizacja oświetlenia 
ulicznego na odcinku od ul. Wojewódzkiej do ul. Jagiellońskiej w Katowicach o wartości 
zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 
ustawy - Prawo zamówień publicznych (56/VII/2006/WP) 
Zamawiający w celu dokładnego opisu przedmiotu zamówienia posłużył się dokumentacją 
techniczną w postaci projektu remontu ulicy Sienkiewicza. 
W części opisowej dokumentacji technicznej wskazano na zastosowanie materiałów o konkretnych 
nazwach towarowych i znakach patentowych firm m.in.: lakierobejca DULUX, farba pokładowa 
RAFIL, olejowy preparat EXPONYL TRAOILA BECKERS. 
W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia brak jest wzmianki o możliwości zastosowania 
porównywalnych materiałów o niegorszych parametrach czy też składania ofert równoważnych. 
Umowa o udzielenie zamówienia publicznego Nr 140/TI/2006 na przebudowę ul. Sienkiewicza 
wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego, zawarta została w dniu 9 października 2006r. pomiędzy 
Miejskim Zarządem Ulic i Mostów w Katowicach a Konsorcjum firm: Zakład Inżynierii Drogowej 
Maria Rozmus z Rudy Śląskie i Zakład Robót Drogowych i Terenów Zielonych ROMUS s.j. 
Maciej Rotyński, Jerzy Musiał z Katowic. Wartość przedmiotu umowy ustalono na kwotę 
830.342,06 zł. 

Przetarg nieograniczony na przebudowę ul Władysława Reymonta wraz z oświetleniem ulicznym 
na odcinku od ul.   Wojewódzkiej do ul.  Jagiellońskiej w Katowicach o wartości zamówienia 
mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo 
zamówień publicznych (59/IX/2006/WP) 
Zamawiający w celu  dokładnego  opisu przedmiotu zamówienia posłużył  się  dokumentacją 
techniczną w postaci projekt remontu ul. Reymonta. 
W części opisowej dokumentacji technicznej wskazano na zastosowanie materiałów o konkretnych 
nazwach towarowych i znakach patentowych firm m.in.: lakierobejca DULUX, farba pokładowa 
RAFIL, olejowy preparat EXPONYL TRAOILA BECKERS. 
W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia brak jest wzmianki o możliwości zastosowania 
porównywalnych materiałów o niegorszych parametrach czy też składania ofert równoważnych. 
Umowa o udzielenie zamówienia publicznego Nr 147/TI/2006 na przebudowę ul. Reymonta wraz 
z oświetleniem ulicznym, zawarta została w dniu 20 października 2006r. pomiędzy Miejskim 
Zarządem Ulic i Mostów w Katowicach a Przedsiębiorstwem Budowy Dróg DROGOPOL ZW 
Sp. z o.o. z Katowic. Wartość przedmiotu umowy ustalono na kwotę 976.625,76 zł. 

Przetarg nieograniczony na przebudowę AL Wojciecha Korfantego w Katowicach na odcinku od 
ul. Karłowicza do ul. Telewizyjnej w Katowicach - etap I i II o wartości zamówienia mniejszej od 
kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień 
publicznych (22/H/2007/WP) 
Zamawiający w celu dokładnego opisu przedmiotu zamówienia posłużył się przedmiarami robót. 
W części opisowej przedmiarów robót wskazano na zastosowanie materiałów o konkretnych 
nazwach towarowych i znakach patentowych firm m.in.: rura AROTA producent Leszno. 



W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia brak jest wzmianki o możliwości zastosowania 
porównywalnych materiałów o niegorszych parametrach czy też składania ofert równoważnych. 
Umowa o udzielenie zamówienia publicznego Nr 67/TI/2007 na przebudowę AL Wojciecha 
Korfantego w Katowicach na odcinku od ul. Karłowicza do ul. Telewizyjnej w Katowicach zawarta 
została w dniu 23 kwietnia 2007r pomiędzy Miejskim Zarządem Ulic i Mostów w Katowicach 
a Konsorcjum firm: Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Katowic i NCC ROADYS 
Polska Sp. z o.o. z Wrocławia O/Katowice. Wartość przedmiotu umowy ustalono na kwotę 
2.686.979,86 zł. 

Przetarg nieograniczony na przebudowę ul. Dąbrowskiego w Katowicach na odcinku od 
ul. Plebiscytowej do ul. Francuskiej wraz z modernizacja oświetlenia o wartości zamówienia 
mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo 
zamówień publicznych (30/III/2007/WP) 
Zamawiający celu dokładnego opisu przedmiotu zamówienia posłużył się dokumentacją techniczną 
w postaci projektu remontu ul. Dąbrowskiego w Katowicach oraz projektu technicznego. W części 
opisowej dokumentacji technicznej wskazano na zastosowanie materiałów o konkretnych nazwach 
towarowych i znakach patentowych firm m.in.: farba podkładowa RAFIL, lakierobejca DULUX, 
olejowy preparat EXPONYL TRAOILA BECKERS, słupy MAKRA, słupy oświetleniowe 
ROSA. 
W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia brak jest wzmianki o możliwości zastosowania 
porównywalnych materiałów o niegorszych parametrach czy też składania ofert równoważnych. 
Umowa o udzielenie zamówienia publicznego Nr 81/TI/2007 na przebudowę ul. Dąbrowskiego 
w Katowicach wraz z modernizacją oświetlenia, zawarta została w dniu 8 maja 2007r. pomiędzy 
Miejskim Zarządem Ulic i Mostów w Katowicach a Przedsiębiorstwem Budowy Dróg 
DROGOPOL ZW Sp. z o.o. z Katowic. Wartość przedmiotu umowy ustalono na kwotę 
2.720.988,41 zł. 

Przetarg nieograniczony na przebudowe ul. Zacisze w Katowicach wraz z modernizacja oświetlenia 
ulicznego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy — Prawo zamówień publicznych (33/IV/2007/WP) Zamawiający w 
celu dokładnego opisu przedmiotu zamówienia posłużył się przedmiarem robót, projektem nr 
37/TI/2006/A oraz projektem nr 37/TI/2006/A część elektryczna. W części opisowej  
dokumentacji technicznej  i przedmiaru robót wskazano  na zastosowanie materiałów   o 
konkretnych   nazwach   towarowych   i   znakach   patentowych   firm   m.in.:   farba podkładowa 
RAFIL, lakierobejca DULUX, olejowy preparat EXPONYL TRAOILA BECKERS, rura 
ochronna  AROT producent Leszno, rury dwudzielne AROT, słupy stalowe producent ZPSP 
ROSA w Tychach, oprawy oświetleniowe firmy THORN. 
W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia brak jest wzmianki o możliwości zastosowania 
porównywalnych materiałów o niegorszych parametrach czy też składania ofert równoważnych. 
Umowa o udzielenie zamówienia publicznego Nr 85/TI/2007 na przebudowę ul. Zacisze 
w Katowicach wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego, zawarta została w dniu 21 maja 2007r. 
pomiędzy Miejskim Zarządem Ulic i Mostów w Katowicach a Zakładem Robót Drogowych 
i Terenów Zielonych Jerzy Musiał, Maciej Rotyński ROMUS S.J. z Katowic. Wartość przedmiotu 
umowy ustalono na kwotę 737.029,46 zł. 

Przetarg nieograniczony na przebudowe ul. Reymonta w Katowicach wraz z modernizacja 
oświetlenia ulicznego na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Ligania o wartości zamówienia 
mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo 
zamówień publicznych (35/IV/2007/WP) 
Zamawiający w celu dokładnego opisu przedmiotu zamówienia posłużył się dokumentacją 
techniczną. W części opisowej dokumentacji technicznej wskazano na zastosowanie materiałów 
o konkretnych nazwach towarowych i znakach patentowych firm m.in.: farba podkładowa RAFIL, 
lakierobejca DULUX, olejowy preparat EXPONYL TRAOILA BECKERS. 



W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia brak jest wzmianki o możliwości zastosowani^ 
porównywalnych materiałów o niegorszych parametrach czy też składania ofert równoważnych. 
Umowa o  udzielenie  zamówienia publicznego  Nr 92/TI/2007  na przebudowę  ul.  Reymonta 
w Katowicach wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego, zawarta została w dniu 29 maja 2007r. 
pomiędzy Miejskim Zarządem Ulic i Mostów w Katowicach a Zakładem Inżynierii Drogowej 
Maria Rozmus z Rudy Śląskiej. Wartość przedmiotu umowy ustalono na kwotę 998.587,31 zł. 

Przetarg nieograniczony na przebudowe skrzyżowania ul. Obrońców Westerplatte - Roździeńska 
w Katowicach wraz z modernizacja sieci teletechnicznej i oświetlenia ulicznego o wartości 
zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 
ustawy - Prawo zamówień publicznych C40/V/2007/WP) 
Zamawiający w celu dokładnego opisu przedmiotu zamówienia posłużył się przedmiarem robót 
i dokumentacją techniczną. W części opisowej dokumentacji technicznej i przedmiaru robót 
wskazano na zastosowanie materiałów o konkretnych nazwach towarowych i znakach patentowych 
firm m.in.: rury ochronne AROT, zamek firmy ABLOY, słupy oświetlenia ulicznego MAKRA, 
oprawy oświetleniowe PHILIPS, mufy przejściowe i osłony złącza firmy RAYCHEM. W 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia brak jest wzmianki o możliwości zastosowania 
porównywalnych materiałów o niegorszych parametrach czy też składania ofert równoważnych. 
Umowa o udzielenie zamówienia publicznego Nr 110/TI/2007 na przebudowę skrzyżowania 
ul. Obrońców Westerplatte - Roździeńska w Katowicach wraz z modernizacją oświetlenia 
ulicznego, zawarta została w dniu 25 czerwca 2007r. pomiędzy Miejskim Zarządem Ulic i Mostów 
w Katowicach a Zakładem Robót Drogowych i Terenów Zielonych Jerzy Musiał Maciej Rotyński 
ROMUS S.J. z Katowic. Wartość przedmiotu umowy ustalono na kwotę 1.188.344,98 zł. 

Przetarg nieograniczony na przebudowe ul. Bogucickiej w Katowicach o wartości zamówienia 
mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy — Prawo 
zamówień publicznych (60/VI/2007/WP) 
Zamawiający w celu dokładnego opisu przedmiotu zamówienia posłużył się przedmiarem robót 
i dokumentacją techniczną.   W części  opisowej   dokumentacji  technicznej   i  przedmiaru  robót 
wskazano na zastosowanie materiałów o konkretnych nazwach towarowych i znakach patentowych 
firm m.in.: rury dwudzielne AROT, farba podkładowa RAFIL, lakierobejca DULUX . W 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia brak jest wzmianki o możliwości zastosowania 
porównywalnych materiałów o niegorszych parametrach czy też składania ofert równoważnych. 
Umowa o udzielenie zamówienia publicznego Nr 118/TI/2007 na przebudowę ul. Bogucickiej 
w Katowicach zawarta została w dniu 24     lipca 2007r.  pomiędzy  Miejskim Zarządem Ulic 
i Mostów   w Katowicach   a Wojewódzkim   Przedsiębiorstwem   Robót   Drogowych   Sp.   z   o.o. 
z Katowic. Wartość przedmiotu umowy ustalono na kwotę 1.631.600,20 zł. 

Przetarg   nieograniczony   na  przebudowę   ul.   Sienkiewicza   w   Katowicach   na   odcinku   od 
ul. Jagiellońskiej do ul.  Powstańców o   wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych 
w przepisach wydanych na podstawie art.   11  ust.  8 ustawy - Prawo zamówień publicznych 
(74/Vm/2007/WP) 
Zamawiający  w  celu  dokładnego  opisu  przedmiotu  zamówienia  posłużył   się   dokumentacją 
techniczną. W części opisowej dokumentacji technicznej wskazano na zastosowanie materiałów 
0 konkretnych nazwach towarowych i znakach patentowych firm m.in.: farba podkładowa RAFIL, 
lakierobejca DULUX, preparat olejowy EXPONYL TRAOILA BECKERS . 
W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia brak jest wzmianki o możliwości zastosowania 
porównywalnych materiałów o niegorszych parametrach czy też składania ofert równoważnych. 
Umowa o udzielenie zamówienia publicznego Nr 138/TI/2007 na przebudowę ul. Sienkiewicza 
w Katowicach, zawarta została w dniu 6 września 2007r. pomiędzy Miejskim Zarządem Ulic 
1 Mostów w Katowicach a Zakładem Robót Drogowych i Terenów Zielonych Jerzy Musiał Maciej 
Rotyński ROMUS S.J. z Katowic. Wartość przedmiotu umowy ustalono na kwotę 849.884,16 zł. 



3) art. 92 ustawy - Prawo zamówień publicznych 

W wyniku przeprowadzonego postępowania kontrolnego ujawniono, iż w ramach postępowania 
0 udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 60 000 euro, Miejski Zarząd Ulic 
1 Mostów   nie   dopełnił   obowiązku   zawiadomienia   Prezesa   Urzędu   Zamówień   Publicznych 
o wyborze najkorzystniejszej oferty. 
Obowiązek powiadamiania Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o wyborze oferty wynikał 
z treści art. 92 ustawy - Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym o wyborze oferty 
zamawiający zawiadamiał niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie 
zamówienia, a jeżeli wartość zamówienia przekraczała wyrażoną w złotych równowartość kwoty 
60.000 euro - również Prezesa Urzędu, za pomocą formularza umieszczonego na stronie 
internetowej Urzędu, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz jej 
cenę. 
Powyższą nieprawidłowość stwierdzono w ramach przetargu nieograniczonego na przebudowę 
ul. Ziołowej w Katowicach na odcinku od ul. Jaworowej do ul. Generała Jankego o wartości 
zamówienia przekraczającej wyrażona w złotych równowartość kwoty 60 000 euro (35/V/2006/WP) 
W wyniku przeprowadzonej przez zamawiającego oceny wybrano ofertę zgłoszoną przez 
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o z Katowic. W dniu 28 sierpnia 2006r. 
z podmiotem tym zawarto umowę o udzielenie zamówienia publicznego Nr 124/TI/2006 na 
wartość 789.985,94 zł. 
Zawiadomienie o wyborze oferty przekazano wykonawcom w dniu 18 sierpnia 2006r. Stosownej 
informacji - w trybie art. 92 ustawy - Prawo zamówień publicznych - nie przesłano Prezesowi 
Urzędu Zamówień Publicznych. 

4) art. 147 ust. l i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych 

W wyniku czynności kontrolnych ujawniono przypadki realizowanych w następstwie 
przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego - robót budowlanych, 
w ramach których Miejski Zarząd Ulic i Mostów pozbawiony był możliwości skutecznego 
dochodzenia potencjalnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 
Tym samym naruszono regułę wyrażoną w art. 147 ust. l i 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, w myśl której zamawiający może żądać od wykonawcy zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, które służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy. Jeżeli wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także 
pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości. Powyższa nieprawidłowość dotyczy niżej opisanych 
postępowań: 

Przetarg nieograniczony na przebudowę ul. Ziołowej w Katowicach na odcinku od ul. Jaworowej 
do ul. Generała Jankego o wartości zamówienia przekraczającej wyrażona w złotych równowartość 
kwoty 60 000 euro (35/V/2006/WP) 
W dniu 28 sierpnia 2006r. zawarto umowę Nr 124/TI/2006 na przebudowę ul. Ziołowej 
w Katowicach pomiędzy Miejskim Zarządem Ulic i Mostów a Wojewódzkim Przedsiębiorstwem 
Robót Drogowych Sp. z o.o. z Katowic. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie 
w wysokości 789.985,94 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustalono pierwotnie 
na dzień 27 października 2006r. a następnie przesunięto aneksami nr l i nr 2 do umowy ostatecznie 
na dzień 21 grudnia 2006r. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 78.998,59 zł, stanowiące 10% wartości 
zamówienia, zostało wniesione w formie gwarancji należytego wykonania kontraktu i usunięcia 
wad i usterek Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji CIGNA STU S. A. Oddział Katowice 
z okresem ważności od dnia 28 sierpnia 2006r. do dnia 26 listopada 2006r. 
Zgodnie z protokołem końcowego odbioru robót i oddania do użytku z dnia 22 grudnia 2006r. 
przedmiot zamówienia wykonany został prawidłowo. 



Z powyższego wynika, iż w okresie od dnia 27 listopada 2006r. do dnia 22 grudnia 2006T? 
zamawiający pozbawiony był możliwości efektywnego dochodzenia ewentualnych roszczeń 
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

Przetarg nieograniczony na przebudowę AL Wojciecha Korfantego \v Katowicach na odcinku od 
ul. Gnieźnieńskiej do ul. Karłowicza o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych 
równowartość kwoty 60 000 euro (25/IV/2006/WP) 
W dniu 19 czerwca 2006r. zawarto umowę Nr 79/TI/2006 na przebudowę AL Wojciecha 
Korfantego w Katowicach pomiędzy Miejskim Zarządem Ulic i Mostów a Przedsiębiorstwem 
Budowy Dróg DROGOPOL ZW Sp. z o.o. z Katowic. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono 
wynagrodzenie w wysokości 999.283,22 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy 
ustalono pierwotnie na dzień 7 sierpnia 2006r. a następnie przesunięto aneksem do umowy na dzień 
18 sierpnia 2006r. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 99.928,32 zł, stanowiące 10% wartości 
zamówienia, zostało wniesione w formie gwarancji należytego wykonania umowy i usunięcia wad 
lub usterek ERGO HESTIA Odział Gliwice z okresem ważności od dnia 19 czerwca 2006r. do dnia 
7 sierpnia 2006r. 

Zgodnie z protokołem końcowego odbioru robót i oddania do użytku z dnia 25 sierpnia 2006r. 
przedmiot zamówienia wykonany został prawidłowo. 
Z powyższego wynika, iż w okresie od dnia 8 sierpnia 2006r. do dnia 25 sierpnia 2006r. 
zamawiający pozbawiony był możliwości efektywnego dochodzenia ewentualnych roszczeń 
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

Przetarg nieograniczony na przebudowę ul. Chrobrego w Katowicach na odcinku od 
ul. Chorzowskiej do ul. Tysiąclecia o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych 
(67/VU/2007/WP) 
W dniu 9 sierpnia 2007r. zawarto umowę Nr 131/TI/2007 na przebudowę ul. Chrobrego 
w Katowicach pomiędzy Miejskim Zarządem Ulic i Mostów a Zakładem Robót Drogowych 
INTECH Sp. z o.o. z Piekar Śląskich. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie 
w wysokości 1.050.011,80 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustalono 
pierwotnie na dzień 22 września 2007r. a następnie przesunięto aneksem do umowy na dzień 
5 października 2007r. 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 105.001,18 zł, stanowiące 10% 
wartości zamówienia, zostało wniesione w formie ubezpieczeniowej gwarancji należytego 
wykonania kontraktu Towarzystwa Ubezpieczeniowego FILAR S.A. z siedzibą w Szczecinie 
O/Katowice z okresem ważności od dnia 10 sierpnia 2007r. do dnia 23 września 2007r. 
Zgodnie z protokołem końcowego odbioru robót i oddania do użytku z dnia 15 października 2007r. 
przedmiot zamówienia wykonany został prawidłowo. 
Z powyższego wynika, iż w okresie od dnia 24 września 2007r. do dnia 15 października 2007r. 
zamawiający pozbawiony był możliwości efektywnego dochodzenia ewentualnych roszczeń 
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

5)  § 4 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie protokołu postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego 

W wyniku przeprowadzonego postępowania kontrolnego ujawniono przypadki postępowań 
o udzielenie zamówienia publicznego, w których opracowano druki dodatkowe ZP - 14, ZP - 17, 
ZP - 18, ZP - 19, ZP - 20, ZP - 21, ZP - 22 bez opatrzenia ich datą sporządzenia. Wymóg 
opatrzenia ww. formularzy datą i podpisem kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej 
wprowadzony został przepisem § 4 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 
kwietnia 2004r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
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określającym w załączniku nr 2 wzór druków dodatkowych do protokołu postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego, a od dnia 25 maja 2006r. - przepisem § 4 ust. 2 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie protokołu postępowania 
0 udzielenie   zamówienia   publicznego,   określającym    w załączniku    nr   3    wzór   druków 
dodatkowych do protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
Powyższa nieprawidłowość dotyczy niżej opisanych postępowań: 

Przetarg nieograniczony na remont ul. Tysiąclecia w Katowicach na odcinku od ul. Mieszka I do 
ul. Zawiszy Czarnego o wartości zamówienia przekraczającej wyrażona w złotych równowartość 
kwoty 60 000 euro (14/II/2006/WP) 

Czynności podejmowane w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
udokumentowano w formie „Protokołu postępowania o udzielenie zamówienia o wartości 
zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60000 euro. „Protokół...", 
sporządzony na druku ZP - ł, zatwierdzony został przez Dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic 
1 Mostów, p. Piotra Handwerker. 
Datą sporządzenia nie opatrzono formularzy: "Karta wspólnej oceny oferty przez członków 
komisji" (druk ZP -- 17), „Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert" (druk ZP - 18), 
podpisanych przez członków Komisji Przetargowej. 
W dniu 8 maja 2006r. pomiędzy Miejskim Zarządem Ul ic i  Mostów w Katowicach 
a Przedsiębiorstwem Budowy Dróg DROGOPOL ZW Sp. z o.o. z Katowic zawarta została umowa 
0 udzielenie zamówienia publicznego Nr 52/TI/2006. Za wykonanie przedmiotu umowy strony 
ustaliły cenę w kwocie 670.004,58 zł. 

Przetarg nieograniczony na przebudowe ul. Plebiscytowej wraz z modernizacja oświetlenia 
ulicznego na odcinku od ul. Wojewódzkiej do ul. Jagiellońskiej w Katowicach o wartości 
zamówienia przekraczającej wyrażona w złotych równowartość kwoty 60 000 euro (32/V/2006/WP) 

Czynności podejmowane w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
udokumentowano w formie „Protokołu postępowania o udzielenie zamówienia o wartości 
zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60000 euro. „Protokół..", 
sporządzony na druku ZP - l, zatwierdzony został przez Dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic 
1 Mostów, p. Piotra Handwerker. 
Datą sporządzenia nie opatrzono formularzy: „Informacja o spełnieniu przez wykonawców 
warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego " (ZP ZP - 14), „Karta wspólnej oceny oferty przez członków komisji" (druk ZP -
17), „Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert" (druk ZP - 18), podpisanych przez 
członków Komisji Przetargowej. 
W dniu 9 sierpnia 2006r. pomiędzy Miejskim Zarządem Ulic i Mostów w Katowicach 
a Przedsiębiorstwem Budowy Dróg DROGOPOL ZW Sp. z o.o. z Katowic zawarta została umowa 
0 udzielenie zamówienia publicznego Nr 116/TI/2006. Za wykonanie przedmiotu umowy strony 
ustaliły cenę w kwocie 976.831,53 zł. 

Przetarg nieograniczony na przebudowę ul. Podgórnej wraz z modernizacja oświetlenia 
ulicznego na odcinku od ul. Wojewódzkiej do ul. Dąbrowskiego w Katowicach o wartości 
zamówienia przekraczającej wyrażona w złotych równowartość kwoty 60 000 euro (31/V/2006/WP) 

Czynności podejmowane w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
udokumentowano w formie „Protokołu postępowania o udzielenie zamówienia o wartości 
zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60000 euro. „Protokół...", 
sporządzony na druku ZP - l, zatwierdzony został przez Dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic 
1 Mostów, p. Piotra Handwerker. 
Datą sporządzenia nie opatrzono formularzy: „Informacja o spełnieniu przez wykonawców 
warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego" (ZP ZP - 14), „Karta wspólnej oceny oferty przez członków komisji" (druk ZP - 



17), „Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert" (druk ZP - 18), podpisanych prze 
członków Komisji Przetargowej. 
W dniu 9 sierpnia 2006r. pomiędzy Miejskim Zarządem Ulic i Mostów w Katowicach 
a Przedsiębiorstwem Budowy Dróg DROGOPOL ZW Sp. z o.o. z Katowic zawarta została umowa 
0 udzielenie zamówienia publicznego Nr 117/TI/2006. Za wykonanie przedmiotu umowy strony 
ustaliły cenę w kwocie 690.811,41 zł. 

Przetarg nieograniczony na przebudowę ul. Ułańskiej w Katowicach na odcinku od ul. Bolesława 
Chrobrego do ul Tysiąclecia o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych 
równowartość kwoty 60 000 euro (41/V/2006/WP) 

Czynności podejmowane w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
udokumentowano w formie „Protokołu postępowania o udzielenie zamówienia o wartości 
zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60 000 euro. „Protokół..", 
sporządzony na druku ZP - l, zatwierdzony został przez Dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic 
1 Mostów, p. Piotra Handwerker. 
Datą sporządzenia nie opatrzono formularzy: „Informacja o spełnieniu przez wykonawców 
warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego" (ZP ZP - 14), „Karta wspólnej oceny oferty przez członków komisji" (druk ZP -
17), „Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert" (druk ZP - 18), podpisanych przez 
członków Komisji Przetargowej. 
W dniu 16 sierpnia 2006r. pomiędzy Miejskim Zarządem Ulic i Mostów w Katowicach 
aEUROYIA POLSKA S.A z Mysłowic zawarta została umowa o udzielenie zamówienia 
publicznego Nr 118/TI/2006. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustaliły cenę w kwocie 
2.305.819,65 zł. 

Przetarg nieograniczony na przebudowe ul. Henryka Sienkiewicza wraz modernizacja oświetlenia 
ulicznego na odcinku od ul. Wojewódzkiej do ul. Jagiellońskiej w Katowicach o wartości 
zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 
ustawy - Prawo zamówień publicznych (56/VII/2006/WP) 

Czynności podejmowane w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
udokumentowano w formie „Protokołu posterowania o udzielenie zamówienia o wartości 
zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 
ustawy - Prawo zamówień publicznych. Protokół..", sporządzony na druku ZP - 2, zatwierdzony 
został przez Dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów, p. Piotra Handwerker. Datą 
sporządzenia nie opatrzono formularza: „Karta indywidualnej oceny oferty" (druk ZP - 20), 
podpisanego przez członków Komisji Przetargowej. 
W dniu 9 października 2006r. pomiędzy Miejskim Zarządem Ulic i Mostów w Katowicach 
a Konsorcjum firm: Zakład Inżynierii Drogowej Maria Rozmus z Rudy Śląskiej i Zakład Robót 
Drogowych i Terenów Zielonych ROMUS s.j. Maciej Rotyński, Jerzy Musiał z Katowic zawarta 
została umowa o udzielenie zamówienia publicznego Nr 140/TI/2006. Za wykonanie przedmiotu 
umowy strony ustaliły cenę w kwocie 830.342,06 zł. 

Przetarg nieograniczony na dostawą 5000 ton betonu asfaltowego na warstwy ścieralne poprzez 
odbiór samochodami zamawiającego z wytwórni wykonawcy — na bieżąco według potrzeb 
o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 
ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych (1/1/2007/WP) 

Czynności podejmowane w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
udokumentowano w formie „Protokołu postępowania o udzielenie zamówienia o wartości 
zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 
ustawy - Prawo zamówień publicznych. Protokół...'''', sporządzony na druku ZP - 2, zatwierdzony 
został przez Dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów, p. Piotra Handwerker. Datą 
sporządzenia nie opatrzono formularza: „Karta indywidualnej oceny oferty" (druk ZP - 20), 
podpisanego przez członków Komisji Przetargowej. 
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W dniu 5 lutego 2007r. pomiędzy Miejskim Zarządem Ulic i Mostów w Katowicach 
a Przedsiębiorstwem Budowy Dróg DROGOPOL ZW Sp. z o.o. z Katowic zawarta została umowa 
o udzielenie zamówienia publicznego Nr Ol/TD/2007. Za wykonanie przedmiotu umowy strony 
ustaliły cenę w kwocie 1.067.500,00 zł. 

Przetarg nieograniczony na przebudowe ul. Dąbrowskiego w Katowicach na odcinku od 
ul. Plebiscytowej do ul. Francuskiej wraz z modernizacja oświetlenia o -wartości zamówienia 
mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo 
zamówień publicznych (30/III/2007/WP) 

Czynności podejmowane w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
udokumentowano w formie „Protokołu postępowania o udzielenie zamówienia o wartości 
zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 
ustawy - Prawo zamówień publicznych. Protokół...", sporządzony na druku ZP - 2, zatwierdzony 
został przez Dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów, p. Piotra Handwerker. Datą 
sporządzenia nie opatrzono formularzy: „Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert" (druk 
ZP - 21), „Informacje o wniesionych protestach i odwołaniach" (druk ZP - 22), podpisanych przez 
Dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów. 
W dniu 8 maja 2007r. pomiędzy Miejskim Zarządem Ul ic i  Mostów w Katowicach 
a Przedsiębiorstwem Budowy Dróg DROGOPOL ZW Sp. z o.o. z Katowic zawarta została umowa 
o udzielenie zamówienia publicznego Nr 81/TI/2007. Za wykonanie przedmiotu umowy strony 
ustaliły cenę w kwocie 2.720.988,41 zł. 

Przetarg nieograniczony na przebudowe ul. Granicznej w Katowicach na odcinku od 
ul. Sowińskiego do ul. Krasińskiego 3 etapy o wartości zamówienia mniejszej od kwot 
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień 
publicznych (26/HI/2007/WP) 

Czynności   podejmowane   w   ramach   postępowania   o   udzielenie   zamówienia   publicznego 
udokumentowano   w formie   „Protokołu  postępowania   o   udzielenie   zamówienia   o   wartości 
zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 
ustawy - Prawo zamówień publicznych. Protokół...", sporządzony na druku ZP - 2, zatwierdzony 
został przez Dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów, p. Piotra Handwerker. 
Datą sporządzenia nie opatrzono formularza: „ Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert" 
(druk ZP - 21), podpisanego przez Dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów. 
W  dniu  23   kwietnia  2007r.   pomiędzy  Miejskim  Zarządem  Ulic   i Mostów  w  Katowicach 
a Przedsiębiorstwem Budowy Dróg DROGOPOL ZW Sp. z o.o. z Katowic zawarta została umowa 
o udzielenie zamówienia publicznego Nr 71/TI/2007. Za wykonanie przedmiotu umowy strony 
ustaliły cenę w kwocie 2.720.289,52 zł. 

Przetarg nieograniczony na przebudowe ul. Mysłowickiej w Katowicach na odcinku od ul. Kolistej 
do ul. Batalionów Chłopskich o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych (51/V/2007/WP) 

Czynności podejmowane w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
udokumentowano w formie „Protokołu postępowania o udzielenie zamówienia o wartości 
zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 
ustawy - Prawo zamówień publicznych. Protokół..", sporządzony na druku ZP - 2, zatwierdzony 
został przez Dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów, p. Piotra Handwerker. Datą 
sporządzenia nie opatrzono formularzy: „Lista wykonawców wykluczonych z postępowania o 
udzielenie zamówienia" (druk ZP - 18), „Oferty odrzucone" (druk ZP - 19), podpisanych przez 
Dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów. 
W dniu 14 sierpnia 2007r. pomiędzy Miejskim Zarządem Ulic i Mostów w Katowicach 
a EURO VIA Polska S.A. w Mysłowicach zawarta została umowa o udzielenie zamówienia 
publicznego Nr 133/TI/2007. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustaliły cenę w kwocie 
1.339.257,83 zł. 
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W dniu 5 lutego 2007r. pomiędzy Miejskim Zarządem Ulic i  Mostów w Katowicach 
a Przedsiębiorstwem Budowy Dróg DROGOPOL ZW Sp. z o.o. z Katowic zawarta została umowa 
o udzielenie zamówienia publicznego Nr Ol/TD/2007. Za wykonanie przedmiotu umowy strony 
ustaliły cenę w kwocie 1.067.500,00 zł. 

Przetarg nieograniczony na przebudowę ul. Dąbrowskiego w Katowicach na odcinku od 
ul. Plebiscytowej do ul. Francuskiej wraz z modernizacją oświetlenia o -wartości zamówienia 
mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy — Prawo 
zamówień publicznych (30/III/2007/WP) 

Czynności podejmowane w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
udokumentowano w formie „Protokołu postępowania o udzielenie zamówienia o wartości 
zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 
ustawy - Prawo zamówień publicznych. Protokół..", sporządzony na druku ZP - 2, zatwierdzony 
został przez Dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów, p. Piotra Handwerker. Datą 
sporządzenia nie opatrzono formularzy: „Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert" (druk 
ZP - 21), „Informacje o wniesionych protestach i odwołaniach" (druk ZP - 22), podpisanych przez 
Dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów. 
W dniu 8 maja 2007r. pomiędzy Miejskim Zarządem Ul ic i  Mostów w Katowicach 
a Przedsiębiorstwem Budowy Dróg DROGOPOL ZW Sp. z o.o. z Katowic zawarta została umowa 
o udzielenie zamówienia publicznego Nr 81/TI/2007. Za wykonanie przedmiotu umowy strony 
ustaliły cenę w kwocie 2.720.988,41 zł. 

Przetarg nieograniczony na przebudowę ul. Granicznej w Katowicach na odcinku od 
ul. Sowińskiego do ul. Krasińskiego - 3 etapy o wartości zamówienia mniejszej od kwot 
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy — Prawo zamówień 
publicznych (26/UI/2007/WP) 

Czynności   podejmowane   w   ramach   postępowania   o   udzielenie   zamówienia   publicznego 
udokumentowano   w formie   „Protokołu  postępowania   o   udzielenie   zamówienia   o   wartości 
zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 
ustawy - Prawo zamówień publicznych. Protokół...", sporządzony na druku ZP - 2, zatwierdzony 
został przez Dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów, p. Piotra Handwerker. 
Datą sporządzenia nie opatrzono formularza: „ Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert" 
(druk ZP - 21), podpisanego przez Dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów. 
W  dniu  23   kwietnia  2007r.   pomiędzy  Miejskim  Zarządem  Ulic   i Mostów  w  Katowicach 
a Przedsiębiorstwem Budowy Dróg DROGOPOL ZW Sp. z o.o. z Katowic zawarta została umowa 
o udzielenie zamówienia publicznego Nr 71/TI/2007. Za wykonanie przedmiotu umowy strony 
ustaliły cenę w kwocie 2.720.289,52 zł. 

Przetarg nieograniczony na przebudowe ul. Mysłowickiej w Katowicach na odcinku od ul. Kolistej 
do ul. Batalionów Chłopskich o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy- Prawo zamówień publicznych (51/V/2007/WP) 

Czynności podejmowane w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
udokumentowano w formie „Protokołu postępowania o udzielenie zamówienia o wartości 
zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 
ustawy - Prawo zamówień publicznych. Protokół...", sporządzony na druku ZP - 2, zatwierdzony 
został przez Dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów, p. Piotra Handwerker. Datą 
sporządzenia nie opatrzono formularzy: „Lista wykonawców wykluczonych z postępowania o 
udzielenie zamówienia" (druk ZP - 18), „Oferty odrzucone" (druk ZP - 19), podpisanych przez 
Dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów. 
W dniu 14 sierpnia 2007r. pomiędzy Miejskim Zarządem Ulic i Mostów w Katowicach 
aEUROYIA Polska S.A. w Mysłowicach zawarta została umowa o udzielenie zamówienia 
publicznego Nr 133/TI/2007. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustaliły cenę w kwocie 
1.339.257,83 zł. 
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III.     Ustalenia i wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości 

Podjąć w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszego wyniku kontroli działania zmierzające 
do wyeliminowania w bieżącej i przyszłej działalności nieprawidłowości omówionych w części 
II niniejszego wyniku kontroli, ze szczególnym uwzględnieniem respektowania postanowień 
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (j .t. Dz. U. z 2007r. 
Nr 223, póz. 1655 ze zmianami) i aktów prawnych wydanych na jej podstawie. 

IV.      Pouczenia 

Niniejszy wynik kontroli wydany został po zakończeniu postępowania kontrolnego, w związku 
ze stwierdzeniem  nieprawidłowości   i jest  dokumentem,   od  którego   nie  przysługują środki 
odwoławcze. 
Kontrolowany zgodnie z postanowieniami art. 27 ust. 3 ustawy o kontroli skarbowej obowiązany 
jest w ciągu 30 dni, po upływie terminu określonego w pkt III niniejszego wyniku, poinformować 
organ kontroli skarbowej o sposobie usunięcia wskazanych nieprawidłowości. 
Wynik ten,  stosownie  do  art.  27  ust.  2  ustawy o kontroli skarbowej,  zostanie przekazany 
Prezydentowi Miasta Katowice - celem wykorzystania. 

Niniejszy wynik kontroli został sporządzony w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden 
doręczono kontrolowanemu. 

'      

Otrzymują: 
1. Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach, ul. Kantorówny 2a, 40-381 Katowice 
2. Prezydent Miasta Katowice, Urząd Miasta w Katowicach, ul. Młyńska 4, 40 - 098 Katowice 
3. a/a 
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