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Z A W I A D O M I E N I E  

 

Przewodniczącego Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu 

 

Na podstawie art. 119 ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 289) oraz § 9 ust. 2 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie działania organów orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych oraz organów właściwych do wypełniania funkcji oskarżyciela (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 930) 

zawiadamiam, iż 

 

w dniu 8 marca 2021 r. o godz. 900 w sali nr 20, I piętro, Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, ul. 

Oleska 19a, odbędzie się rozprawa o naruszenie dyscypliny finansów publicznych z wniosku o ukaranie 

wniesionego przez Rzecznika dyscypliny finansów publicznych w dniu 22 stycznia 2021 r. sygn. akt ZRD-

4110-3/2019 

 

w sprawie: 

P.P. Zastępcy Prezydenta Miasta (...) obwinionego o: 
1. określenie, we wrześniu 2016 r., kryteriów oceny ofert w postępowaniu przetargowym na realizację zadania (…), 

realizowanego w ramach projektu pn. „Bezpieczny transport”, działanie 3.1 Strategie niskoemisyjne RPO WO 2014-2020, w 

sposób naruszający zasadę uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców określoną przepisem art. 7 ust. 1 cyt. 

ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez przyjęcie jako jednego z kryteriów oceny ofert kryterium „skrócenie terminu 

realizacji” o wadze 5 % w łącznej ocenie, w połączeniu z wysokimi karami umownymi za zwłokę w oddaniu/wykonaniu 

przedmiotu umowy, w sytuacji gdy termin realizacji przypadał zimą, co powodowało, iż system premiowania punktowego ofert 

za maksymalne skrócenie terminu wykonania robót budowlanych połączony z wysokimi karami umownymi za przekroczenie 

tego terminu mógł w istotny sposób wpływać na ograniczenie konkurencyjności, bowiem każdy rzetelny wykonawca 

przystępując do przetargu na wykonanie robót budowlanych bierze pod uwagę fakt, że zimą występują niskie temperatury, 

które mogą utrudnić bądź uniemożliwić prowadzenie terminowe prac na wolnym powietrzu, a następnie nieuzasadnionym 

przesunięciu terminu realizacji zamówienia i aneksowania umowy w tym zakresie, udzielając w imieniu (…) zamówienia na 

podstawie umowy nr (…) z dnia 16.01.2017 r. o wykonanie zadania (…) Przedsiębiorstwu (…). z siedzibą w (…); 

tj. o czyny określone w art. 17 ust. 1c a ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych; 
 

2. określenie, w sierpniu 2016 r., kryteriów oceny ofert w postępowaniu przetargowym na realizację zadania (…), 
działanie 3.1 Strategie niskoemisyjne RPO WO 2014-2020, w sposób naruszający zasadę uczciwej konkurencji 
oraz równego traktowania wykonawców określoną przepisem art. 7 ust. 1 cyt. ustawy Prawo zamówień 
publicznych poprzez przyjęcie jako jednego z kryteriów oceny ofert kryterium „skrócenie terminu realizacji” o 
wadze 5 % w łącznej ocenie w połączeniu z wysokimi karami umownymi za zwłokę w oddaniu/wykonaniu 
przedmiotu umowy, w sytuacji gdy termin realizacji przypadał zimą, co powodowało, iż system premiowania 
punktowego ofert za maksymalne skrócenie terminu wykonania robót budowlanych połączony z wysokimi karami 
umownymi za przekroczenie tego terminu mógł w istotny sposób wpływać na ograniczenie konkurencyjności, 
bowiem każdy rzetelny wykonawca przystępując do przetargu na wykonanie robót budowlanych bierze pod uwagę 
fakt, że zimą występują niskie temperatury, które mogą utrudnić bądź uniemożliwić prowadzenie terminowe prac 
na wolnym powietrzu, a następnie nieuzasadnionym przesunięciu terminu realizacji zamówienia i aneksowania 
umowy w tym zakresie, udzielając w imieniu (…) zamówienia na podstawie umowy nr (…) z dnia 17.11.2016 r. 
o wykonanie zadania (…) (…) z siedzibą we (…); 

tj. o czyny określone w art. 17 ust. 1c a ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych; 
 

3. określenie, w sierpniu 2016 r., kryteriów oceny ofert w postępowaniu przetargowym na realizację zadania (…), 

realizowanego w ramach projektu pn. „Bezpieczny transport”, działanie 3.1 Strategie niskoemisyjne RPO WO 2014-2020, w 

sposób naruszający zasadę uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców określoną przepisem art. 7 ust. 1 cyt. 

ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez przyjęcie jako jednego z kryteriów oceny ofert kryterium „skrócenie terminu 

realizacji” o wadze 5 % w łącznej ocenie w połączeniu z wysokimi karami umownymi za zwłokę w oddaniu/wykonaniu 

przedmiotu umowy, w sytuacji gdy termin realizacji przypadał zimą, co powodowało, iż system premiowania punktowego ofert 



za maksymalne skrócenie terminu wykonania robót budowlanych połączony z wysokimi karami umownymi za przekroczenie 

tego terminu mógł w istotny sposób wpływać na ograniczenie konkurencyjności, bowiem każdy rzetelny wykonawca 

przystępując do przetargu na wykonanie robót budowlanych bierze pod uwagę fakt, że zimą występują niskie temperatury, 

które mogą utrudnić bądź uniemożliwić prowadzenie terminowe prac na wolnym powietrzu, a następnie nieuzasadnionym 

przesunięciu terminu realizacji zamówienia i aneksowania umowy w tym zakresie, udzielając w imieniu (…) zamówienia na 

podstawie umowy nr (…) z dnia 5.12.2016 r. o wykonanie zadania (…) Przedsiębiorstwu (…) z siedzibą w (…); 

tj. o czyny określone w art. 17 ust. 1c a ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych; 
 

4. dokonanie, w dniu 13 kwietnia 2017 r. w (…) przy zawieraniu aneksu Nr 2 do umowy (…) z dnia 16.01.2017 
r. o wykonanie zadania (…) zawartej pomiędzy Przedsiębiorstwem (…). z siedzibą w (…) a (…) reprezentowanym 
przez (…), realizowanego w ramach projektu pn. „Bezpieczny transport”, działanie 3.1 Strategie niskoemisyjne 
RPO WO 2014-2020  zmiany przedmiotowej umowy poprzez zmianę terminu wykonania zadania określonego w 
umowie na okres od dnia podpisania umowy do dnia 2 kwietnia 2017 r. na okres od dnia podpisania umowy do 
dnia 15 maja 2017 r., z uzasadnieniem niesprzyjających warunków atmosferycznych do realizacji zadania, 
działając tym wbrew postanowieniom art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż nie zachodziły 
żadne przesłanki uzasadniające zmianę umowy;  

tj. o czyny określone w art. 17 ust. 6 a ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych; 
 

5. dokonanie w dniu 7 kwietnia 2017 r. w (…) przy zawieraniu aneksu Nr 1 do umowy (…) z dnia 17.11.2016 r. 
o wykonanie zadania (…) zawartej pomiędzy (…) z siedzibą we (…) a (…) reprezentowanym przez (…), 
realizowanego w ramach projektu pn. „Bezpieczny transport”, działanie 3.1 Strategie niskoemisyjne RPO WO 
2014-2020 zmiany przedmiotowej umowy poprzez zmianę terminu wykonania umowy określonego w umowie na 
okres od dnia podpisania umowy do dnia 3 lutego 2017 r. na okres:  

• obwód Nr 1 – 30 dni po otrzymaniu po otrzymaniu dokumentacji zamiennej 
• obwód Nr 2 – do dnia 5 maja 2017 r. 

z uzasadnieniem niesprzyjających warunków atmosferycznych do realizacji zadania, działając tym wbrew 
postanowieniom art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż nie zachodziły żadne przesłanki 
uzasadniające zmianę umowy;  

tj. o czyny określone w art. 17 ust. 6 a ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych; 
 

6. dokonanie w dniu 29 marca 2017 r. w (…) przy zawieraniu aneksu Nr 1 do umowy (…) z dnia 5.12.2016 r. o 
wykonanie zadania (…) zawartej pomiędzy Przedsiębiorstwem (…) z siedzibą w (…) a (…) reprezentowanym 
przez (…), realizowanego w ramach projektu pn. „Bezpieczny transport”, działanie 3.1 Strategie niskoemisyjne 
RPO WO 2014-2020 zmiany przedmiotowej umowy poprzez zmianę terminu wykonania zadania określonego w 
umowie na okres od dnia podpisania umowy do dnia 20 lutego 2017 r. na okres od dnia podpisania umowy do dnia 
10 kwietnia 2017 r., z uzasadnieniem niesprzyjających warunków atmosferycznych do realizacji zadania, działając 
tym wbrew postanowieniom art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż nie zachodziły żadne 
przesłanki uzasadniające zmianę umowy; 

tj. o czyny określone w art. 17 ust. 6 a ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych; 
 

7. naruszenie przepisu art. 7 ust. 1 oraz art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych przy wykorzystaniu środków europejskich w ramach projektu „Bezpieczny transport w (…)” w 
ramach działania 3.1 Strategie niskoemisyjne RPO WO 2014-2020 realizowanego przez (…) na podstawie umowy 
nr (…) z dnia 31.08.2016 r. o dofinansowanie projektu, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 
wykonanie zadania (…) realizowanego na podstawie umowy zawartej w dniu 16 stycznia 2017 r. nr (…) pomiędzy 
Przedsiębiorstwem (…) z siedzibą w (…) a (…) reprezentowanym przez (…), co w konsekwencji spowodowało 
wykorzystanie środków przekazanych ze środków publicznych, związanych z realizacją programów lub projektów 
finansowanych z udziałem środków unijnych lub zagranicznych, z naruszeniem procedur obowiązujących przy 
ich wykorzystaniu określonych przywołanymi powyżej przepisami Prawa zamówień publicznych w wysokości 
227.613,43 zł; 

tj. o czyny określone w art. 13 pkt 6 lit a ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych; 

 

8. naruszenie przepisu art. 7 ust. 1 oraz art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych przy wykorzystaniu środków europejskich w ramach projektu „Bezpieczny transport w (…)” w 



ramach działania 3.1 Strategie niskoemisyjne RPO WO 2014-2020 realizowanego przez (…) na podstawie umowy 
nr (…)z dnia 31.08.2016 r. o dofinansowanie projektu, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 
wykonanie zadania „(…) realizowanego na podstawie umowy nr (…) zawartej w dniu 17.11.2016 r. pomiędzy 
(…) z siedzibą we (…) a (…) reprezentowanym przez (…), co w konsekwencji spowodowało wykorzystanie 
środków przekazanych ze środków publicznych, związanych z realizacją programów lub projektów 
finansowanych z udziałem środków unijnych lub zagranicznych, z naruszeniem procedur obowiązujących przy 
ich wykorzystaniu określonych przywołanymi powyżej przepisami Prawa zamówień publicznych w wysokości 
33.611,82 zł; 

tj. o czyny określone w art. 13 pkt 6 lit a ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych; 
 

9. naruszenie przepisu art. 7 ust. 1 oraz art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych przy wykorzystaniu środków europejskich w ramach projektu „Bezpieczny transport w (…)” w 
ramach działania 3.1 Strategie niskoemisyjne RPO WO 2014-2020 realizowanego przez (…) na podstawie 
umowy nr (…)z dnia 31.08.2016 r. o dofinansowanie projektu, w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego na wykonanie zadania „(…) realizowanego na podstawie umowy (…) zawartej w dniu 5.12.2016r. 
pomiędzy Przedsiębiorstwem (…) z siedzibą w (…), co w konsekwencji spowodowało wykorzystanie środków 
przekazanych ze środków publicznych, związanych z realizacją programów lub projektów finansowanych z 
udziałem środków unijnych lub zagranicznych, z naruszeniem procedur obowiązujących przy ich wykorzystaniu 
określonych przywołanymi powyżej przepisami Prawa zamówień publicznych w wysokości 110.281,75 zł 
 
tj. o czyny określone w art. 13 pkt 6 lit a ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych; 
 
 

Skład Orzekający: 

Przewodniczący  Grzegorz Czarnocki  

Członkowie  Magdalena Przybylska - sprawozdawca 

Wojciech Winnik 

Rzecznik  Beata Zalewska 

dyscypliny 

finansów publicznych 

 

 Informuję, iż zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych rozprawa jest jawna, chyba że zachodzą przesłanki do wyłączenia jawności rozprawy lub jej części 

określone w art. 119 ust. 2 tej ustawy. 

 


