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Czechowice-Dziedzicc. dn. 29.12.2010 r.

AK.0914-8/2010

Pan Andrz€i

Dyr€ktor

Kamiński

Zespołu obslugi Placów€k oświato*Ych
w czechowicach-Dzi€dzicach
ul. Ligocka 1

wystąpienie pokontrolne

dniach od Ż6 paźóziefi1ka 2010 roku do dnia 3 grudnia 2o1o roku przeprowadzona została
konlTola w Zespole obsfugi Placówek oświatowych w Czechowicach_Dziedzicach.

w

Zakesem kontroli objęto postępo\Ą'ania o udzielenie zamówień publicznych, przeprowadzone w 2009
roku.

Kontrolę przeprowadziła Cecylia Herczek podinspektor

w Biurze Aud}tu i Kontroli

Urzędu

Miejskiego w częchowicach'Dziedzicach'
Ustalenia kontroli zawańe zostały w plotokole z dnia 17 8ludnia 2010 roku, oznaczonym sygnatulą
AK.o914 6/1/2010, spolządzony w trzech jednobrzmiących egzemplalzach. Jeden egzemplarz został
pTzękazany Dylektorowi Zespołu obsługi Placówek oświatowychw czechowicach _Dziedzicach'

wobcc ustalęń zawartych w protokote, kieNję pod adresem Dyreklola Zespofu obsługi Placówęk
oś$iato$}'ch w Czechowicach'Dziedzicach następujące wnioski:

1.

Do kosztorysów inwesk)ńkich. będących podstawą ustalenia waltości za$ówienia stosować
wszystkic wymogi (zwłaszcza co do daty opmcowania kosźorysu) okeślone
w Rozporządzeniu Ministla lnfrastruklury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod

i

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
projektowyclt oraz planowanych kosztów robót budowlanych okeślonychw proglamie
tunkcjonalno-uż)tkowym (Dz' U' z 2004

2' w

sYtuaciach nie dotrzymania

f. Nr

130 poz.1389).

pźez wykonawcę warunków ustałonych w umowie, naleł

bęzwzględnie egzekwować prawa zatnawiającego (dot. kar umownych)'

3'

Nalezy egzekwować warur*i ustalone w umowie, dotyczące nalezytego zabezpieczenia
przedmiotu umowy oraŻ zabezpieczenia roszczeń z tJtułu rękojmi za wady ]ub gwarancje
jakości'

4.

Zalecane jest oplacowanie

i

prŻyjęcie do stosowania prccedury postępowania komisji

przetaigowej! organizację i tryb prac zwiąŻanych z przygolowyivaniem

postępowań

o

i

przeprowad7aniem

udzięlenię zamówień publicznych oraz zadania członków komisji

pźetalgowych.
5.

zalecane jest ustalenie zasad postępowania dotyczących odbioru końcowego robót
obej muj ącego:

zgloszenie przez wykonawcę gotowości do odbioru robót w zahesie formy zgłoszenia
i terminu,
- wyznaczenie terminu odbioru robót,
_

poivołanie komisji'
odbiór końco\ły robót,

- postępowanie w przypadku stwierdzonych wad.

6.

Zalecane jest dostosowanie ogłosŻeń o wszczęciu postępowania umieszczanych na lablicy
ogłoszeń' w siedzibie zamawiającego, do elementów okręślonych w uslawie Plarvo zamót\ień

publicznych.
7.

Należy spofządió anek do umowy ZoPo IG 2Żl2O09 zawartej dnia

u

lipca 2009 r'

pomiędzy Zespołem obsługi Placówek oświatowych w czechowicach Dziedzicach,
a Fabryką okien ,'Spektrum'' Sp.

z o'o., Lublin ul'Ce1amiczna 4,

L1órej przedmiotem była

.'wymiana olden w zespole szkolno-PrŻedszkolnym Nr 1 w Czechowicach_Dziedzicach
ul. chłopska ?3'''

w

aneksie

naleł okeśtićj ednoznacznie okes

umownej odpowiedzialności

za wady i okres gwarancji.
8.

Rozważyć możliwośćustalenia w umowach dłuższego terminu płamościfałlur (14 dni
wydłużyćdo 30 dni).

Zgodnie

z

zapisem punktu vII.3. Re8llaminu prŻeprowadzania kontroli

organizacyjnych Gminy

w

Czechowicach-Dziedzicach'

w

jednoslkach

stanowiącego załącznik do Zarządzśni^

Nr 48/08 Burmistrza CzechowicDziędzic z dnia 6 maja 2008 roku nalezy przedłożyćw formie
pisemnei zajęcie stanowiska co do wystosowanych wniosków w terminie 30 dni od daty ich
otźymania.
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