
PRoToKoL

Sporządzony na okoliczność prac Zespołu kontrolnego powołanego uchwałą nr 112018 RadY

Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej ARS w Szczecinie z dnia 29.0I.2018 roku_celem zbadanla

umów i dokumentów fi nansolvych społdzielni za lata 201 6_201 7 .

Zespoł w składzie Bogumiła Lemańczyk i Piotr Ziętara przeanalizował dokumentację,

przygotowaną przez Zarząd spółdzielni, dotyczącą następujących prac zleconych w badanYm

okresie w SM ARS w Szczecinie.

1) Wykonanie opaski wokół garażu podziemnego.

Według dokumentacji złożono dwie oferty na wykonanie prac:

- Krzysńof Rybołowic z * ofęrta z 12.|0.2016r. plus kosztorys - na kwotę 17.900 zł + YNl,

- Michał Tomasik - of,erta z26.10.2016r. - na kwotę ponad 20.000 zł + VAT, pTzy czym oferta jest

jednozdaniowa, wskazano w niej tylko cenę za wykonanie zlecenia,

Wybrano jako wykonawcę Krzysńofa Rybołowicza, w wyniku negocjacji z wykonawcą ostatecma

cena ustalo na została w kwocie 16.500 zł + YNI umowę podpisano 23.01.Ż0l]r, termin realtzacji

robót określony w umowie -24.02.2011r..

Wykonawca wystawił 10.03,2011r. faktury VAT :

- Nr 5/03/20I7 zaroboty brukarskie zgodnie z umową z23.01.Ż0l7r. - 16.500 złnetto

-Nr 610312017 prace dodatkowe demontaż i montaż polbruku 7 m2 oraz Przebudowa studni -720

zł neffo, przy czymwartość i zakres prac wynikają z protokołu kontroli PowYkonawczej;

W dokumentach brak zapytania ofeńowego i informacji do jakich podmiotow zaPYtanie zostało

skierowane.

2) Malowanie miejsc parkingowych

- 5.09.2016r. zapytante do firmy,

_ 8.09.2016r. oferta na malowanie miejsc parkingowych kwota 2.000 zł

- 28.08.2017r. zapytanie do firmy

- 4.09.2017r. oferta na prace dodatkowe 2200 zł malowanie dodatkowych miejsc parkingowych,

miejsca dla inwalidy orazustawienie znaków przy budynku garazowo-biurowym

- 6.09.2O|7r. zlecenie uykonania prac Za kwotę 4.000 zł (2.000 + 2.200)



-I
- 8.09.2017. korespondencja ze zlęcęntobiorcą dotycząca obnizenia proponowanej przez niego

kwoty ż,200 zł za .^prace dodatkowe" do kwo§ 2,000 zł i zgoda wykonawcy (po wystawieniu

zlecenia, które opiewa jużnakwotę 4,000 ń)

- 20.09.20l7r. protokół z kontroli powykonawczej

Faktrrra o treści Malowanie parkingów - oznakowanie poziome m. Szczecin

W ramach zlecęnia usługobiorca wymalował miejsca parkingowe, miejsce dla inwalidy ustawił

oznakowanie przy budynku garażowo-biurowym. Brak w dokumentach szczegołowego zakresu

zleconych prac. Z odręcznych zapisów na kafice wynika, ze ilość miejsc parkingowych (bez

miejsca dla inwalidy) wynosi 78, w tym na parkingu 55 brak podpisu osoby dokonywującej

wyliczenia.

W dokumentach podobnie jak w przypadku poprzedniej inwestycji brak

szczegółow egozapytania ofertowego (w zapytantu do firmy wskazano jedynie, że przedmiotęm

zamówieniabędzie wymalowanie miejsc postojowych, nie wskazano ile miejsc do w}malowania,

iakie są wymogi co do zastosowanych materiałów - rodzĄ farby) oraz informacji do jakich

podmiotów zapytanie zostało skierowane, co jest istotne z uwagi na okolicznośc, żejest tylko jedna

oferta.

3) Wykonanie ogrodzenia wzdłuż torów.

- 29.05 .20I7r. - w toku posiedzenia RN SM ARS prezes Zarządu poinformował,, że po zakończeniu

budowy na sąsiedniej nieruchomości - osiedle Etiuda, inwestor spółka CALBUD - podjęte zostaną

rozmowy z zarządcą tej nieruchomości w sprawie budowy ogrodzenia celem ograniczenia zjawiska

podrzucania śmieci na teren SM ARS,

- 24.07.2ol7r. - pismo SM ARS do Wydziału Architektury i Budownictwa UM w Szczecinie

w którym poinlbrmowano, że w porozumieniu z kierownikiem budowy inwestycji realizowanej

przez spółkę CALBUD uzgodniono zamiar wybudowania ogrodzenia na granicy działki od stronr,

torów kolejowych oraz drogi będącej w zasobach miasta. Spółdzielnia zwrociła się o wyrazenie

zgody na wykonanie ogrodzenia na wnioskowanym terenie. W dokumentach brak dowodów

potwi erdzaj ących uzyskanie odpowiedz i z IJM Szczecin.

- 15.09.2017r. - oferta cenowa na wykonanie ogrodzenia, podmiot Sebastiana Stachery, oferta

dotyczy wykonania I etapu 45 mb i II etapu 15mb,

- 18.09.2017r. - zlecenie wykonania 60 mb, ogrodzenia.

Do granicy działki SM ARS postawiono łącznie 20 modułow o długości 47,6 mb łącznie ze

słupkami około 50 mb (pomiar ogrodzenia dokonanych przez członka Rad.v Nadzorczej pana

Arkadiusza Polewke rr dniu 30,01,2018r, potwierdzony oględzinami dokonanvmi przez członka



zespołu kontrolnego Piotra Ziętarę).

W dokumentacji SM ARS znajduje się pismo ZD|TM z 11.10.2017r. skierowane do CALBUD-u -

zgoda miasta na ogrodzenie działki miejskiej (na koszt grodzącego), Pismo stanowi odpowiedź na

wniosek z 18.09.2017r. (brak wniosku w dokumentacji).

Pręzes Zarządu pan Bogdan Rasiński w toku posiedzenia Rady Nadzorczej SM ARS, które odbyło

się 26.02.2018r" wyjaśnił, że:

- wykonawcy zlecono postawienie 60 mb ogrodzenia, postawiono 23 panele po 2,5 mb razem 57,5

mb, do tego należy doliczyć zainstalowanię 25 słupków konstrukcyjnych,

- w wykonanie 60 mb ogrodzenia wchodzi także postawienie ogrodzenia działki miejskiej (trzy

panele). Wskazał, ze prowadzlł rozmovły z kierownikiem budowy inwestycji realizowanej przez

spółkę CALBUD na sąsiedniej dzińce - panem Adamem Swarcewiczem w sprawie wybudowania

ogrodzenia także wzdłuż działki będącej w zasobach miasta. W toku tych rozmów uzyskał

zapewnienie, ze CALBIJD ze swojej strony pomoze uzyskać zgodę na ogrodzenie działki. ale nie

zgadza się na finansowanie prac. Podjął zatem decyzję o postawieniu ogrodzenia wzdłuż dziŃki

miejskiej na kosź spółdzielni,

- nie kierowano zapytania do innych oferentów w sprawie wykonania ogrodzenia. Poniewaz było

wykonywane ogrodzenie na sąsiedniej nieruchomości CALBUD-u porozumiał się z wykonawcą

prac i zlecił mu wykonanie robót, przy czym udało się uzyskać lepszą cenę.

W odniesieniu do ww. prac ńskazać należy, że:

- w dokumentach podobnie jak w przypadku poprzednich inwestycji brak zapytania ofertowego (ile

metrów ogrodzenia, jakie są wymogi co do zastosowanych materiał§w),

- ogrodzono ze środków spółdzielni dojazd do garażu na osiedlu ETIUDA wybudowany przęz

spółkę CALBUD na dzińce miejskiej, brak jest jakichkolwiek dokumentów, które potwierdzałyby

prowadzenie rozmów, dokonywanie uzgodnień z ftrtną CALBUD w zakresie pokrycia kosżów

grodzenia działki miejskiej; prace zlecono ptzed uzyskaniem zgody na grodzenie działki miejskiej,

4) Naprawa elewacji - ściana i cokołu budynku garażowo-biurowego przy ul. Chopina 49H

w szczecinie.

Według dokumentacji złożono dwie ofbrty na wykonanie prac:

- Hebda Stanisław - oferta z 7 .12.2016r. na kwotę 32.000 zł + V{r,bez szczegółowych danych,

- Mirosław Wal - oferla z8.12.2016r. -na kwotę 23.209 zł +YNr, oferta bardziej szczegółowa.

Wvbrano jako wykonawcę Miroslawa Wala. umowę podpisano 3.02.20|7r,



- 17,03,20l7r. - protokół z kontroli powykonawczej - nie wykonano wyrniany szafki gazowej -

zobowiązano wykonawcę do braków do 31.03.2017r.,

- 20,03 .20 I7r. - faktura VAT wy stawiona przęz wykonawc ę 20.03,20 1 7 r.,

Podobnie jak w przypadku poprzednich inwestycji brak w dokumentacji zapytania ofertowego.

Brak dokumentów wskazujących na prowadzenie negocjacji w zakresń'' wynagrodzenia

wykonawcy, umowa zawarta na kwotę wskazaną w ofercie.

5) Prace w zakresie ocieplenia narożników w budynku przy ul. Chopin a 49-49G oraz izolacja

balkonów.

- 8.03.2017r. ofeńy cenowa pana Mirosława Wala:

- izolacja balkonów - 2.300 zł zabalkon,

- ocieplenie narożników - 9.100 zł,

- 10.03.2017r. umowa z wykonawcą,

- 07 .04.2017r. protokół kontroli powykonawczej.

W dokumentach podobnie jak w prrypadku poprzednich inwestycji brak zapytania oferlowego (ile

metrów elewacji do ocieplenia, jakie są wymogi co do zastosowanych materiałów) oraz informacji

do jakich podmiotów zapytanie zostało skierowane, jest tylko jedna oferta na wykonanie prac. Brak

dokumentórr rr,skazujących na prowadzenie negocjacji w zakresie wynagrodzenia wykonawcy,

umo\\,a za\\ańa na klr,ote Ńskazaną w ofercie.

6) }Iontaż telewizyjnego systemu nadzoru z podglądem internetowym w budynku garażowo-

biurorry-m ul. Chopina 49H w Szczecinie.

Według dokumentacji złożono dwie oferty na wykonanie prac:

- Krzysńof Stokwisz - ofefta z 11.10.2016r. - nakwotę 7 .869,17 zl + YNI,
- Ryszard Lasek - oferta z 12.10.2016r, - na kwotę 7.988,00 zł + VAT.

Wybrano jako wykonawcę Krzysztofa Stokwisza, umowę podpisano 27,02.20l7r.; termin rcalizacji

robót określony w umowie - 6-24.03.2017r.

- 24.03.2017r. - sporządzono protokół zprzekazania systemu

W dokumentach podobnie jak w przypadku poprzednich inwestycji brak zapytania ofertowego oraz

informacji do jakich podmiotów zapytanie zostało skierowane, Brak dokumentów wskazujących na

prowadzenie negocjacji w zakresie wynagrodzenia wykonawcy, umowa zawarta na kwotę



-,

wskazaną w ot-ercie.

Rozbudowa systemu wżyjnego

- 4.01.2017 - ofeńaKtzysztofa Stokwisza - w nawiązaniu do zapytania ofertowego - w zapytaniu

wskazano zkakres zlęcenia- tylko komputer,

- 7.07,20l7r. _ zlecęnie prac (montaz 2 kamer i komputera) za cenę wskazaną w ofercie.

Brak dokumentów wskazujących na prowadzenie negocjacji w zakresie wYnagrodzenia

wykonawcyl umowa zawartana kwotę wskazaną w ofercie.

7) Wymiana pionów w lokalach mieszkalnych w budynku przy uI. Chopina 49 w Szczecinie.

- 17.10.20l5r. - zapytanie ofertowe,

- wpłynęĘ 3 of-erty,

- 17.02.20|6r, - protokół z posiedzenia komisji w sprawie wyboru oferty na wykonanie pionów;

wybrano oferlę najkorzystn iejszą cenowo.

8) Koszenie tra*y.

prace wykonyrvała firma pani Barbary Jurkiewicz-Kaczor,, która wystawiła faktury:

- 30.04.2017r. - 400,00 ń netto,

- 31 .05.2017r, - 400,00 zł netto,

- 31.06.20i7r. - 400,00 zł netto,

- 31.07 .20I7r, - 400,00 zł netto,

- 31.08.2017r. - 500,00 ż netto.

W przedłozonychdokumentach znajduje się jedynie zlecenie z 23.05.20l7r. na koszenia trawy

wokół budynków przy ul. Chopina 49-49g;

9) Inne prace związane z konserwacją zieleni.

prace wykonywała firma pana Sylwiusza Mołodeckiego:

1) cięcie klona jesionolistnego

- 22.08.2016r, - kosźorys cięcia w koronie klona jesionolistnego przy sąsiadującej posesji 884,I4 zł

netto,

- 03.01 .20l7r. - umorzenie postępowania w sprawie wycięcia dwóch klonów jesionolistnych,



- l8.01 .201]r. - zlecenie wykonania prac zgodnie z ofertą,

- 13.02.2017r. - faktura:'

2) piełęgnacja zieleni

-ł8.05.2017r. - oferta na pielęgnację terenów zielonych 5.150,00 zł netto, bez wskazania ile
kosźują Wszczegolnione w ofercie prace,

-18.05.2017r. - ofefta na pielęgnację krzewów i zywopłotów 1.500,00 zł netto, w poprzednim

zleceniu (w tej samej dacie) są też place dotyczące krzewów - nawozenie mineralne i ... misek
przy krzewach zzebraniem darni, jej załadunkiem i wywozem,

- 06.06.2017r. - faktury na kwoty zgodne z ofertą,

- 07.09.20l7r. - oferta na pielęgnację krzewów i żywopłotów 1.900,00 zł nętto + pielęgnacj a drzęw

400 zł netto, zgodnie zwizją lokalną,

- 08.09.2017r. - zlęcenie wykonaniaprac zgodnie z ofertą,

- l 8.09.20 1 7 fakturana kwotę zgodną z ofertą.

W dokumentach podobnie jak w przypadku poprzednich prac brak zapytań ofertowy ch oraz
informacji do jakich podmiotów zapytanie zostńo skierowane. jest tyłko jedna oferta na wykonanie

Prac. Brak dokumentów wskazujących na prowadzenie negocjacji w zakresie wynagrodzenia

wykonawcy, umowa zawartana kwotę wskazaną w ofercie.

podsumowując, w oparciu o przedłożone dokumenty stwierdzic naleĘ, że:

l) jedYnie dokumentacja dotycząca wymiany pionów w lokalach mieszkalnych w budynku przy
ul. ChoPina 49 w Szczecinie wskazuje na zachowanie procedur ,obowi ązujących w SM ARS
Regulaminem zlecąnia dostąw, robót i usług obcym wykonawcom Spółdzielni Mieszkaniowej ARS,

zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej nr 4712009 z2l.12,2009t.,

2) brakjest Protokołóq do sporządzania których podczas prowadzenia postępowania o zamówienię
zamawiający,tj. społdzielnia jest zobowiązany (§ 5 ww. regulaminu),

3) brak w okazanej dokumentacji zapytań ofertowych, z wyjątkiem inwestyc.|i w zakresie
malowania miejsc postojowych. W przypadku tej inwestycji w zapytaniu nie wskazano istotnych
elementów zamówienia np. ile miejsc do wymalowania jakie są wymogi co do zastosowanych

materiałów.

Zaznaczyc naleĘ, że zespoł kontrolny nie podważa faktu wystosowania takich zapytań do

Podmiotów Świadczących określony rodzaj usług - skoro wpłynęły oferty to musiało byc zapytanie
ze strony społdzielni - wskazuje jedynie na brak takich dowodów:



--
!

4) powyższe braki nie pozwalają stwierdzió:

- wjakim trybie udzielano zamówienia na roboty,

- do ilu podmiotów kierowano zapytanie ofertowe; wskazać naleĘ że spośród skontrolowanych

zlęceń tylko w 1 przypadku (wymiana pionów) uzyskano oferty od 3 podmiotów, tj. liczby

podmiotów wymaganych obowiązującym regulaminem; w 3 przypadkach oferty"wpłynęły od 2

przedsiębiorców, a w 5 ofertę złoĘłtylko 1 podmiot,

- czy vłybrano ofertę najkorzystniejszą.
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