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WYS T4PI E NI E POKONTROL NE

Dziataj4c na podstawie upowaznienial do przeprowadzenia kontroli Angelika Ejchler

- inspektor w Departamencie Kultury, Promocji i Sportu - Referacie Kultury Urzgdu

Miejskiego w Bialymstoku, w terminie od 12 vrrze(nia do 31 paldziemika 2016 r.

przeprowadzila kontrolg problemow4 w Bialostockim OSrodku Kultury

przy ul. Legionowej 5 w Bialymstoku. Kontrola obejmowala dzialalnoSd statutow4 instytucji

- realizacjE planu dzialalnoSci w I p6lroczu 2076 r. i przygotowari do dzialafi w II p6lroczu

2016 r. oraz realizacjE zan6wief publicznych w instytucji w ramach zadan realizowanych

w 2015 r. i I p6lroczu 2016 r. w oparciu o procedury wewngtrze.

Szczeg6lowe ustalenia z kontroli zostaly zawarte w protokole pokontrolnym,

podpisanym przez strony kontroli 22listopada20l6 r.

Zgodnie z przepisem $ 23 procedury2 przeprowadzenia kontroli przekazujg Pani

Wystqpienie pokontrolne.

DzialalnoSd Bialostockiego Osrodka Kultury w zakresie objgtym kontrol4 nale?y

oceni6 pozy'tywnie w zakresie dzialaf merytorycznych oraz z zastrze2eniami w zakresie

lUpowaznienienrORN-I.077.679.2016 zdniaT wrzeSnia2016r.,wydaneprzezZastEpcgPrezydentaMiasta
Bialegostoku
2 Zarzqdzenie Nr 716115 Prezydenta Miasta Bialegostoku zdnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie okreSlenia zasad

przeprowadzaniazewngtrznej kontroli instytucjonalnej Prerydenta Miasta Bialegostoku w podlegtych

podmiotach

ul. Slonimska l, l5-950 Bialystok, tel. 85 869 6002,fax 85 869 6265,e-mail:prezydent@um.bialystok.pl



realizacji wybranych zam6wien publicznych, w oparciu o procedury wewngtrzne.

Stwierdzono, co nastgpuje.

Kontroli poddano realizacjg zam6wieri publicznych w instytucji w ramach zadah

realizowanych w 2015 r. i pierwszym pohoczu 2016 r., w oparciu o procedury wewnqtrze.

W instytucji, w okresie objgtym kontrol4, obowiqzywal Regulamin z udzielania zam6wieri

publicznych, kt1rych wartolt nie przelvacza wyra1onei w zlotych r6wnowartoici kwoty

14.000 euro netto, normujqcy procedurg planowania, przygotowania i prowadzenia

postgpowania w sprawach o udzielenie zam6wienia publicznego, wprowadzony w Zycie

zarz4dzeniem dyrektora instltucji. W wyniku kontroli stwierdzono,2e w czgici regulacji oraz

w sposobie wprowadzania ich w Zycie s4 nieprawidlowoSci. Stwierdzono, ze:

1) Dyrektor Zarz1dzeniem Nr 0412014 z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie

wprowadzenis zmian do Regulaminu udzielania zamfwieri publicznych, kt6rych

wartoit nie przelvacza wyra1onej w zlotych rdwnowartoici kwoty 14. 000 euro netto

dokonal zmiany Zarzqdzenia Nr 08/2013 z dnia 20 v,rzeSnia 2013 r., polegaj4cej

faktycznie na wprowadzeniu z 2ycie calego nowego Regulaminu, a nie

na wprowadzeniu (wynikaj4cych z ustawy) poszczegolnych zmian w Regulaminie,

na co wskazuje tytul zarzEdzenia. Tym samym w instytucji od 5 maja 2014 r.

obowi4zywala w caloSci nowa regulacja inale2alo wprowadzi6 j4, jako nowy

Regulamin, a nie zamiany w dotychczas obowiqzuj4cym Regulaminie i stwierdzid

utratg mocy dotychczas obowi4zuj 4cej regulacj i.

2) Dyrektor Zarzrydzeniem Nr I3l20l5 z dnia 2l grudnia 2015 roku w sprawie

wprowadzenia nowego brzmienia Zarzqdzenia Nr I0/201 5 oraz regulaminu zam6wieit

publicznych BOK faktycznie wprowadzil w zycie nowy Regulamin zam6wieri.

Natomiast z tytulu i treSci zarz4dzenia wynika, 2e Dyrektor wprowadzil nowe

brzmienie innego zarzqdzenia i nowy Regulamin, podaj4c jednoczeSnie, jako

podstawg jego wydania pismo z Departamentu Kultury, Promocji i Sportu Urzgdu

Miejskiego w Bialymstoku. Takie redagowanie i wprowadzanie w 2ycie regulacji jest

nieprawidlowe. Tytul Zarz4dzenia Nr l3l2015 jest te2 sprzeczny z regulacj4,

okreSlon4 w $ I i $ 2 tego zarz4dzenia, zgodnie zkt6rym Dyrektor wprowadza nowy

regulamin, a nie now4 treS6 Zaruqdzenia Nr 10/2015. Tytul odnosi sig do innego

zarz4dzenia, kt6re nie wystgpuje w dalszej czgSci regulacji, chod jest przywolane

w $ 1 Zarzqdzenia Nr 13/2015, gdy| zal4cznikiem do tego zarzydzenia jest nowy

Regulamin zam6wief, a nie nowa tre6( Zarz4dzenia Nr 1012015. JednoczeSnie

z analizy treSci Regulaminz wynika, 2e w za\qczniku Nr I pn. ,,Udokumentowanie



szacowania wartofci zam|wienia" brak jest opisu przedmiotu zam6wienia,

co uniemo2liwia stwierdzenie, jakiego postgpowania dotyczy. Zgodnie

z obowiEzuj4cymi przepisami prawa, szacowanie wartoSci zam6wienia powinno

zostac udokumentowane w spos6b niebudz4cy w4tpliwoSci, a dokumenty

potwierdzaj4ce szacowanie wartoSci zam6wienia s4 niezbgdne do stwierdzenia, jakich

faktycznie czynnoSci dokonano w celu oszacowania zamowienia i w jakim czasie

to nast4pilo. Ponadto w $ 2 Regulaminu instytucja w oparciu o art. 4 pkt 8 b ustawy

Pzp, podzieliLa realizowane zam6wienia na dwa tryby postgpowania, tj. zam6wienia

nieprzekraczajqce kwoty 30.000 euro i powyZej kwoty 30.000 euro, bez oznaczenia

g6rnej granicy wartoSci drugiego trybu.

Kontrola stosowania przez insty'tucjg Regulaminu, o ktorym mowa powy2ej, i przepis6w

ustawy Prawo zam6wieri publicznych zostala przeprowadzona w oparciu o dokumentacjg

4 wybranych postgpowari o udzielenie zamowiefr publicznych prowadzonych przez BOK

w latach 2015-2016. W wyniku kontroli stwierdzono:

1. Zamowienie: Koncert Dody z zespolem podczas Sylwestra Miejskiego na Rynku

Koiciuszki. W protokole udzielenia zamowienia nie zostaty wypelnione poszczeg6lne

pozycje dotycz4ce pkt 5, 6,98 i C. Przedmiot szacowania wartoSci zam6wienia byl

inny niz ten wynikaj Ecy z podpisanej umowy. W uzasadnieniu wyboru oferenta nie

podano faktycznego i prawnego uzasadnienia wyboru oferenta.

Zamowienre: Pelnienie nadzoru inweslorskiego nad wykonaniem rob(tt budowalnych,

realizowanych w ramach zadania pl. ,,Termomodernizacja siedziby Bialostockiego

Olrodka Kultury. Z protokolu udzielenia zamowienia nie wynika, jaka byla calkowita

wartoSi udzielonego zam6wienia, w poz. 8 B podano jedynie kwotg wynagrodzenia

miesigcznego, nie podaj4c okresu Swiadczenia uslugi, ani calkowitej jej wartoSci.

W umowie z wykonawc4 nie okreSlono dokladnego terminu jej zakonczenia,

pozostawiaj4c go otwartym. Brak precyzyjnego okreslenia terminu wykonania uslugi

skutkuje tym,2e nie okreslono calkowitego wynagrodzenia naleZnego wykonawcy.

Zamowienie: Spektakl ,,Arka" Teatru Osmego Dnia w ramach XXX Dni Sztuki

Wsp6lczesnej. W przedloZonej do kontroli dokumentacji brak byl potwierdzenia

szacowania wartoSci zam6wienia. Do dokumentacji zal1czony zostal 'Wniosek

o udzielenie zam6wienia', ktory nie ma umocowania w obowiqzuj4cym w tym czasie

Regulaminie udzielania zam6wieit. Sporz4dzono protok6l udzielenia zam6wienia,

kt6rego tytul i treS6 nie odpowiada Zal4cznikowi Nr 3 do Regulaminu. Nie opatrzono

go dat4, a z treSci uzasadnienia wyboru oferty wynika, 2e zostal on sporz4dzony
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pozr:ealizowanym zam6wieniu. Ztresci protokolu wynika teZ, 2e skierowano

zapytanie telefoniczne do bezpoSredniej agentki Teatru Osmego Dnia. Nie zostala

zal4czona notatka slu2bowa z zapylania telefonicznego. Protok6l nie zawierate2 ceny

uslugi.

4. Zam6wienie ,,Produkcja iwykonanie w ramach festiwalu Wschhd Kultury/lnny

Wymiar, wedlug autorskiej koncepcji Bialostockiego Teatru Lalek, dwukrotnego

czytania performatywnego dramatu Noc l4ilk6w Olesksandra Witera".W pkt 2 i 6

protokolu opisano tryb otwartego naboru ofert, kt6rego nie przewidywal obowipuj4cy

w tamtym czasie Regulamin udzielania zamdwieri.

Ponadto, w poddanej ocenie dokumentacji 4 zam6wieh publicznych stwierdzono,

iz do dokumentacji nie zalqczono potwierdzenia szacowania wartoSci zam6wienia

w np.postaci wydruk6w z portali intemetowych czy analiz cen rynkolvych. Chod

Regulamin udzielania zamdwieri nie naklada takiego obowi4zku, to brak

udokumentowania szacowania wartoSci zam6wienia, uniemozliwia stwierdzenie czy

przeprowadzone postgpowania zostaly dokonane znale?yt4 starannoSci4. Protokoly

zudzielenia 4 zamowieri nie s4 opatrzone datq.

Bior4c pod uwagg ustalenia i oceng kontrolowanych dokument6w, wnoszg o:

l. Prawidlowe redagowanie i wprowadzanie w zycie regulacji wewngtrznych

w instytucji. Zarz4dzenia dyrektora powinny wprowadzac w Zycie nowe regulacje lub

zmienia(, dotychczasowe, a nie wprowadza6 w Zycie nowe brzmienie

dotychczasowych zarz4dzefi. Przy opracowywaniu nowych zarzqdzen i regulacji

nale?y uwzglgdnii wszystkie uwagi i zastrzehenia zawarte w protokole z kontroli

w rozdziale I, punktach I i 3.

2. Opracowanie nowej treSci regulaminu udzielania zamowien publicznych, kt6ry bgdzie

okreSlal jasne i klarowne procedury w zakresie udzielania zam6wiefr publicznych

w instytucji. Przy opracowywaniu nowego regulaminu naleZy uwzglgdnid uwagi

sformulowane w protokole. Dokument pn. Udokumentowanie szacowania wartoici

zamdwienia, kt6ry obecnie stanowi Zal4cznik Nr I do Regulaminu udzielania

zamfwieri powinien zawierac nazwE przedmiotu zam6wienia lub numer referencyjny

prowadzonego postgpowania tak, by z treSci dokumentu wynikalo, jakiego

zam6wienia dotyczy. Nale2y teZ prawidlowo dokumentowad szacowanie wartoSci

zam6wienia np. poprzez dol.Eczanie do prowadzonego postgpowania potwierdzeri

wykonania czynnoSci szacowania (np. wydruki ze stron intemetowych, notatki

zprzeprowadzonych zapytan telefonicznych lub te2 wydruki korespondencji



elektronicznej dotycz4cej badania rynku). Nale2y teL prawidlowo unormowad

procedurg (opisan4 w $ 2 obecnego Regulaminu) wg okreslonych kwot granicznych

i ich podaniem. Przy opracowywaniu Regulaminu nale?y uwzglgdnii obecny stan

prawny wynikaj4cy z ustawy Prawo zam6wieri publicznych (Dz.U. 22016 r. poz.

1020 ze zm.).

3. Przeprowadzanie postgpowari o udzielenie zam6wienia publicznego zgodnie

z obowiqzuj4cymi przepisami prawa oraz przyjgtymi regulacjami wewngtrznymi,

w tym terminowe ustalanie i z nale?ytE staranno5ci4 szacunkowej wartoSci

zam6wienia, stosowanie obowi4zuj4cych formularzy, prawidlowe ich wypelnianie

oraz opatrywanie dat4.

4. Wzmocnienie nadzoru nad prawidlowym wykonywaniem regulacji wewngtrznych

w zakresie udzielania zam6wien publicznych.

W zwi4zku z uchwalE nr XXVI/406116 Rady Miasta Bialystok z dnia 24 pu2dziemrka

2016 r. w sprawie pol4czenia miejskich samorz4dolvych instytucji kultury: Centrum im.

Ludwika Zamenhofa i Bialostockiego Osrodka Kultury w Bialymstoku oraz utworzenia

Bialostockiego Osrodka Kultury, kt6ra ma moc obowiqn4qcq od 1 stycznia 2017 r. - przy

opracowywaniu nowego Regulaminu udzielania zam6wieix nale?y wziEc pod uwagg

dotychczasowe regulacje w zakresie zam6wieri publicznych obowi4zuj4ce w Bialostockim

Osrodku Kultury i Centrum im. Ludwika Zamenhofa oraz specyfikg dziatafi instytucji

i powyZsze zalecenia.

Z uwagi na ww. uchwalg informacjg o wykorzystaniu wniosk6w i zaleceri, podjgtych

dzialaniach lub przyczynach ich niepodjgcia, w stosunku do procedur i dziala'h Bialostockiego

Osrodka Kultury, kt6ry rozpocznie dzialalnoSi z dniem 1 stycznia 2017 roku, nale2y

przedLolyc w terminie 30 dni od otrzymania niniejszego pisma. Informacjg proszg przekazac

za po5rednictwem Departamentu Kultury, Promocji i Sporlu Urzgdu Miejskiego

w Bialymstoku, ul. Slonimska 8.

We wskazanym w protokole terminie Dyrektor zglosil zastrzelenia do ustaleh zawartych

w Protokole, w czgsci I Zamowienia publiczne i czgsci II DzialalnoSi merytotyczna. Pismem

z 5 grudnia 2016 r. zgloszone zastrzehenia w czgsci I zostaly oddalone, natomiast
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