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Dotyczy projektu m 05EA/ 17
Egzemplarz m ..1-/..

INFORNIACJA POKONTROLNA
Nazwa jednostki kontrolowanej : Ja s trzębie Zdrój - Miasto na prawach powiatu
Ty tuł

projektu : Rewitalizacja obiektu

Łaz ienki

III w Parku Zdroj owym

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.05.03.0 1-24-0SENI 7
Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

I.
Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 20 14 r. o zasadach realizacj i programów w zakresie
polityki spójności finan sowanych w perspektywie finansowej 20 14 - 2020 (Dz.U.2018.143 1 tekst
jednolity- dalej „ustawa wd rożeni owa") ,
2. § 17 Umowy m UDA-RPSL.05.03 .0 1-24-0SEA/17 z 18.05.2018r. w sprawie dofinansowania
projektu pn. Rewitalizacja obiektu Łazienki ff! w Parku Zdroj owy m
Rodzaj kontroli:
- \V trakcie reali zacj i projektu
Tryb kont roli:
- planowa
1.

S kład Zes p o łu Ko ntro lują cego:

Imię

i nazwisko
!wona Raczy11ska
Robert Szczyrba

Stanowisko służbowe
Główny Specjalista
Inspektor

Funkcja w zespole kontro l ujący m
Kierowni k Zespo łu Ko n tro lującego
Cz ło nek Zespo ł u Ko nt ro l u jącego

3. Data przeprowadzenia kontroli: 4 grudnia 20 I 9r.- 4 lutego 2020r.
Kontrola w siedzibie rz RPO (analiza dokumentacji):
- e-mail z dnia 20. 12.20 l 9r. (konto iwona.raczynska@slaskie.pl) z proś bą o przekazanie
dokumentów oraz wyjaśnie11 ciot. zamówienia
- e-mail Benefi cjentc1 z dnia 20. 12.20 l 9r. (konto mzarzycka@um.jastrzebie.pl) z prośbą o
przed ł użen ie terminu na złożen i e dokumentów/wyjaśn i ei'l
- e-mail z dnia 20.12.20 l 9r. (konto iwona.raczynska@slaskie. pl) zgodc1 IZ RPO WSL na
p rzed łużenie terminu na zlo?.enie d ok umentów/wyj aśni e11
- c-mail Benefi cjenta z dnia 14.0 l.2020r. (konto mzarzycka@um.jastrzcbie.pl) przekazuj,1cy
dokumenty
- pismo Beneficjenta IKl.042. 1.00002.20 17.EZ z dnia 14.0 l .2020r. przekazujące dokumenty
- e-mail z dnia 16.0 I.2020r.'- 1 • ,(~p,q\p1 ) 1~}~Qil\c\•KilCZYnska@slaskie;1~1) . ziR prośbą o przekazanie
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3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: siedziba IZ RPO WSL na lata 20 14-2020
4. Zakres oraz J>rLedmiot kontroli:

Ocena zgodnośc i wykorzystania środków finansowych z zakresem o kreś l o ny m w Umowie
w sprawie dofinansowania projektu.
Opis skontrolowanych procesów: Zgodno ść postępowat'l w zakresie zarnówic11 z przepisami prawa
krajowego i vvspólnotowcgo.
5. Opis stwierdzonego w wynikn kontroli stanu faktycznego:
5.1 Zamówienia

W ramach prowadzonej kontroli zweryfikowano jedno zamow,enie o udzielenie zamow1enia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówic1i publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 201 8 r., poz. l 986 ze 2 111.- dalej
,,Pzp").
5. 1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Rewitalizacja obiektu Łazi enk i lII w Parku Zdrojowym
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Numer za.mówienia nadany przez Zamawi aj ącego : IKI.27 I.82.2018
Numer ogłoszenia oraz data publi kacj i: 63 1182-N-2018 z dnia 20 18-10-03 r.
Szacunkowa wartość zamówienia: 8 742 2 18,70 z ł netto = 2 027 557,27 euro. Wartość udzielanej
części 6 139 736,56 zł netto = I 423 97 1, 19 euro.
Umowa m IKI.272.34.2019 z dnia 27.02.20 I9r. zawarta ivIOSTOSTAL ZAB RZE Gliwickie
Przedsiębio rstwo Budownictwa Przemys łowego S.A. reprezentowana przez ivlarka ivlorawskiego Pre7.esa Zarządu , Dariusza Frankowskiego Wiceprezesa Zarządu na kwotc;: IO027 465,3 1 z ł brutto
Do powyższego zamówienia zespól kon trolujący nie wnosi zas trzeżc11 .
6. Stwienlzone uchybienia oraz wnioski wynikaj:1ce z przeprowadzon ej kontroli:
Wyni k kontroli : bez zastrzeże11
Pouczenie:
Kierow11iko1Fijed11ostki ko11tro/01Fa11ej przys/11g1u·e prawo do zgłoszenia, 1,a piśmie 11zasadnio11yc!,
zastrzeże,i do 11sta/e1i zawartych w il formacji poko11tro/11ej, 111 terminie J 4 dn i od dnia otrzymania
iliformacji poko11tro/11ej zgodnie z arf. 24 11st. JO oraz 25 11st. 2 11sta11y wdrożeniowej. Zgłoszenie
zastrzeże,, dotyczqcycl, in/on nacji pokontrolnej przysługuje Kierowniko1Fi j ednostki kontrolowanej
j er/11 orazoJ110 (tzn. tylko raz dla dan ej l<011troli).
Zastrzeżenia wniesione po 11ply1Fie 14 dni od daty otrzymania informacji pokontrolnej nie będq
rozpat1y wm1e przez JZ RPO WSL.
Nieodesłanie podpisanej i11formacji pokontrolnej 111 terminie jest rów11oz1wczne z odmo1ff/ jej
podpisania.
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W przypadku zlożeJ1ia przez Bene.ficjeJ1fa zastrzeże11 do iJ1Jor111acji pokontroł11ej sporządza11a
zostru·e ostatecz11a i11for111acja poko11troł11a, która zawiera sta110111isko JZ RPO WSL, wobec której
nie przysługuje 111ożli1 11ość złożenia zastrzeże11 zgodnie z arf. 25 ust. 1J ustawy ll'drożenioll'ej.
Podpisy członków zespo łu

kontrol ującego

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

Do~rroment Euro~Jskleio Fundl.LS?u
Rozw~ ncglonaln~30

PREZYDENT MIASTA
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1Jl6vmy spr.r.J:tllrta

Anna H ehnan
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(miejsce, data, podpis)

(podpis)
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I ZASTĘ~omn A MIASTA

non au Foksowi cz
!11for111acja poko11/ró/11a została sporzqdzo11a
RPO IVSL i jednostki ko11trolowa11ej.
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