
UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIELCU

z dnia .................... .... r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Mielcu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2019 r., poz. 506) oraz art. 229 pkt 3, art. 237 i art. 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 z późn.zm.)

Rada Miejska w Mielcu
uchwala, co następuje:

§ 1. 

1. Uznać za bezzasadną skargę Tarnowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z dnia 
10 czerwca 2019 r. na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielcu.

2. Uzasadnienie rozstrzygnięcia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Upoważnić Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mielcu do zawiadomienia skarżącego o sposobie 
załatwienia skargi.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Bogdan Bieniek
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Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Mielcu

z dnia....................2019 r.

Uzasadnienie

W dniu 10 czerwca 2019 r. Tarnowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Tarnowie 
złożyło do radnych pełniących funkcje Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Przewodniczącego Komisji 
Sportu i Rekreacji oraz Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Mielcu 
pismo zatytułowane "Wniosek o podjęcie działań nadzorczych", zarzucając nieprawidłowy wybór przez 
Zamawiającego - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielcu, oferty w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego na świadczenie usługi polegającej na zabezpieczeniu ratowniczym na pływalni 
MOSIR Mielec - Miejski Zespół Basenów Odkrytych przy ul. Kusocińskiego 1, z przyczyn szczegółowo 
opisanych w treści pisma oraz wnosząc o podjęcie stosownych działań w niniejszej sprawie. Adresaci pisma, 
po dokonaniu analizy jego treści uznali, że stanowi ono skargę na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Mielcu, będącego jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Mielec. Mając na uwadze, 
że zgodnie z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, 
organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności kierowników gminnych 
jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 jest rada gminy oraz mając na 
względzie, że komisja skarg, wniosków i petycji, do Przewodniczącej której skarżący wnosił o podjęcie 
stosownych działań w sprawie, jest jedynie wewnętrznym podmiotem przy pomocy którego rada gminy 
rozpatruje należące do jej właściwości skargi, pismo wniesione przez skarżącego zostało zakwalifikowane 
jako skarga na kierownika gminnej jednostki organizacyjnej podlegająca rozpatrzeniu przez Radę Miejską 
w Mielcu.

Zarzutem przedmiotowej skargi jest wybór w sposób nieprawidłowy przez Zamawiającego-Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielcu, oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 
świadczenie usługi polegającej na zabezpieczeniu ratowniczym na pływalni MOSIR Mielec - Miejski Zespół 
Basenów Odkrytych przy ul. Kusocińskiego 1. Jako uzasadnienie zarzutu skarżący wskazał, że zapytanie 
ofertowe w w/w postępowaniu dotyczyło co prawda zamówienia o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro, 
jednakże Zamawiający wyraźnie wskazał, że jest to postępowanie prowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego a więc zastosowanie zdaniem skarżącego znajdują wszystkie przepisy ustawy Prawo 
zamówień publicznych. Skarżący w treści skargi podnosi, że w przedmiotowym postępowaniu zgodnie 
z pkt 4.2.2.1. SIWZ przygotowanej przez Zamawiającego wskazano, że uczestnik zobowiązany jest do 
przedłożenia wraz z ofertą wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz 
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia oraz 
informacją o podstawie dysponowania tymi osobami, uzupełniając załączony przez Zamawiającego 
formularz Nr 2. W formularzu tym należało wskazać m.in podstawę dysponowania osobami, które miały 
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz podpisy tych osób, będące potwierdzeniem oddania się do 
dyspozycji Wykonawcy. Zgodnie z pkt 4.2.2. SIWZ, Zamawiający miał sprawdzić oferty pod kątem 
formalnym, na zasadzie spełnia/nie spełnia. Ponadto, zgodnie z pkt 5.1.5. SIWZ, przed oceną ofert 
Zamawiający miał sprawdzić formalną stronę uczestnictwa Wykonawcy w postępowaniu i określić czy 
każda z ofert spełnia wymagane warunki określone w punkcie 4 SIWZ, czy została prawidłowo podpisana 
oraz czy jest zgodna z wymaganiami przedstawionymi w materiałach przetargowych. Zdaniem skarżącego, 
spełnił on powyższe wymagania przedkładając wraz z ofertą uzupełniony prawidłowo formularz wymagany 
przez Zamawiającego. Wymaganie tego w ocenie skarżącego nie spełnił natomiast wybrany przez 
Zamawiającego Wykonawca, który w przedłożonym wraz z ofertą formularzu nie wskazał podstawy 
dysponowania osobami, ani też podpisów tych osób. Tym samym, zdaniem skarżącego oferta powinna 
zostać odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, bowiem oferta 
wybranego Wykonawcy nie odpowiadała treści SIWZ, a jednocześnie niezgodność oferty z treścią SIWZ  
nie stanowiła omyłki, którą mógłby poprawiać Zamawiający, na co skarżący zwrócił uwagę Zamawiającemu 
w piśmie z dnia 5 czerwca 2019 r., a pomimo czego, w dniu 07 czerwca 2019 r. Zamawiający dokonał 
wyboru najkorzystniejszej oferty. Ponadto skarżący argumentuje, ze wbrew 5.1.2. SIWZ, Zamawiający 
nie podał kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, co umożliwiało Zamawiającemu 
dowolne unieważnienie postępowania z uwagi na zbyt wysokie oferty wykonawców.
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W dniu 19 czerwca 2019 r. odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej 
w Mielcu z udziałem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Pana Andrzeja Jędrychowskiego, 
który w swoich wyjaśnieniach odniósł się do kwestii wezwania wybranego Wykonawcy do uzupełnienia 
złożonej oferty. Komisja wezwała Dyrektora MOSIR do przedłożenia dokumentacji dotyczącej 
przedmiotowego postępowania, postanowiła wystąpić do Prezydenta Miasta Mielca z wnioskiem 
o sporządzenie opinii w przedmiocie zarzutu będącego przedmiotem skargi przez osoby posiadające fachową 
wiedzę z obszaru zamówień publicznych oraz wezwać skarżącego lub jego przedstawiciela na kolejne 
posiedzenie komisji celem wysłuchania.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w wyniku przeprowadzonych czynności, na posiedzeniu w dniu 
04 lipca 2019 r., opierając się na zgromadzonej dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, wyjaśnieniach Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielcu oraz opinii 
Kierownika Biura Zamówień Publicznych w przedmiocie ustosunkowania się do zarzutów będących 
przedmiotem skargi, podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie skargi, na mocy której 
postanowiła wystąpić do Rady Miejskiej w Mielcu z wnioskiem o nieuwzględnienie skargi z uwagi na jej 
bezzasadność.

Rada Miejska w Mielcu po rozpatrzeniu skargi i zapoznaniu się ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją 
oraz opinią i wnioskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji stwierdza, że przedmiotową skargę należy 
uznać za bezzasadną.

Rada Miejska w Mielcu ustaliła, że w dniu 27 maja 2019 r. Zamawiający ogłosił postępowanie 
o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest świadczenie usługi polegającej na 
zabezpieczeniu ratowniczym na pływalni MOSIR Mielec – Miejski Zespół Basenów Odkrytych przy ul. 
Kusocińskiego, w okresie letnim w 2019 r. Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona przez 
Zamawiającego na kwotę 112 700,00 zł netto, co przeliczając na podstawie średniego kursu złotego 
w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych, stanowi 
równowartość kwoty 26 138,00 euro. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone we wskazanym 
terminie w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego w zakładce nazwanej „Zamówienia publiczne 
poniżej 30 000 euro”. Z dokumentów objętych analizą nie wynika aby ogłoszenie o przedmiotowym 
zamówieniu zostało opublikowane w innym publikatorze, a przede wszystkim nie zostało zamieszczone 
w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym obowiązkowo publikowane są zamówienia do których 
stosuje się przepisy ustawy Pzp. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zatytułowane jako „Zapytanie ofertowe” 
o numerze 14/ZP/30E/2019. W dalszej treści ogłoszenia Zamawiający uszczegółowił, że przedmiotowe 
zamówienie jest realizowane jako „zapytanie ofertowe o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro”. W 
dalszej treści ogłoszenia w informacjach wprowadzających Zamawiający użył następującego sformułowania: 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielcu zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego na: Zabezpieczenie ratownicze na pływalni MOSiR Mielec – Miejski 
Zespół Basenów Odkrytych przy ul. Kusocińskiego w  2019 r. Do ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający 
załączył dokument nazwany „SIWZ”, którego treść powiela treść ogłoszenia o zamówieniu oraz dodatkowo 
zawiera formularze edytowalne dla wykonawców tj. Formularz ofertowy, Formularz nr 2 – Wykaz osób 
realizujących usługę oraz Wzór umowy na realizację przedmiotowego zamówienia.

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, jej przepisów nie stosuje się do zamówień i konkursów, których 
wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Oznacza to, że zamówienia 
takie są na mocy przepisów realizowane z wyłączeniem regulacji ustawowych. W przedmiotowej sprawie 
Zamawiający oszacował wartość zamówienia ustalając ją na kwotę 112.700,00 zł netto, co przeliczając na 
podstawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości 
zamówień publicznych, stanowi równowartość kwoty 26.138,00 euro. Ustalona wartość zamówienia 
wskazuje zatem, że przedmiotowe zamówienie podlega pod wyłączenie określone w powołanym powyżej 
przepisie. Na brak stosowania ustawy Pzp w przedmiotowym zamówieniu wskazuje ponadto tytuł ogłoszenia 
o zamówieniu „Zapytanie ofertowe”, pośrednio jego numer, gdzie użyto symbolu 30E (co sugeruje 
zamówienie o wartości nieprzekraczającej równowartość kwoty 30 000 euro), uszczegółowienie tytułu 
ogłoszenia „Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro netto”, jak 
również umiejscowienie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego 
w zakładce „Zamówienia publiczne poniżej 30 000 euro”. Z analizy dokumentów wynika, że Zamawiający 
w ogłoszeniu o zamówieniu, jak również w dokumencie zatytułowanym „SIWZ” użył sformułowań cyt. 
„Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielcu zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego” i „materiały przetargowe”. Jednak zarówno sposób upublicznienia 
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informacji o przedmiotowym zamówieniu, jak również całokształt okoliczności sprawy wyraźnie prowadzi 
do wniosku, że przedmiotowe zamówienie nie było prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, do 
którego zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp. Użyte w ogłoszeniu sformułowania odnoszące się do 
przetargu nieograniczonego mają w ocenie Rady znamiona lapsusu, nieistotnej omyłki pisarskiej itp. 
nie determinującej prawidłowości przyjętego trybu postępowania. Gdyby Zamawiający zdecydował się 
pomimo braku takiego obowiązku na realizację przedmiotowego zamówienia z zastosowaniem przepisów 
ustawy Pzp wskazałby taką wolę w ogłoszeniu o zamówieniu oraz zamieścił ogłoszenie o zamówieniu 
w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

W terminie przewidzianym na złożenie ofert do Zamawiającego wpłynęły dwie oferty:

1) oferta Ratownictwa Wodnego Rzeczpospolitej oddział w Mielcu, ul. Solskiego 1; 39-300 Mielec, za cenę 
19,20 zł brutto za roboczogodzinę (RWR)

2) oferta Tarnowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, ul. Rynek 17/1; 33-100 Tarnów, 
za cenę 23,49 zł brutto za roboczogodzinę (TWOPR lub skarżący).

Na etapie badania i oceny ofert Zamawiający w dniu 5 czerwca 2019 r. wezwał wykonawcę RWR do 
„uzupełnienia braków w dokumentacji” precyzując, że braki dotyczą informacji o podstawie dysponowania 
osobami wskazanymi w „Wykazie osób realizujących usługę” oraz podpisów tych osób w wykazie. 
Wykonawca uzupełnił dokumenty zgodnie z wezwaniem Zamawiającego w dniu 5 czerwca 2019 r. 
Wykonawca TWOPR w piśmie z dnia 5 czerwca 2019 r. zwrócił Zamawiającemu uwagę na opisane powyżej 
braki w dokumentach złożonych przez RWR wraz z ofertą i zawnioskował o odrzucenie oferty RWR na 
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. W odpowiedzi na pismo TWOPR Zamawiający w dniu 10 czerwca 
2019 r. poinformował wykonawcę, że przedmiotowe postępowanie zostało przeprowadzone na podstawie 
art. 4 pkt 8 ustawy Pzp co oznacza, że do przedmiotowego postępowania nie mają zastosowania przepisy 
powołanej ustawy. Wartość szacunkowa postępowania zgodnie z informacją przekazaną przez 
Zamawiającego nie przekroczyła kwoty 30 000 euro stąd do postępowania nie znajdują zastosowania 
przepisy ustawy Pzp w tym art. 89 ust. 1 pkt 2. Zamawiający poinformował także wykonawcę TWOPR, że 
wezwał wykonawcę RWR do uzupełnienia dokumentów, a wykonawca RWR w dniu skierowania wezwania 
odpowiedział Zamawiającemu uzupełniając dokumenty w sposób prawidłowy. 

Zasady udzielenia zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej 
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielcu zostały 
zawarte w Regulaminie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych w Miejskim Ośrodku Sportu 
i Rekreacji w Mielcu wprowadzonym zarządzeniem nr 3/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Mielcu z dnia 30 kwietnia 2015 r. W Dziale III Regulaminu Zamawiający zawarł zasady 
udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 
30 000 euro, w ramach których w §19 ust. 7 (zdanie 2) przewidział, że w ramach oceny formalnej [ofert] 
możliwe jest wzywanie oferentów do złożenia wyjaśnień oraz obowiązkowo do uzupełnienia oferty, jeżeli 
zawiera ona braki nadające się do uzupełnienia. 

Zasada obowiązkowego wezwania do uzupełnienia oferty w zamówieniach bagatelnych jest 
przeniesieniem analogicznej zasady wynikającej z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, zgodnie z którą jeżeli 
wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do 
przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą 
wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub 
poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, 
uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo 
konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Przenosząc powyższe na grunt przedmiotowego 
postępowania należy stwierdzić, że Zamawiający nie tyle mógł wezwać wykonawcę RWR do uzupełnienia 
dokumentów złożonych wraz z ofertą lecz miał taki obowiązek, gdyż wskazane braki w dokumentach 
podlegały pod procedurę uzupełnienia. Wprost stanowi o tym przywołane postanowienie Regulaminu. 
Zupełnie teoretycznie, gdyby Zamawiający zdecydował się na udzielenie przedmiotowego zamówienia 
z zastosowaniem ustawy Pzp, także miałby obowiązek dokonania takiej czynności na podstawie 
art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.  Z kolei brak dokonania takiej czynności i podjęcie decyzji o odrzuceniu oferty 
zawierającej najniższą cenę za realizację zamówienia stanowiłoby realną podstawę do sformułowania 
zarzutu naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez Zamawiającego.

Id: 9472E888-B1E0-4638-B1EE-288A8A840BC3. Projekt Strona 3



Zgodnie z pkt. 5.1.2 zapytania ofertowego Zamawiający zadeklarował, że bezpośrednio przed otwarciem 
ofert w przedmiotowym postępowaniu poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia. Opisana powyżej czynność w postępowaniu jest przeniesieniem tożsamej czynności 
wynikającej z przepisu art. 86 ust. 3 ustawy Pzp stąd analogicznie, tożsame są intencje przeprowadzania tych 
czynności. Celem nadrzędnym tej instytucji jest uniemożliwienie zamawiającemu nieuzasadnionego 
unieważnienia postępowania ze względu na brak środków finansowych na sfinansowanie zamówienia. Co do 
zasady kwota ta stanowi wartość zamówienia powiększoną o podatek VAT. Kwota, jaką zamawiający 
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, stanowi zatem punkt odniesienia dla oceny, czy 
w danym stanie faktycznym zaistniała przesłanka unieważnienia postępowania ze względu na brak środków 
finansowych pozwalających na wybór oferty najkorzystniejszej. Cel podawania tej kwoty tuż przed 
otwarciem ofert, kiedy jeszcze zamawiający nie mógł zapoznać się z konkretnymi wycenami ofertowymi 
dokonanymi przez wykonawców w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, związany 
jest z zabezpieczeniem interesów wykonawców, aby nie dochodziło do nieuprawnionych działań po stronie 
zamawiającego związanych z unieważnianiem postępowania o zamówienia publiczne z powodu braku 
środków na sfinansowanie danego zamówienia. Mając powyższe na uwadze, w ocenie Rady Miejskiej 
w Mielcu, nawet w sytuacji ustalenia, że Zamawiający powyższej informacji nie podał w sytuacji gdy  
rozstrzygnął postępowanie nie spowodował, że wybór ofert mógłby zostać uznany za nieprawidłowy. 
Niedopełnienie takiego obowiązku miałoby natomiast znaczenie w sytuacji gdyby Zamawiający podjął 
decyzję o unieważnieniu postępowania ze względu na brak środków finansowych pozwalających na wybór 
oferty najkorzystniejszej, gdyż pozwalałoby na dowolne kształtowanie decyzji o unieważnieniu 
postępowania na takiej podstawie, co w zaistniałym postępowaniu nie miało miejsca.

Podsumowując, analiza dokumentów oraz przepisów prawa mających zastosowanie w niniejszej sprawie 
prowadzi do twierdzenia, że przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego było 
prowadzone z wyłączeniem ustawy Pzp, w trybie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej 
nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. W ramach prowadzonej 
procedury Zamawiający miał m.in. obowiązek wzywania wykonawców do uzupełnienia ofert, który 
bezpośrednio wynikał z Regulaminu ale także w sposób pośredni z zasady celowego i oszczędnego 
wydatkowania środków publicznych. Analiza wykazała także pewne uchybienia polegające na omyłkach 
pisarskich, nietrafnych sformułowaniach w dokumentach Zamawiającego, które jednak nie miały wpływu na 
wynik postępowania. Podniesiona w skardze kwestia ewentualnego braku informacji Zamawiającego 
o środkach przeznaczonych na realizację przedmiotowego zamówienia stanowiłaby zaniechanie 
Zamawiającego, jednak w opisanym stanie faktycznym nie mającym wpływu na wybór oferty w sposób 
prawidłowy.

Mając powyższe na uwadze, skargę należało uznać za bezzasadną.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 239 kpa, w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia została uznana za bezzasadną 
i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych 
okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko 
z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego.
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