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DKSiW-K-I-092-10/2014 Warszawa, dnia …….. września 2014 r. 

 

Egz. Nr ….. 

 

 Pan 

 Wiesław Leśniakiewicz 

 Komendant Główny  

Państwowej Straży Pożarnej 

 

 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

 

z kontroli zrealizowanej w trybie zwykłym, ujętej w Planie kontroli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 

na rok 2014, na temat: Sporządzanie opisów przedmiotu zamówienia oraz specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia w postępowaniach o zamówienie publiczne prowadzonych w Komendzie Głównej 

Państwowej Straży Pożarnej, przeprowadzonej w terminie od dnia 12 maja 2014 r. do dnia 13 czerwca 

2014 r. w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej1, z siedzibą przy ul. Podchorążych 38, 00-463 

Warszawa. 

Celem kontroli była ocena procesu sporządzania opisów przedmiotów zamówień2 oraz specyfikacji 

istotnych warunków zamówień3, ze zwróceniem szczególnej uwagi na to, czy istotne postanowienia 

wprowadzane do treści zawieranych umów w sprawie zamówień publicznych w sposób należyty chroniły 

interesy Państwowej Straży Pożarnej oraz czy OPZ i SIWZ nie zawierały postanowień preferujących 

konkretnych wykonawców. 

 

Zakres przedmiotowy kontroli obejmował: 

1. Opracowywanie opisu przedmiotu zamówienia publicznego. 

2. Opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego. 

Kontrolą został objęty okres od dnia 1 listopada 2012 r.4 do dnia 31 grudnia 2013 r.  

                                                                 
1 Zwanej dalej również Komendą Główną PSP lub KG PSP. 
2 Zwanych dalej również OPZ. 
3 Zwanych dalej również SIWZ. 
4 Data Wniosku o wszczęcie postępowania publicznego dotyczącego Dostawy materiałów pędnych do pojazdów KG PSP na obszarze całego kraju 

(Sprawa Nr BF-IV-2370/29/12). 
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Oceny działalności jednostki kontrolowanej dokonano na podstawie ustalonego stanu faktycznego przy 

zastosowaniu kryteriów kontroli, wynikających z ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji 

rządowej5, tj. legalności, gospodarności, celowości oraz rzetelności. 

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone przez zespół kontrolny Departamentu Kontroli, Skarg 

i Wniosków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w składzie:  

- kierownik zespołu – Jolanta Pionkowska, główny specjalista w Departamencie Kontroli, Skarg 

i Wniosków MSW na podstawie upoważnienia Nr 57 z dnia 8 maja 2014 r.; 

- członek zespołu – Anna Malmon, radca ministra w Departamencie Kontroli, Skarg i Wniosków 

MSW na podstawie upoważnienia Nr 58 z dnia 8 maja 2014 r. 

Kontrolą zostały objęte niżej wymienione postępowania o udzielenie zamówień publicznych: 

1. Dostawa 2 samochodów osobowych klasy średniej, fabrycznie  wykonanych i oznakowanych jako 

pojazdy straży pożarnej na potrzeby Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej (Sprawa 

Nr BF-IV-2370/5/13)6. 

2. Dostawa 2 samochodów osobowych klasy średniej fabrycznie nowych, wykonanych 

i oznakowanych jako pojazdy straży pożarnej (Sprawa Nr BF-IV-2370/12/13)7. 

3. Dostawa 2 szt. samochodów osobowych, fabrycznie nowych, wykonanych i oznakowanych jako 

pojazdy straży pożarnej na potrzeby KG PSP (Sprawa Nr F-IV-2370/22/13)8.  

4. Dostawa materiałów pędnych do pojazdów KG PSP na obszarze całego kraju (Sprawa  

Nr BF-IV-2370/29/12)9. 

5. Remont 2 szt. pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku Nr 3 Komendy Głównej 

Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie (Sprawa  

Nr BF-IV-2370/31/13)10.  

6. Dostawa zestawów komputerowych, przełącznika i oprogramowania (Sprawa  

Nr BF-IV-2370/33/13)11.  

Na podstawie objętych badaniem kontrolnym postępowań o udzielenie zamówień publicznych 

pozytywnie mimo nieprawidłowości oceniono działania Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej 

w zakresie realizacji procesu sporządzania opisów przedmiotów zamówień oraz specyfikacji istotnych 

warunków zamówień, w tym zastosowane w omawianym procesie mechanizmy w zakresie eliminowania 

zagrożeń mogących naruszać zasady udzielania zamówień publicznych oraz zabezpieczenie interesów 

Państwowej Straży Pożarnej w istotnych postanowieniach umów. Powyższa ocena wynika z tego, 

że w OPZ, sporządzonym na potrzeby procedury przetargowej dotyczącej Remontu pomieszczeń w KG 

PSP, w ramach marek referencyjnych wskazano znaki towarowe/nazwy handlowe dotyczące stolarki 

drzwiowej oraz niektórych elementów wyposażenia sanitarnego i nie zawarto w tym zakresie zapisów 

o dopuszczeniu rozwiązań równoważnych oraz opisów wymogów równoważności dotyczących istotnych 

                                                                 
5 Dz. U. Nr 185, poz. 1092. 
6 Postępowanie zwane dalej również Dostawą samochodów (5). 
7 Postępowanie zwane dalej również Dostawą samochodów (12). 
8 Postępowanie zwane dalej również Dostawą samochodów (22). 
9 Postępowanie zwane dalej również Dostawą materiałów pędnych. 
10 Postępowanie zwane dalej również Remontem pomieszczeń w KG PSP. 
11 Postępowanie zwane dalej również Dostawą sprzętu komputerowego. 
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dla zamawiającego, zbliżonych do produktów referencyjnych cech i parametrów12. Wpływ na omawianą 

ocenę miały także stwierdzone w toku czynności kontrolnych uchybienia, dotyczące zapisów zawartych 

w badanych SIWZ oraz brak dokumentacji przedstawiającej  przebieg prac nad kształtowaniem opisów 

przedmiotów zamówień w Biurze Logistyki oraz Biurze Informatyki i Łączności Komendy Głównej PSP. 

Sformułowana ocena wynika również z tego, że w toku kontroli stwierdzono błędy, o których będzie 

mowa w dalszej części niniejszego Wystąpienia pokontrolnego wskazujące, iż nadzór merytoryczny nad 

realizacją badanych zadań nie był skuteczny. 

1. Opracowywanie opisu przedmiotu zamówienia publicznego: 

Podstawę prawną do opracowania objętych badaniem kontrolnym opisów przedmiotów zamówień 

stanowiły: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych13 oraz decyzja Nr 26 

Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie 

wprowadzenia do stosowania „Regulaminu planowania i udzielania zamówień publicznych 

w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej” oraz „Regulaminu komisji przetargowej14. 

Dodatkowo, w przypadku opracowywania OPZ w zakresie Dostawy sprzętu komputerowego, KG PSP 

kierowała się  Rekomendacjami wydanymi przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych15 oraz 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji16, a także Szefa Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego17. 

W wyniku czynności kontrolnych przeprowadzonych w zakresie przestrzegania treści przepisów 

art. 29-30 ustawy Prawo zamówień publicznych ustalono, że poza jednym przypadkiem (Remont 

pomieszczeń w KG PSP), przedmioty zamówień, określone w ramach postępowań dotyczących 

Dostaw samochodów (5), (12) i (22), Dostawy materiałów pędnych oraz Dostawy sprzętu 

komputerowego, zostały opisane w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie 

dokładnych i zrozumiałych określeń, z uwzględnieniem wymagań i okoliczności mogących mieć 

wpływ na sporządzenie ofert. W OPZ nie stosowano sformułowań lub parametrów wskazujących na 

jednego konkretnego dostawcę lub na jeden konkretny produkt, a sporządzane opisy przedmiotów 

zamówień nie naruszały zasady uczciwej konkurencji -  wskazane parametry w zakresie wymagań 

technicznych planowanych do zakupienia przedmiotów spełniało kilku producentów.  

W tych OPZ nie wskazywano znaków towarowych, patentów lub pochodzenia przedmiotów 

zamówień. W postępowaniach dotyczących Dostaw samochodów (5), (12), (22) oraz Dostawy 

sprzętu komputerowego, ze względu na specyfikę zamówienia, opracowując OPZ, KG PSP 

                                                                 
12 Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków 
towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać 
przedmiotu zamówienia za po mocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy ,,lub równoważny”. 
13 Dz. U. 2013 r. poz. 907, z późn. zm., zwana dalej również ustawą Prawo zamówień publicznych. 
14  Zmieniona decyzją Nr 69 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniającą decyzję w sprawie 

wprowadzenia do stosowania „Regulaminu planowania i udzielania zamówień publicznych w Komendzie Głównej Państwowej Straży 
Pożarnej” oraz „Regulaminu komisji przetargowej. Zwana dalej również decyzją Nr 26 regulującą zasady planowania i udzielania zamówień 
publicznych w KG PSP. 

15 Udzielanie zamówień publicznych na dostawę zestawów komputerowych rekomendacje. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Jacek Sadowy 
10 stycznia 2012 r. 

16 Rekomendacje Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczące zasad formułowania wymagań zamawiającego dla wybranych 
parametrów technicznych sprzętu komputerowego 2007 r.  

17 Rekomendacje postępowań antykorupcyjnych przy stosowaniu procedury udzielania zamówień publicznych. Centralne Biuro Antykorupcyjne 
2010 r. 
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posługiwała się normami i specyfikacjami technicznymi. W tych przypadkach w SIWZ omawianym 

wskazaniom towarzyszyło dopuszczenie przez zamawiającego rozwiązań równoważnych 

opisywanym.  

We wszystkich badanych przypadkach KG PSP, opisując przedmioty zamówień, stosowała nazwy 

i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień18, co było zgodnie z art. 30 ust. 7 ustawy Prawo 

zamówień publicznych.  

We wszystkich przypadkach, stosownie do postanowień § 13 Regulaminu planowania i udzielania 

zamówień publicznych w KG PSP, dokumentacja dotycząca przygotowania postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego, oprócz opisów przedmiotów zamówień, zawierała 

m.in. imiona, nazwiska i stanowiska osób, które przygotowywały OPZ, wartości szacunkowe 

przedmiotów zamówień19, określenie kryteriów oceny ofert i ich wagi. Ponadto, w dokumentach 

podane zostały informacje dotyczące: wartości kwot (brutto), jakie zamawiający zamierzał 

przeznaczyć na sfinansowanie zakupów, przewidywanych zamówień uzupełniających wraz 

z podaniem wartości zamówień uzupełniających20, dat i podstaw obliczania wartości zamówień 

oraz planowanych terminów realizacji. W przedmiotowych dokumentach określano również: sposób 

dokonywania ocen spełnienia warunków udziału w postępowaniach21 ze wskazaniem imion 

i nazwisk osób przygotowujących objaśnienia, minimalne wymagania, jakie miały spełniać 

przedmioty zamówień w zakresie gwarancji, rękojmi, serwisu oraz imiona i nazwiska osób 

wyznaczonych do prac w komisjach przetargowych. 

Czynności kontrolne wykazały, że badane opisy przedmiotów zamówień zostały opracowane 

w komórkach organizacyjnych właściwych dla przedmiotu zamówienia22, przez pracowników 

i strażaków, którzy posiadali odpowiednie kwalifikacje. Do obowiązków służbowych tych osób 

należały, m.in. udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, nadzór nad 

opracowywanymi wymaganiami jakościowymi i technicznymi materiałów, sprzętu i wyposażenia, 

wizytacja prowadzonych budów celem stwierdzenia zgodności ich wykonania z planami, planowanie 

i realizacja zakupów sprzętu i oprogramowania, prowadzenie dokumentacji sieci oraz systemów 

teleinformatycznych. 

W postępowaniach dotyczących Dostaw samochodów (5), (12) i (22) szacunkowej wartości 

przedmiotu zamówienia dokonano na podstawie zebranych ofert internetowych. W przypadku 

Dostawy materiałów pędnych przeprowadzono analizę dokumentów23, zawierających dane 

w zakresie liczby przejechanych przez samochody użytkowane w KG PSP kilometrów na przestrzeni 

                                                                 
18 Dz. Urz. UE L Nr 340 16 grudnia 2002 r., rozdz. 06, t. 05, s.3 z późn. zm. 
19 Ustalone w sposób określony w art. 32, 33 i 35 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
20 W przypadku postępowania dotyczącego Remontu pomieszczeń w KG PSP. 
21 Ustalone zgodnie z art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
22 Przez komórkę organizacyjną właściwą dla przedmiotu zamówienia należy rozumieć komórkę, która zgłosiła zapotrzebowanie w zakresie 

dokonania zakupu, zwaną dalej  również komórką merytoryczną. 
23 Wszystkie samochody służbowe w KG PSP posiadały okresową kartę pracy pojazdu, wystawianą na dany miesiąc, w której każdy z kierujących 

dokonywał stosownego wpisu o trasie i czasie przejazdu oraz liczbie przejechanych kilometrów, a także o ilości paliwa jakie zostało pobrane 
do danego samochodu. 
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ostatnich trzech lat i zużytego na ten cel paliwa. Szacując wartość zamówienia w zakresie Remontu 

pomieszczeń w KG PSP korzystano z kosztorysu inwestorskiego24.  

Jak wyjaśnili kontrolowani, w ramach postępowania dotyczącego Dostawy sprzętu komputerowego 

szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia dokonano na podstawie analizy ofert 

internetowych25 oraz cen komputerów z ubiegłorocznego przetargu. Należy zaznaczyć, że dokonanie 

powyższej analizy nie zostało udokumentowane. We Wniosku o wszczęcie postępowania 

publicznego wskazano, że ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 4 października 2013 r., 

niemniej jednak nie przedstawiono dokumentu potwierdzającego wykonanie czynności 

we wskazanym terminie. Brak ww. dowodu uznano za uchybienie.  

OPZ na potrzeby postępowań dotyczących Dostaw samochodów (5), (12) i (22) oraz Dostawy 

materiałów pędnych zostały opracowane w Biurze Logistyki KG PSP26. OPZ zostały sporządzone 

w oparciu o informacje publikowane na stronie internetowej Instytutu Badań Rynku 

Motoryzacyjnego SAMAR, w tym najnowsze wyniki badań i testów oraz dane zawarte 

w ogólnodostępnych serwisach internetowych dealerów samochodowych. 

Na podstawie dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego 

oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w BL KG PSP przygotowano 

OPZ na potrzeby postępowania dotyczącego Remontu pomieszczeń w KG PSP27.  

W Biurze Informatyki i Łączności KG PSP28 przygotowano OPZ na potrzeby postępowania 

dotyczącego Dostawy sprzętu komputerowego. Powyższe czynności zostały wykonane w oparciu 

o posiadaną przez pracowników wiedzę merytoryczną, materiały publikowane na portalach 

internetowych, normy, testy oraz wewnętrzną procedurę wyposażenia teleinformatycznego.  

W żadnym z badanych przypadków od osób przygotowujących OPZ nie odbierano pisemnych 

oświadczeń na temat źródeł pozyskiwania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia29. 

W toku czynności kontrolnych ustalono, że zapisy zamieszczane w objętych badaniem OPZ były 

uzasadnione potrzebami zamawiającego.  

Przy opracowywaniu OPZ dotyczących Dostaw samochodów (5), (12) i (22) wskazywano parametry 

techniczno-użytkowe, gwarantujące odpowiedni poziom bezpieczeństwa i komfortu oraz 

na konieczność zabezpieczenia potrzeb operacyjnych KG PSP. Poszczególne funkcjonalności zostały 

określone przez KG PSP z uwzględnieniem faktu, że planowane do zakupienia pojazdy miały być 

                                                                 
24 Opracowanego na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz.1389). 

25 Wyszukiwanie cen sprzętu i oprogramowania dla projektowanych konfiguracji odbywało się w trybie roboczym (online), m.in. na stronach: 
www.dell.pl, www.hp.pl, www.komputronik.pl, www.agito.pl i innych. 

26 Zwanym dalej również BL KG PSP. 
27 Projekt budowlano-wykonawczy remontu toalet skrzydła północnego budynku Nr 3 w budynku Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej 

przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie (zwany dalej również Projektem) był przedmiotem umowy Nr 3/BT/2013 z dnia 5 sierpnia 2013 r., 
zgodnie z którą wykonawca zobowiązany był do realizacji zadania stosownie do założeń określonych przez KG PSP i z wykorzystaniem zasad 
współczesnej wiedzy technicznej, obowiązujących w tym zakresie przepisów oraz norm europejskich lub aprobat technicznych, 
a w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, aktami wykonawczymi do tej ustawy, a także 
wg  przepisów dotyczących projektowania. 

28 Zwanym dalej również BIiŁ KG PSP. 
29  Zgodnie z rekomendacją CBA w celu eliminowania zagrożeń mogących naruszać zasady udzielania zamówień publicznych zalecane jest 

wprowadzenie zasady odbierania od osób przygotowujących opis przedmiotu zamówienia pisemnej informacji na temat źródeł pozyskiwania 
informacji dotyczących przedmiotu zamówienia.  
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wykorzystywane m.in. w działaniach ratowniczych, jako pojazdy uprzywilejowane, przewożące 

strażaków wraz z niezbędnym bagażem, wyposażeniem i umundurowaniem.  

Określając wymagania w zakresie Dostawy materiałów pędnych, KG PSP kierowała się m.in. 

możliwością bezgotówkowego tankowania paliw na terenie całego kraju oraz liczbą stacji 

benzynowych umożliwiających tego rodzaju płatności.  

Uzasadnieniem poszczególnych parametrów technicznych, funkcjonalnych i jakościowych 

materiałów, wyposażenia czy wykończeniowych elementów dekoracji w zakresie Remontu 

pomieszczeń w KG PSP była potrzeba dostosowania odnawianych pomieszczeń do obowiązujących 

przepisów sanitarnych i BHP oraz do wystroju remontowanych wcześniej wnętrz, które znajdowały 

się w tym samym budynku. Wskazane w Projekcie wymogi wynikały również z konieczności 

uzyskania zakładanego przez projektanta odpowiedniego wizualnego efektu końcowego. 

Wymagania techniczne w zakresie Dostawy sprzętu komputerowego były uzasadnione potrzebami 

odbiorców i wynikały z konieczności doposażenia i wymiany przestarzałego sprzętu informatycznego 

użytkowanego w KG PSP. Wskazane w OPZ wymogi wynikały z obowiązującej Procedury  

P-24 wyposażenia teleinformatycznego30, która została przyjęta do stosowania w KG PSP w celu 

określenia norm należności przydzielanych środków teleinformatycznych, ułatwienia identyfikacji 

potrzeb, usprawnienia procesu wyposażania w sprzęt teleinformatyczny oraz racjonalnego 

wykorzystywania zasobów i planowania zakupów. 

W toku czynności kontrolnych ustalono, że postanowieniami § 4 Regulaminu planowania 

i udzielania zamówień publicznych w KG PSP zobowiązano kierowników komórek merytorycznych 

do wydatkowania środków publicznych z zachowaniem zasad wynikających z ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych31. W ramach realizacji ww. obowiązku w dokumentacji 

każdego z badanych postępowań znajdowały się zaakceptowane przez Kierownictwo32 KG PSP 

Notatki służbowe, uzasadniające celowość udzielenia zamówień publicznych33.  

W objętych badaniem kontrolnym postępowaniach przetargowych stwierdzono jednak błędy 

w procesie opracowywania OPZ w komórkach organizacyjnych KG PSP odpowiedzialnych 

merytorycznie za ich przygotowanie, tj. w Biurze Logistyki KG PSP oraz w Biurze Informatyki 

i Łączności KG PSP. Błędów nie uniknęli również pracownicy Wydziału Zamówień Publicznych Biura 

Finansów KG PSP34, przygotowujący dokumentację na potrzeby przeprowadzenia badanych 

procedur przetargowych.  

Poniżej przedstawiono nieprawidłowości zaistniałe w całym procesie powstawania OPZ, zarówno 

na etapie prac komórek merytorycznych, jak i prac wykonanych w WZP BF KG PSP, w którym 

przygotowano dokumentację przetargową. 

Przed wszczęciem procedury przetargowej na Dostawę samochodów (5), w ramach uzgodnień 

ostatecznej wersji projektu SIWZ, zastępca dyrektora BL KG PSP dokonał korekty OPZ zamieniając, 

                                                                 
30 Wydanie 3.0 z dnia 25 czerwca 2013 r. 
31  Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm. 
32 Zastępców Komendanta Głównego PSP nadzorujących komórki organizacyjne KG PSP właściwe dla przedmiotów zamówień objętych badaniem 

kontrolnym. 
33 Zgodnie z §13 ust. 2 pkt 1 Regulaminu planowania i udzielania zamówień publicznych w KG PSP Notatka służbowa uzasadniająca celowość 

udzielenia zamówienia publicznego stanowiła załącznik do wniosku o wszczęcie postępowania publicznego. 
34 Zwanego dalej również WZP BF KG PSP. 
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w pkt 3 wymagań formalnych, wyraz „spalin” na wyraz „zanieczyszczeń”, a także dodał zapis (pkt 18) 

do określonych dla samochodów wymagań technicznych w zakresie wielkości zużycia 

energii/średniego zużycia paliwa „do 10 l/100km”. Uwaga BL KG PSP dotycząca zmian zapisów ww. 

pkt 3, z uwagi na przeoczenie, nie została wprowadzona do ostatecznej wersji SIWZ przez WZP BF 

KGP PSP. Za nieprawidłowy należy uznać zatem brak działań przedstawicieli WZP BF KG PSP 

w zakresie wprowadzania do OPZ zmiany proponowanej przez przedstawiciela komórki 

merytorycznej. 

W przypadku postępowania dotyczącego Remontu pomieszczeń w KG PSP w OPZ opracowanym 

w ramach procedury przetargowej znalazły się zapisy35, które mogły wskazywać na konkretne 

rozwiązania i producentów oraz mogły utrudniać zachowanie zasady uczciwej konkurencji, co było 

niezgodne z art. 29 ust. 1-3 i art. 30 ustawy Prawo zamówień publicznych36. Należy zaznaczyć, 

że z dokumentacji omawianego postępowania wynika, iż autor Projektu wraz z dokumentacją 

przekazał KG PSP oświadczenie o dopuszczeniu możliwości zastosowania przez wykonawcę 

materiałów równoważnych o takich samych lub lepszych parametrach oraz właściwościach 

technicznych i zachowujących jednocześnie ten sam wzór, co materiały wymienione w Projekcie 

z użyciem nazw handlowych37. KG PSP nie załączyła jednak omawianego oświadczenia do OPZ. 

Nie wprowadzono też żadnych zapisów w omawianym zakresie do SIWZ. Opisanie przez KG PSP 

części przedmiotów ujętych w zamówieniu z użyciem konkretnych znaków towarowych (wskazanych 

jako marki referencyjne) - bez dopuszczenia możliwości dostarczenia przez wykonawcę rozwiązań 

równoważnych oraz bez określenia istotnych parametrów zamawianych produktów niezbędnych 

do oceny tej równoważności – uznano za nieprawidłowość.  

Analiza dokumentacji, dotyczącej przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu komputerowego wykazała, że przed wszczęciem 

procedury, na etapie uzgadniania ostatecznej wersji projektu SIWZ, komórka merytoryczna 

doprecyzowywała wymagania techniczne w zakresie głośników, a także korygowała rozbieżności 

dotyczące liczby oraz rozdzielczości planowanych do zakupienia monitorów LCD38. Uznać należy 

zatem, że na etapie opracowywania OPZ i SIWZ powstały rozbieżności, które wymagały usunięcia.  

W przypadku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie Dostawy sprzętu 

komputerowego, KG PSP dwukrotnie modyfikowała treść OPZ. Zmiany polegały 

m.in. na dopuszczeniu możliwości dostarczenia przez wykonawcę: zestawów komputerowych A, 

wyposażonych w uniwersalny interfejs cyfrowy DisplayPort z przejściówką na DVI39, zestawów 

komputerowych B z wbudowanym fabrycznie Wireless 802.11 b/g/n40 oraz wagi komputera 

                                                                 
35 Wskazano marki referencyjne dotyczące stolarki drzwiowej oraz wyposażenia sanitarnego, a w SIWZ nie zawarto w omawianym zakresie 

zapisów o dopuszczeniu rozwiązań równoważnych oraz opisów wymogów równoważności dotyczących istotnych dla zamawiającego, 
zbliżonych do produktów referencyjnych cech i parametrów. 

36 Dz. U. 2013 r. poz. 907, z późn. zm., zwana dalej również ustawą Prawo zamówień publicznych. 
37 Autor Projektu oświadczył, że wskazanie marek referencyjnych w projekcie było niezbędne do właściwego opisania i wykonania przedmiotu 

umowy w celu zachowania estetyki aranżacji wnętrz i uzyskania odpowiedniego wizualnego efektu końcowego.  
38 W OPZ załączonym do wniosku o wszczęcie postępowania publicznego w Spisie produktów poz. 3 - Zestaw komputerowy C - wskazano, 

że planuje się zakup 4 szt. takich komputerów. Na stronie 8 OPZ w powyższym zakresie określono, że zakup dotyczy 6 szt. W związku 
z powyższym skorygowano również liczbę planowanych do zakupienia w ramach zestawów monitorów LCD. Ponadto, w ww. OPZ w wskazano 
rozbieżne zapisy rozdzielczości monitorów LCD (w jednym miejscu rozdzielczość min. 1280x720, a w innym min. 1920x1080 – zapis został 
skorygowany poprzez przyjęcie wyższych parametrów). Z wyjaśnień wynika, że w celu usunięcia pomyłek edytorskich korekty dokonał 
dyrektor BIiŁ KG PSP.  

39 W OPZ wymagano dla monitora LCD cyfrowe gniazdo wyjściowe – zgodne z interfejsem jednostki centralnej. 
40 W OPZ dla zestawów komputerowych B wymagano wbudowany fabrycznie Wireless 802.11 a/b/g. 
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mobilnego max. 2,8 kg41, zestawów komputerowych C i D z monitorami o jasności min. 250 (cd/m2)42 

itp. W wyniku analizy materiałów dowodowych ustalono, że zmiany w zakresie parametrów 

i wymagań były konsekwencją udzielanych wyjaśnień potencjalnym wykonawcom zamówienia. 

Nieprawidłowości dotyczące aspektów technicznych powstały na etapie prac nad OPZ w komórkach 

merytorycznych. Należy zaznaczyć, że w sytuacji, gdyby właściwie przygotowano omawianą 

dokumentację, decyzja przewidująca możliwość dostarczenia przez potencjalnego wykonawcę 

zamówienia sprzętu o większej tolerancji, m.in. w zakresie ww. parametrów technicznych, zostałaby 

podjęta na etapie przygotowania postępowania przetargowego. 

Reasumując, należy stwierdzić, że niezrealizowanie w postępowaniu pn. Remont pomieszczeń 

w KG PSP zarówno przez przedstawicieli komórki merytorycznej, jak i WZP BF KG PSP czynności 

wprowadzenia do OPZ i/lub SIWZ zapisów o dopuszczeniu możliwości zastosowania przez 

wykonawcę w ramach realizacji zamówienia materiałów równoważnych opisanym wraz 

z określeniem zakresu dopuszczalnej równoważności ofert wskazywało na nielegalne i nierzetelne 

przygotowanie OPZ oraz SIWZ przez ww. komórki KG PSP. Ponadto, konieczność dokonywania zmian 

w OPZ dotyczącym Dostawy sprzętu komputerowego wskazywała na nierzetelne przygotowanie 

tego opisu przez BIiŁ KG PSP.  

W przypadku Remontu pomieszczeń w KG PSP do powstania nieprawidłowości przyczyniło się to, 

że przygotowując postępowanie nie dokonano sprawdzenia OPZ i/lub SIWZ pod kątem 

uwzględnienia w nich zapisów odnoszących się do opisywania przedmiotu zamówienia zgodnie 

z ustawą Prawo zamówień publicznych. Za powstanie nieprawidłowości w postępowaniu pn. Remont 

pomieszczeń w KG PSP odpowiada kierownik komórki merytorycznej właściwy dla przedmiotu 

zamówienia, a także naczelnik WZP BF KG PSP oraz dyrektor BF KG PSP, którzy w ramach nadzoru 

weryfikowali dokumentację przetargową. 

Przyczyną powstania nieprawidłowości w procedurze dotyczącej Dostawy sprzętu komputerowego  

było to, że na etapie opracowania OPZ oraz przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego nie dokonano sprawdzenia parametrów planowanych do zakupienia przedmiotów 

w części dotyczącej spełniania przez sprzęt określonych w OPZ wymagań, m.in. w zakresie 

parametrów technicznych komputerów czy monitorów. Skutkiem powyższej nieprawidłowości była 

konieczność dokonywania modyfikacji OPZ. W powyższym przypadku odpowiedzialność 

za powstanie nieprawidłowości w OPZ ponosi kierownik komórki merytorycznej. 

Na podstawie Wniosków o wszczęcie postępowań publicznych było możliwe ustalenie imion 

i nazwisk oraz stanowisk służbowych osób przygotowujących OPZ objętych badaniem kontrolnym. 

Do czasu zakończenia czynności kontrolnych nie uzyskano materiałów, z których wynikałoby w jaki 

sposób przebiegały prace w komórkach merytorycznych nad sporządzanymi OPZ, w tym kto i jakie 

zapisy proponował43. Uznano zatem, że w procesie kształtowania opisów przedmiotów zamówień 

nie dokumentowano podstaw wprowadzanych w tych opisach wymogów.  

Analiza dokumentacji dotyczącej postępowań wykazała natomiast, że we wszystkich przypadkach 

istnieją dokumenty, z których wynika, kto i jakie proponował zmiany do istniejących OPZ. Powyższe 

                                                                 
41 W OPZ wymagano max. 2,7 kg. 
42 W OPZ wymagano zestawów komputerowych C i D z monitorami o jasności min. 300cd/m2. 
43 Dotyczy: Dostaw samochodów (5), (12), (22), Dostawy materiałów pędnych oraz Dostawy sprzętu komputerowego.  
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było konsekwencją realizacji postawień Regulaminu planowania i udzielania zamówień publicznych 

w KG PSP, które przewidywały konieczność przeprowadzania uzgodnień w zakresie przygotowanych 

w WZP BF KG PSP projektów SIWZ. W ramach ww. uzgodnień kierownicy komórek merytorycznych 

właściwych dla przedmiotów zamówień mieli możliwość wniesienia uwag/wprowadzenia zmian 

i/lub akceptowania treści ww. projektów44.  

W toku kontroli ustalono, że w przypadku zamówień dotyczących Dostaw samochodów (5), (12) 

i (22) oraz Dostawy materiałów pędnych OPZ zostały opracowane we współpracy starszego 

inspektora i naczelnika Wydziału Gospodarczego BL KG PSP45. Nadzór nad procesem sporządzania 

omawianych opisów sprawowany był przez dyrektora lub zastępcę dyrektora BL KG PSP. 

Potwierdzeniem wykonania ww. czynności były podpisy dyrektora lub zastępcy dyrektora BL KG PSP, 

zamieszczone na Wnioskach o wszczęcie postępowań publicznych.  

Z dokumentacji przetargowej postępowania dotyczącego Remontu pomieszczeń w KG PSP wynika, 

że OPZ został opracowany przez inżyniera budowlanego, będącego pracownikiem BL KG PSP przy 

współpracy zastępcy dyrektora BL KG PSP. Nadzór nad procesem sporządzania omawianego opisu 

sprawowany był przez dyrektora BL KG PSP. Potwierdzeniem sprawowanego nadzoru był podpis 

dyrektora BL KG PSP, zamieszczony na Wniosku o wszczęcie postępowania publicznego. 

W przypadku postępowania pn. Dostawa sprzętu komputerowego OPZ został opracowany przez 

zastępcę naczelnika i naczelnika Wydziału BIiŁ KG PSP46. Nadzór nad osobami opracowującymi 

projekt OPZ był sprawowany przez dyrektora BIiŁ KG PSP. Czynności nadzorcze zostały potwierdzone 

podpisem dyrektora BIiŁ KG PSP na Wniosku o wszczęcie postępowania publicznego. 

Należy zaznaczyć, że pomimo funkcjonującego w KG PSP systemu kontroli funkcjonalnej nad 

procesem sporządzania omawianych opisów - w toku czynności kontrolnych stwierdzono 

nieprawidłowości wskazujące na to, że nadzór służbowy w omawianym zakresie nie był 

wystarczający. 

2. Opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego: 

Czynności kontrolne wykazały, że w opracowanych w Komendzie Głównej PSP specyfikacjach 

istotnych warunków zamówień w zakresie postępowań przetargowych objętych niniejszą kontrolą 

zawarte zostały wszystkie elementy wynikające z art. 36 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

W sporządzonych w KG PSP SIWZ zostały właściwie określone: terminy składania ofert, terminy 

realizacji zamówień, terminy związania ofertą, warunki udziału w postępowaniach i opisy sposobu 

dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz opisy sposobów obliczania ceny.  

W toku czynności kontrolnych ustalono, że we wszystkich badanych przypadkach w KG PSP 

opracowano opisy warunków w zakresie wymaganej od wykonawcy niezbędnej wiedzy, 

doświadczenia, dysponowania potencjałem i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 

                                                                 
44 Uwagi były wnoszone w formie parafowanych zmian w zapisach SIWZ lub w formie odrębnego pisma, a na dowód zaakceptowania treści SIWZ 

kierownik komórki merytorycznej parafował każdą stronę projektu (zgodnie z § 22 ust. 4 i 5 Regulaminu planowania i udzielania zamówień 
publicznych w KG PSP). 

45 Zwanego dalej również WG BL KG PSP. 
46 Zwanego dalej również BIiŁ KG PSP. 
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oraz warunków w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawcy, zapewniającej wykonanie 

zamówienia47. Należy zaznaczyć, że KG PSP żądała od wykonawców dokumentów potwierdzających 

spełnianie warunków udziału w postępowaniach zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający 

od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane48. 

W każdym z badanych przypadków w ramach przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego przedstawiciele WZP BF KG PSP opracowali projekty umów, w których określone zostały 

w szczególności: warunki realizacji i odbioru przedmiotu zamówienia, wymagania gwarancyjne 

i serwisowe, kary umowne i warunki realizacji płatności. Zgodnie z § 21 Regulaminu planowania 

i udzielania zamówień publicznych w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej we wszystkich 

postępowaniach treści ww. projektów zostały zaakceptowane przez radcę prawnego w zakresie 

formalno-prawnym oraz przez głównego księgowego w zakresie zapisów dotyczących rozliczeń 

finansowych. Czynności kontrolne wykazały, że postanowienia wskazane w przedmiotowych 

dokumentach w sposób należyty chroniły interesy zamawiającego.  

Z dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu 

komputerowego wynika, że w opracowanym w WZP BF KG PSP projekcie SIWZ przywołano 

nieaktualną podstawę prawną w zakresie stawki podatku VAT, co nie zostało zauważone przez  

naczelnika WZP BF KG PSP oraz dyrektora BF KG PSP przed przekazaniem dokumentu do BIiŁ KG PSP.  

Na etapie uzgadniania ostatecznej wersji projektu SIWZ omawiany błąd nie został sprostowany przez 

komórkę merytoryczną, ale post factum skorygowano go w BF KG PSP.  Uznać należy zatem, że na 

etapie opracowywania SIWZ w WZP BF KG PSP powstało uchybienie, które zostało usunięte. 

W toku postępowań dotyczących Dostawy samochodów (22), Remontu pomieszczeń w KG PSP49 

oraz Dostawy sprzętu komputerowego wykonawcy zwracali się do zamawiającego o wyjaśnienie 

treści SIWZ w części odnoszącej się do opisów przedmiotów zamówień, a w postępowaniu 

pn. Dostawa materiałów pędnych w zakresie projektu umowy. Na podstawie postanowień art. 38 

ustawy Prawo zamówień publicznych KG PSP udzielała wykonawcom wyjaśnień treści SIWZ. Ponadto, 

w wyniku ww. pytań w ramach postępowań pn. Dostawa materiałów pędnych, Remont pomieszczeń 

w KG PSP oraz Dostawa sprzętu komputerowego KG PSP dokonywała modyfikacji treści SIWZ. 

W żadnym z badanych postępowań nie zaistniały okoliczności wskazujące na potrzebę przedłużania 

terminów: otwarcia ofert i związania ofertą. 

Analiza dokumentacji postępowania dotyczącego Dostawy materiałów pędnych wykazała, 

że w związku z udzielonymi uczestnikom postępowania50 odpowiedziami zmianie uległy zapisy 

załącznika Nr 2 do SIWZ (dotyczy projektu umowy). Jednocześnie należy zaznaczyć, że KG PSP 

w ww. odpowiedziach dwukrotnie niewłaściwie powołała się na § 3 ust. 7 projektu umowy 

przytaczając treść § 2 ust. 7 tego projektu. Z uzyskanych w powyższym zakresie wyjaśnień wynika, 

                                                                 
47 Zgodnie z art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
48 Dz. U. Nr 226, poz. 1817, z późn. zm. 
49 Zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych w dniu 8 października 2013 r. zamawiający zorganizował zebranie wykonawców 

w celu przedstawienia zakresu planowanych do zrealizowania w ramach zamówienia robót budowlanych. W wyniku zgłoszonych na zebraniu 
pytań, KG PSP udzieliła na nie odpowiedzi. Informacja z zebrania, w tym pytania i odpowiedzi zostały przekazane uczestnikom postępowania 
i zamieszczone na stronie internetowej Komendy Głównej PSP.  

50 Pismo Nr BF-IV-2370/29-11/12/13 z dnia 10 stycznia 2013 r. 
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że niewłaściwe powołanie ww. postanowień projektu umowy nie zostało w toku postępowania 

sprostowane z uwagi na to, że był to błąd, będący następstwem niezamierzonej omyłki pisarskiej 

i nie został on wcześniej dostrzeżony ani przez zamawiającego, ani przez potencjalnych wykonawców 

zamówienia. Biorąc pod uwagę fakt, że pomyłka nie miała wpływu na właściwe przygotowanie oferty 

i nie wymagała np. dodatkowych wyjaśnień została uznana za uchybienie. 

W SIWZ51 dotyczących postępowań o udzielenie zamówień publicznych pn. Dostawa samochodów 

(22), Remont pomieszczeń w KG PSP oraz Dostawa sprzętu komputerowego błędnie określono numer 

załącznika, w którym wykonawca miał wskazać w  ofercie części zamówienia powierzone 

do wykonania podwykonawcom. Z uzyskanych w powyższym zakresie wyjaśnień wynika, że błędy 

były wynikiem pomyłek pracowników WZP BF KG PSP i nie zostały wychwycone przez nadzorujących 

pracę naczelnika WZP BF KG PSP oraz dyrektora i zastępcę dyrektora Biura. Powyższych pomyłek nie 

zauważyli także przedstawiciele komórek właściwych dla przedmiotów zamówień oraz uczestnicy 

postępowań. Biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt, że pomyłki mogły mieć wpływ na właściwe 

przygotowanie ofert i skutkować koniecznością korygowania oświadczeń składanych przez 

wykonawców uznano, że SIWZ sporządzone w ramach ww. postępowań zostały opracowane 

nierzetelnie.  

W pozostałym zakresie sformułowania zawarte w specyfikacjach istotnych warunków zamówień 

opracowanych w ramach postępowań objętych badaniem były precyzyjne i nie pozostawiały 

wątpliwości interpretacyjnych. 

W postępowaniach dotyczących Dostaw samochodów (5), (12) i (22) użycie dwóch kryteriów oceny 

ofert - cena 95% oraz gwarancja mechaniczna 5% - gwarantowało zamawiającemu wybór 

najkorzystniejszej oferty. W przypadku postępowań pn. Dostawa materiałów pędnych oraz Remontu 

pomieszczeń w KG PSP użycie kryterium najniższej ceny - jako jedynego kryterium oceny ofert  

- gwarantowało zamawiającemu wybór najkorzystniejszej oferty. Należy zaznaczyć, że precyzyjnie 

wskazane w OPZ warunki i założenia w zakresie pozyskania paliw szczegółowo określały jakość 

wykonania usługi. Podobnie sytuacja wyglądała w przypadku postępowania dotyczącego Remontu 

pomieszczeń KG PSP, gdzie OPZ, Projekt i dołączony do niego przedmiar robót szczegółowo określały 

jakość i wymagania techniczne w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. 

Z uzyskanych w toku czynności kontrolnych wyjaśnień w zakresie uzasadnienia dla zastosowania, 

w postępowaniu dotyczącym Dostawy sprzętu komputerowego, jednego kryterium - cena 100%  

- wynika, że KG PSP kierowała się specyfiką przedmiotowego postępowania. Zgodnie z  wyjaśnieniami 

KG PSP, opisany w zamówieniu sprzęt był wytwarzany przez wielu wytwórców i dostępny 

bez ograniczeń na rynku, w związku z tym nie widziano potrzeby użycia innego kryterium wyboru 

oferty najkorzystniejszej.  

W wyniku przeprowadzonej analizy OPZ na Dostawę sprzętu komputerowego ustalono, że przyjęte 

kryterium nie było racjonalnie uzasadnione i nie gwarantowało wyboru najkorzystniejszej oferty. 

W postępowaniu tym, poza cenowym, zasadne było wskazanie innych kryteriów, za które 

wykonawcy mogliby otrzymać dodatkowe punkty, np. przedłużenie okresu gwarancyjnego, 

                                                                 
51 Dotyczy SIWZ - rozdział XVII. 
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całodobowy serwis techniczny, wyższe parametry zaoferowanego sprzętu (większa funkcjonalność, 

np. większa liczba pamięci RAM, większa pojemność dysku twardego, szybszy procesor). Należy 

zauważyć, że przygotowanie pozacenowych kryteriów oceny ofert dla ww. postępowania 

wymagałoby większego nakładu pracy, ale mogłoby doprowadzić do sprecyzowania takich cech 

nabywanego sprzętu, które szczególnie interesowały KG PSP. Rzetelna praca wykonana w ramach 

przygotowania i wdrożenia do postępowań o udzielenie omawianych zamówień innych niż cena 

kryteriów oceny ofert mogłaby przyczynić się do bardziej efektywnego wydatkowania środków 

finansowych. 

Przejrzystość procedur prowadzonych w KG PSP została zapewniona postanowieniami decyzji Nr 26 

regulującej zasady planowania i udzielania zamówień publicznych w KG PSP, w których określono 

zakres odpowiedzialności poszczególnych osób uczestniczących w przygotowywaniu 

i przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych.  

W toku kontroli stwierdzono, że  zgodnie z § 2 ust. 1 Regulaminu planowania i udzielania zamówień 

publicznych w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej WZP BF KG PSP odpowiadał 

za realizację zamówień publicznych na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień 

publicznych. W ramach przygotowywania postępowań o udzielnie zamówień publicznych pracownicy 

WZP BF KG PSP, na podstawie Wniosków o wszczęcie postępowań publicznych, opracowywali 

projekty SIWZ wraz z załącznikami. Zgodnie z § 22 ww. Regulaminu zweryfikowane przez naczelnika 

i dyrektora WZP BF KG PSP komplety dokumentacji przekazywane były do komórek merytorycznych 

właściwych dla przedmiotów zamówień, w celu wniesienia uwag lub zaakceptowania treści w nich 

zawartych. Kierownicy tych komórek odpowiadali za sprawdzenie SIWZ pod kątem zapewnienia 

zapisów gwarantujących prawidłową realizację zadania w szczególności w zakresie: warunków 

serwisu, wymaganych dokumentów technicznych i/lub świadectw dopuszczenia, opisów 

przedmiotów zamówień, nazewnictwa, posiadania przez wykonawców niezbędnych dokumentów 

wymaganych prawem (koncesje, zezwolenia, licencje), warunków/wymagań, które należałoby 

uwzględnić biorąc pod uwagę właściwości przedmiotów zamówień, przyjętej metodyki oceny ofert, 

konkurencyjności postępowań, itp. Na dowód akceptacji, każda strona SIWZ i załączników była 

parafowana przez kierowników ww. komórek. Po otrzymaniu roboczej wersji projektu SIWZ, 

zweryfikowanego przez komórkę właściwą dla przedmiotu zamówienia, WZP BF KG PSP 

przygotowywał wersję ostateczną SIWZ, do zatwierdzenia przez Komendanta Głównego PSP. 

Należy zaznaczyć, że w objętych kontrolą postępowaniach w przypadkach, w których dokonywano 

modyfikacji treści SIWZ, zgodnie z postanowieniami § 23 Regulaminu planowania i udzielania 

zamówień publicznych w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej, przed podpisaniem przez 

Zastępcę Komendanta Głównego PSP i opublikowaniem zmian były one parafowane przez 

przewodniczących komisji przetargowych, naczelnika WZP KG PSP, dyrektora lub zastępcę dyrektora 

BF KG PSP52 oraz kierownika komórki  właściwej dla przedmiotu zamówienia53.  

                                                                 
52 W zakresie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 
53 W zakresie opisu przedmiotu zamówienia. 
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Należy zaznaczyć, że pomimo funkcjonującego w KG PSP systemu nadzoru nad osobami 

opracowującymi SIWZ - w toku czynności kontrolnych stwierdzono uchybienia i nieprawidłowości 

wskazujące na to, że nadzór ten w omawianym zakresie nie był wystarczający. 

3. Zalecenia i wnioski. 

W celu usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości oraz usprawnienia funkcjonowania 

Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej wnoszę o: 

 

1. Wprowadzenie mechanizmów, które zagwarantują, że w KG PSP w ramach przygotowywania 

postępowań o udzielenie zamówień publicznych opracowane kryteria oceny ofert 

dostosowywane będą do charakteru realizowanych zamówień. 

2. Wprowadzenie w komórkach merytorycznych KG PSP mechanizmów, które zagwarantują, 

że przed przystąpieniem do sporządzania opisów przedmiotów zamówień zostaną 

przeprowadzone i udokumentowane odpowiednie i wnikliwe analizy w zakresie właściwego 

zdiagnozowania potrzeb, parametrów i wymagań technicznych planowanego do zakupienia 

sprzętu (w szczególności teleinformatycznego). 

3. Wprowadzenie w komórkach merytorycznych KG PSP mechanizmów, które zapewnią 

dokumentowanie procesu tworzenia opisów przedmiotów zamówień, z uwzględnieniem 

podstaw wprowadzanych wymogów, nanoszenia zmian, a także danych umożliwiających 

identyfikację autorów poszczególnych zapisów . 

4. Podjęcie działań zapewniających prawidłowy i skuteczny nadzór merytoryczny nad osobami 

realizującymi proces sporządzania opisów przedmiotów zamówień oraz przygotowującymi 

i prowadzącymi postępowania o udzielenie zamówień publicznych w celu wyeliminowania 

nieprawidłowości wykazanych w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym. 

5. Rozważenie zasadności wprowadzenia obowiązku składania pisemnych oświadczeń przez 

osoby przygotowujące OPZ w zakresie źródeł pozyskiwania informacji dotyczących 

przedmiotu zamówienia. 

 

Na podstawie art. 49 ustawy o kontroli w administracji rządowej uprzejmie proszę Pana Komendanta 

o przedstawienie, w terminie do dnia 31 października 2014 r., informacji o sposobie wykonania 

zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie 

usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. 

 
 

 

 

 

 

 

Wykonano w 2 egz.: 

Egz. Nr 1 – KG PSP 

Egz. Nr 2 – aa 

Sporządził/wykonał: Zespół kontrolny MSW. 


