
zamówień publicznych, wieloletni vvykładowca zamówień publicznych m. in. w Szkole Głównej
Handlowej w Warszawie i W Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej.

Przedłożona w załączeniu opinia prawna p. Jerzego Pieroga jest zbieżna z naszymi uwagami
izastrzeżeniami oraz potwierdza nasze stanowisko określone przy piśmie RW- -094/27/2016.
Oceniane przez autora opinii działania i czynności SGSP zakwestionowane przez zespół
kontrolny, uznane zostały za prawidłowe wręcz wzorcowe, itak:

cyt.: ,, Mając na uwadze, iż praktycznie żaden ze wskazanych przez kontrolującego zarzutów
(nieprawidłowości) nie znajduje potwierdzenia można stwierdzicf, iż W świetle analizowanych
dokumentów; dotyczących prowadzonych postępowań , nadzór wSGSP funkcjonuje skutecznie
oraz efektywnie. Drobne uchybienia wcale nie oznaczają nieskuteczności kontroli i nadzoru, są
tylko naturalną konsekwencją aktywnej działalności jednostki sektora finansów publicznych
i działających wjej imieniu osób."

ponadto:

cyt.: ” należy uznacj że nadzór i organizacja procesu udzielania zamówień publicznych
w SGSP odbywa się w sposób należyty. zaś negatywna ocena kontrolującego jest calkowicie
bezzasadna. W ocenie sporządzającego niniejszą opinię, procedury zamówień publicznych
prowadzone są w Szkole w sposób prawidłowy, można wręcz stwierdzić -
w sposób wzorcowy. Przepisy wewnętrzne zabezpieczają interes zamawiającego. Podobnie
określić można postępowanie osób realizujących te procedury oraz osób nadzorujących. ”

Opinia prawna autorstwa Jerzego Pieroga z dnia 14 marca 2016 r., stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego pisma.

Odnosząc się natomiast do zaleceń i wniosków kontroli zawartych w piśmie z dnia
19 lutego 2016 r., znak: DKSiW-K-I-093-1/2016 pt. „Wystąpienie pokontrolne" (data wpływu
do kancelarii SGSP 25 luty 2016 r. ), na podstawie art. 49 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.
o kontroli w administracji rządowej (DZ.U.NR 185,poz. 1092) oraz realizując wnioski z oceny
zewnętlznej, informuję o czynnościach podjętych w celu usunięcia nieprawidłowości oraz
usprawnienia funkcjonowania jednostki:

1. W dniu 25 lutego 2016 r. zorganizowano spotkanie, na którym omówiono wyniki
kontroli, wnioski oraz zalecenia pokontrolne. Uczestnicy spotkania zostali zobligowani
do zwiększenia nadzoru nad realizacją obowiązujących procedur Zarządzenie nr 5/16
z dnia 03 marca 2016r. W sprawie realizacji zaleceń i wniosków wystąpienia po kontroli
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat: System organizacji
zamówień na roboty budowlane wSGSP, w terminie od dnia 22 czerwca 2015 r. do dnia
30 września 2015 r. W Szkole Głównej Slużby Pożarniczej (stanowi załącznik nr 7 do
niniejszego pisma), w tym przede wszystkim do rzetelnego i starannego
przygotowywania i prowadzenia dokumentacji postępowań w sprawie zamówień
publicznych. Protokół ze spotkania stanowi załącznik nr 2 do niniejszego pisma.

2. Pracownicy wszystkich komórek organizacyjnych realizujących zamówienia publiczne
zostali pouczeni o obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz aktów wewnętrznych obowiązujących w SGSP w tym zakresie,
a w szczególności: właściwego tworzenia opisów przedmiotów zamówienia,
przeprowadzania odpowiednich, wnikliwych analiz rozeznania rynku, warunków udziału
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temu vvyzwaniu i presji odpowiedzialności - zrezygnował z pracy składając
wypowiedzenie. Aktualnie trwa procedura wyboru nowego kierownika działu Logistyki,
z naciskiem na doświadczenie w realizacji robót budowlanych w procedurach zamówień
publicznych.
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Opinia prawna z dnia 14 marca 2016 r wykonana przez p. Jerzego Pieroga.
Protokół ze spotkania zorganizowanego przez Rektora-Komendanta w dniu 25 lutego 2016 r _
Pismo nr RZ-077/129/16 z dnia 22marca 2016 r
Zarządzenie Rektora-Komendanta nr 8/16 z dnia 21 marca 2016 r. wprowadzające do stosowania
Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej W zlotych
równowartości 30 000 euro,'
Zarządzenie Rektora-Komendanta nr 7/16 z dnia 21 marca 2016 r. wprowadzające modyfikację
obowiązującego Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Szkole Głównej Służby Pożarniczej
Pismo nr RF 321/20/16 z dnia 8.03.2016;
Zarządzenie nr 5/16 z dnia 03 marca 2016 r. w sprawie realizacji zaleceń i wniosków wystąpienia po
kontroli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat: System organizacji' zamówień na
roboty budowlane w SGSP, w terminie od dnia 22 czerwca 2015 r. do dnia 30 września 2015 r. w Szkole
Głównej Slużby Pożarniczej.
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