UCHWAŁA NR VIII- 77/2019
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE
z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Wołomina
Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego
(tj. Dz.U. z 2018r. poz. 2096 późn. zm.) Rada Miejska w Wołominie uchwala co następuje:
§ 1. Uznaje się za bezzasadną skargę na działanie Burmistrza Wołomina dotyczące udzielenia zamówienia
publicznego na dostawę worków na odpady komunalne przekazaną w dniu 2 kwietnia 2019 roku przez
Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie przy piśmie Nr WK.053.27.2019.
§ 2. Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia skargi stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Wołominie
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wołominie
Marek Górski
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Załącznik do uchwały Nr VIII- 77/2019
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 30 maja 2019 r.
W dniu 2 kwietnia 2019 roku Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie przekazała skargę na działanie
Burmistrza Wołomina dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na dostawę worków na odpady
komunalne.
Rada Miejska w Wołominie uznała skargę za bezzasadną opierając sie na wniosku Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji, która w toku przeprowadzonego postępowania wyjaśniajacego ustaliła co następuje:
1) pismem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 marca 2019 r. oraz dołączonym
wydrukiem zawiadomienia skierowanym na adres: sygnal@cba.gov.pl
2) Zaproszeniem do złożenia oferty cenowej z dnia 29 stycznia 2019 r. w przedmiocie zamówienia:
Dostawa worków na odpady komunalne.
3) Kalkulacją worków czarnych na odpady komunalne na podstawie cen ofert z postępowania w 2018r.
4) Wnioskiem o udzielenie zamówienia stosowanym w zamówieniach o wartości powyżej 10 000
(dziesięciu tysięcy) zł netto do 30 000 (trzydziestu tysięcy) euro.
5) Czterema formularzami ofertowymi.
6) Informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 6 lutego 2019 r.
7) Umową z dnia 27 lutego 2019 r. zawartą między Gminą Wołomin a Wykonawcą w zakresie dostawy
worków czarnych na odpady komunalne.
8) Wyjaśnieniami sekretarz Gminy Małgorzaty Izdebskiej w tej sprawie. Ponadto, na posiedzeniu Komisji
przedstawiono worki z partii dostarczonej do Urzędu Miasta w 2019r.
9) wartość szacunkowa konieczna dla określenia procedury, w jakiej zostanie przeprowadzone
postępowanie na zakup worków została oszacowana na podstawie cen z adekwatnego postępowania
przeprowadzonego w 2018 roku. Z wyjaśnień Sekretarza Gminy wynika, iż szacowanie wartości
zamówienia zgodnie z regulaminem wewnętrznym urzędu może być przeprowadzone w oparciu o oferty
z poprzedniego postępowania, należy jednak uwzględnić wskaźnik inflacji wynoszący ok. 3%.
W omawianym przypadku wartość szacunkowa zamówienia wyniosła 42 459,62 zł, co nie przekroczyło
kwoty 30 000 euro, dlatego postępowanie przeprowadzone było na podstawie wewnętrznego regulaminu
Urzędu Miejskiego. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej zamieszczone zostało na okres 5 dni na tablicy
ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wołominie. W określonym terminie
wpłynęły 4 oferty o wartości od 20 665,00 zł do 47 815,00 zł. Jedynym kryterium zastosowanym przy ocenie
ofert była cena za dostawę worków. Otrzymane oferty różniły się od ceny oferty najniższej odpowiednio o 9%,
84% oraz 131%.
10) Z wyjaśnień pisemnych złożonych przez przedstawiciela Zamawiającego wynika, iż cyt.”Szacowanie
wartości zamówienia opiera się o wartość dostawy przedmiotu zamówienia, Zamawiający nie posiada ani
wiedzy ani znajomości szczegółów rynku oraz technologii produkcji worków na odpady. To oferent znając
wymagane parametry podane w zaproszeniu do składania ofert powinien wycenić przedmiot zamówienia
w sposób uwzględniający wszystkie koszty produkcji, pakowania i dostawy worków. Parametry worków
oraz warunki udziału w postępowaniu w 2019 roku były analogiczne jak w roku 2018 i latach ubiegłych,
i dostarczone worki na śmieci były zgodne z parametrami i oczekiwaniami Zamawiającego”.
Zgodnie z Zaproszeniem do złożenia oferty cenowej, a następnie z podpisaną Umową, Wykonawca
zobowiązał się do dostarczenia worków czarnych na odpady komunalne w następującej liczbie:
1) 25 000 sztuk worków przeznaczonych do zbiórki odpadów komunalnych w kolorze czarnym
wykonanych z folii LDPE, o pojemności 35 l, grubości 0,07 mm.
2) 91 000 sztuk worków przeznaczonych do zbiórki odpadów komunalnych w kolorze czarnym
wykonanych z folii LDPE, o pojemności 120 l, grubości 0,07 mm.
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3) 5000 sztuk worków przeznaczonych do zbiórki odpadów komunalnych w kolorze czarnym wykonanych
z folii LDPE o pojemności 180 l, grubości 0,07 mm,
4) 5500 sztuk worków przeznaczonych do zbiórki odpadów komunalnych w kolorze czarnym wykonanych
z folii LDPE o pojemności 250 l, grubości 0,07 mm.
Grubości worków określone w postępowaniu wynikają z wieloletniej praktyki pracowników w zakresie
oczyszczania terenów publicznych, co podkreślono, cieńsze worki przy dużej ilości cięższych śmieci – mogą
pękać.
W złożonym Komisji wyjaśnieniu uwzględniono, iż w postępowaniu prowadzonym na podstawie
regulaminu wewnętrznego nie określono procedury odwoławczej, a jak napisano powyżej na etapie składania
oferty Zamawiający bazuje na oświadczeniu wykonawcy wskazanym w ofercie.
Biorąc powyższe pod uwagę Rada Miejska w Wołominie postanowiła jak w § 1 uchwały.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wołominie
Marek Górski
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