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Pan Mirosław Król
Starosta Świdnicki
Starostwo Powiatowe w Świdniku
ul. Niepodległości 13
21-047 Świdnik

Szanowny Panie Starosto
W dniach od 21 grudnia 2011 r. do 5 stycznia 2012 r. (z przerwami) Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie przeprowadziła doraźną kontrolę gospodarki finansowej
powiatu świdnickiego. Protokół kontroli podpisano 10 stycznia 2012 r.
Poniżej podaję stwierdzoną nieprawidłowość wraz z wnioskiem co do sposobu
jej wyeliminowania, stosownie do przepisów art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.).
W załączniku do wystąpienia pokontrolnego wskazuję osoby odpowiedzialne
za stwierdzone nieprawidłowości.

Niepoprawienie omyłek polegających na niezgodności jedynej oferty złożonej
w postępowaniu pn. „Wykonanie prac geodezyjno – kartograficznych dotyczących
założenia ewidencji budynków i lokali dla czterech obrębów: Franciszków, Mełgiew I,
Krępiec, Nowy Krępiec Kolonia”, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty –
str. 8-11 protokołu.
Poprawiać omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych
warunków zamówienia i niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie
zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona, stosownie do

przepisów art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 2 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Jeżeli wykonawca w terminie 3
dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie takiej omyłki –
ofertę odrzucać, stosownie do przepisów art. 89 ust. 1 pkt 7 ustawy.

Jeżeli uważa Pan, że wniosek ten narusza prawo przez błędną jego wykładnię
lub niewłaściwe zastosowanie, przysługuje Panu – zgodnie z art. 9 ust. 3 i 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych – prawo zgłoszenia zastrzeżeń do Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Lublinie w ciągu 14 dni od otrzymania tego wystąpienia.
Jednocześnie informuję, że – stosownie do przepisu art. 9 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych – jest Pan zobowiązany zawiadomić Izbę o wykonaniu
wniosku pokontrolnego lub o przyczynach jego niewykonania – w formie pisemnej i elektronicznej (plik w formacie Microsoft Word (*.doc) lub Rich Text Format (*.rtf) na adres: wkgf@lublin.rio.gov.pl) – w terminie 30 dni od daty doręczenia Pani tego wystąpienia, mając na
uwadze przepisy art. 27 tej ustawy.
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