
SPRAWOZDANIE 
Z KONTROLI RADY NADZORCZEJ W SPOŁCE MIEJSKA 

ENERGETYKA CIEPLNA W KOŁOBRZEGU SP. Z O.O. 
 
Rada Nadzorcza w oparciu o Regulamin przeprowadzania kontroli w Spółce 
Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu przeprowadziła kontrolę zgodnie z 
planem kontroli na rok obrachunkowy 2018/2019 
 
Kontrolę przeprowadzono w dniu 14 grudnia 2018r. 
 

1. Kontrolą objęto postępowanie nr 33/2018 pn. „Wymiana kanałowego 
przyłącza sieci cieplnej wysokich parametrów na rury w technologii 
preizolowanej 2x(ɸ139, 7/225 mm od komory K-41/A do budynku 
mieszkalnego przy ul. Mariackiej 16 w Kołobrzegu. 

2. Postępowanie Nr 49/2017 dotyczące „Wykonania i montażu pięciu węzłów 
cieplnych, wymiennikowych, AKPiA i wewnętrznych instalacji 
elektrycznych Postępowanie jako zamówienie sektorowe prowadzone było 
bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych. 

Kontrolującymi byli: 
1. Katarzyna Janicka-Golonka - Członek Rady Nadzorczej 
2. Aleksander Bolko — Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 

 
USTALENIA FAKTYCZNE KONTROLI 

 

W trakcie czynności kontrolnych na podstawie przedłożonych dokumentów i 
wyjaśnień pracownika MEC Sp. z o.o. w Kołobrzegu ustalono następujący stan 
faktyczny: 

1. Postępowanie Nr 33/2018 przeprowadzono w oparciu o § 6 ust. 2 pkt 1 
Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi oraz roboty 
budowlane wprowadzonego w życie Zarządzeniem nr 8/2014/2015 
Prezesa Miejskiej Energetyki Cieplnej w Kołobrzegu Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z dnia 22 kwietnia 2015 r. w trybie przetargu 
nieograniczonego. 
 

Przedmiot zamówienia dotyczył „Wymiana kanałowego przyłącza sieci cieplnej 
wysokich parametrów na rury w technologii preizolowanej 2X ɸ 139, 7/225 mm 
od komory K-41/A do budynku mieszkalnego przy ul. Mariackiej 16 w 
Kołobrzegu. Wartość przedmiotu zamówienia ustalona została na kwotę 
126.000,00 zł netto na podstawie kosztorysu inwestorskiego sporządzonego 



przed ogłoszeniem postępowania z zastosowaniem obecnych cen materiałów 
i taką kwotę netto zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie 
przedmiotowego zadania. W zatwierdzonych planach inwestycyjnych pod 
poz. 2D067 wartość zadania została oszacowana na kwotę netto 130.000,00 
zł. 
 
Ogłoszenie o zamówieniu wraz ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia oraz załącznikami opublikowane zostało na stronie internetowej 
www.mec.kolobrzeg.pl w dziale przetargi w dniu 14.08.2018 r. 
 
W wymaganym terminie składania ofert wpłynęła jedna oferta. 
 
PPHU „TERMO-SAN”, z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Koralowej 5 z 
oferowaną kwotą zł netto, 126.000,00 zł brutto; 154.980,00 zł. 
 

Oferta spełniała wymagane warunki udziału w postępowaniu 
 
2. Postępowanie Nr 49/2017 przeprowadzono w oparciu o S 6 ust. 2 pkt I 

Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi oraz roboty 
budowlane wprowadzonego w życie Zarządzeniem nr 8/2014/2015 
Prezesa Miejskiej Energetyki Cieplnej w Kołobrzegu Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 22 kwietnia 2015 r. w trybie 
przetargu nieograniczonego. 
Przedmiot zamówienia dotyczył „Wykonania i montażu pięciu węzłów 
cieplnych, wymiennikowych, AKPiA i wewnętrznych instalacji 
elektrycznych Postępowanie jako zamówienie sektorowe prowadzone 
było bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych. 

Ogłoszenie o zamówieniu wraz ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia oraz załącznikami opublikowane zostało na stronie internetowej 
www.mec.kolobrzeg.pl w dziale przetargi w dniu 04.08.2017 r. 

 
Komisja oceniała oferty na wykonanie wraz z montażem każdego z 

pięciu węzłów oddzielnie i przewiduje możliwość powierzenia wykonania 
węzłów różnym wykonawcom. 
 
W toku postępowania wpłynęły dwie oferty: 

l. SANI-TECH Grupa SBS Wacław Bogdan Łazarczyk ul. Sienkiewicza 10, 
78-100 Kołobrzeg 

2. METROLOG sp. z o.o. ul. Kościuszki 97, 64-700 Czarnków 
Ogłoszenie o zamówieniu wraz ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia oraz załącznikami opublikowane zostało na stronie internetowej 
www.mec.kolobrzeg.pl w dziale przetargi w dniu 04.08.2018 r.



Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę 254 600,00 zł 
zatwierdzonych planów inwestycyjnych na rok 2017/2018 

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania została opublikowana na stronie 
internetowej www.mec.kolobrzeg.pl w dziale Przetargi - Rozstrzygnięcia 
przetargów. Oferent biorący udział w przetargu został powiadomiony na piśmie 
w dniu 11.08.2017 

Zdaniem kontrolujących postępowania zostały przeprowadzone zgodnie z 
Regulaminem udzielania zamówień na dostawy, usługi oraz na roboty 
budowlane wprowadzonego w życie Zarządzeniem 8/2014/2015 Prezesa 
Miejskiej Energetyki Cieplnej w Kołobrzegu spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z dnia 22.04.2015 r. 

Rada Nadzorcza MEC Kołobrzeg 

 


