
Kołobrzeg, dnia 5.06.2020 r. 

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI RADY NADZORCZEJ 
W SPÓŁCE MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA W KOŁOBRZEGU 

SP. Z O.O. 

Rada Nadzorcza w oparciu o Regulamin przeprowadzania kontroli przez Radę 
Nadzorczą w Spółce Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu przeprowadziła 
kontrolę zgodnie z planem kontroli. 

Kontrole przeprowadzono w dniu 3 — 4 czerwca 2020r. 

1. Kontrolą objęto postępowanie 43/2018 pn. „Wykonanie przyłącza sieci 

cieplnej wysokich parametrów z rur preizolowanych 2xɸ 168,3/250mm i 

długość L-2x400mb od istniejącej komory K-5/6 przy ul. Wschodniej 

Czarnieckiego do granicy działki nr 2/35 obr.14 zlokalizowanej przy ul. 

Wschodniej i ul. gen. T. Rozwadowskiego w Kołobrzegu”. 

2. Ponadto kontrolą objęto postępowanie Nr 12/2019 dotyczące „Wykonania 

i dostawy trzech kompletnych kompaktowych węzłów cieplnych” 
 

Kontrolującymi był: 

Aleksander Bolko - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 

 

USTALENIA FAKTYCZNE KONTROLI 

W trakcie czynności kontrolnych, na podstawie przedłożonych dokumentów i 
wyjaśnień pracowników MEC Sp. z o.o. w Kołobrzegu, ustalono następujący 
stan faktyczny: 
Przedmiot zamówienia dotyczył „Wykonania przyłącza sieci cieplnej wysokich 
parametrów z rur preizolowanych 2xɸ 168,3/250mm i długość L-2x400mb od 
istniejącej komory K-5/6 przy ul. Wschodniej Czarnieckiego do granicy działki 
nr 2/35 obr.14 zlokalizowanej przy ul. Wschodniej i ul. gen. T. 
Rozwadowskiego w Kołobrzegu”. 

Postępowanie 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 z wyłączeniem 
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 133 ust. 1 w zw. z art. 132 
ust. 1 pkt 3) jako zamówienie sektorowe. 
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 16.10.2018 r. 
Wartość przedmiotu zamówienia ustalona została na kwotę 400.000,00 zł netto 
(wg kosztorysu inwestorskiego roboty instalacyjne wyceniono na kwotę 370 
000,00 zł netto plus koszty dodatkowe związane z zajęciem pasa drogowego i 
innymi nieprzewidzianych pracami. ) 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. 2D30 
”Wykonanie sieci i sieci rozdzielczej Budnex ul. Wschodnia" na • kwotę netto 
524 000,00 zł. netto 
Komisja przetargowa została powołana do przeprowadzenia niniejszej 
procedury na mocy Zarządzenia nr 7/2013/2014 Prezesa Miejskiej Energetyki 
Cieplnej w Kołobrzegu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 
14.01.2014 r. 
Na dokumencie stanowiącym Informację z sesji otwarcia ofert wskazana jest 
Komisja w składzie pięcioosobowym. 
Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 26.10.2018 r. o godz. 10:30. 
W wymaganym terminie składania ofert wpłynęły dwie oferty: 

1. PPHU „TERMO-SAN”, z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Koralowej 5 z 
oferowaną kwotą zł netto, 339 700,00 zł brutto; 417 831,00 zł. 

2. TERMOEKOLOGIA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Abpa W. 
Dymka 304/1 

W w/w postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez firmę: Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno — Handlowo — Usługowe „TERMO — SAN” Ryszard 
Biegański, z siedzibą przy ul. Koralowej 5 w Kołobrzegu. Informacja powyższa 
została opublikowana na stronie internetowej www.mec.kolobrzeg.pl w dziale 
Przetargi Oferenci biorący udział w przedmiotowym postępowaniu zostali 
powiadomieni na piśmie w dniu 26.10.2018r. 
Z postepowania wykluczono oferenta Nr 2 (TERMOEKOLOGIA) z powodu, 
że nie udowodnił on spełnienia warunków o którym mowa w Rozdziale VIII 
ust.2 pkt 1 SIWZ tj. wykonania w okresie ostatnich trzech lat minimum trzech 
robót polegających na wykonaniu sieci w systemie rur preizolowanych o 
średnicach powyżej 100 mm i o długościach nie mniejszych niż 100mb. Z 
przedłożonego do oferty wykazu wykonanych robót oraz dokumentów 



potwierdzających ich wykonanie wynika, że wszystkie wykazane roboty były 
zrealizowane wcześniej niż w ciągu ostatnich 3 lat. 
Ponadto kontrolą objęto postępowanie Nr 12/2019 dotyczące „Wykonania i 
dostawy trzech kompletnych kompaktowych węzłów cieplnych, Postępowanie 
jako zamówienie sektorowe prowadzone było bez zastosowania przepisów 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

Postępowanie zgodnie z § 6 ust. 2 pkt I Regulaminu 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. 
prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego. z wyłączeniem 
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 133 ust. 1 w zw. z art. 
132 ust. I pkt 3) jako zamówienie sektorowe. 

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 04.04.2019 r. Otwarcie ofert 
nastąpiło w dniu 12.04.2019 r. o godz. 10:30. 
W wymaganym terminie składania ofert wpłynęły dwie oferty: 

1. PPHU „TERMO-SAN”, z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Koralowej 5 z 
oferowaną kwotą zł netto, 339 700,00 zł brutto; 417 831,00 zł. 

2. TERMOEKOLOGIA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Abpa 
W.Dymka 304/1 

 
W toku postępowania wpłynęły dwie oferty: 

1. 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 

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę 150 000,00 zł 
wynikającą z zatwierdzonych planów inwestycyjnych na rok 2018/2019 
Rozstrzygnięcia przetargu dokonała Komisja przetargowa powołana na mocy 
Zarządzenia nr 7/2013/2014 Prezesa Miejskiej Energetyki Cieplnej w 
Kołobrzegu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 13.01.2014 r. 
Komisja przetargowa do realizacji zamówienia wybrała obu oferentów : 

1. SANI-TECH Grupa SBS Wacław Bogdan Łazarczyk ul. Sienkiewicza 10, 
78-100 Kołobrzeg która wykona i dostarczy dwa węzły cieplne: 



- węzeł dwufunkcyjny w budynku Parafii p.w. Św. Michała 
Archanioła , ul. Ostrobramska w Kołobrzegu kwotę netto 43 900,00 zł 
brutto 53 997,00 zł. 

- węzeł dwufunkcyjny w budynku A Zespołu Budynków 
Mieszkalnych Wielorodzinnych PRO-NORD 2 ul. Łopuskiego w 
Kołobrzegu ul. za kwotę netto 59 190,00 zł brutto 72 803,70 zł. 

2. METROLOG sp. z o.o. ul. Kościuszki 97, 64-700 Czarnków 
 węzeł trzyfunkcyjny w budynku Centrum Zdrowia i Relaksu 

„VERANO” przy ul. Kościuszki w Kołobrzegu za kwotę netto 74 264,00 
zł. brutto 91 344,72 zł. 

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania została opublikowana na stronie 
internetowej www.mec.kolobrzeg.pl w dziale Przetargi - Rozstrzygnięcia 
przetargów. Oferenci biorący udział w przetargu został powiadomiony na' 
piśmie w dniu 16.04.2019 

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. 
 
Zdaniem kontrolującego 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 


