
SPRAWOZDANIE 

z kontroli przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą MEC Kołobrzeg 

Sp. z o.o. 

W dniu 09.02.2021 r. Członkowie Rady Nadzorczej Aleksander Bolko i 
Olga Roszak — Pezała przeprowadzili kontrolę Spółki w zakresie wybranych 
zamówień publicznych z okresu roku obrachunkowego 2019/2020. 

Kontrolą objęto postępowanie nr 19/2020 pn. „Przebudowa osiedlowej sieci 
cieplnej wysokich parametrów w technologii preizolowanej wraz z podłączeniem 
istniejących przyłączy na odcinku od komory K-65 przy ul. Kupieckiej do komory 
K-68 przy ul. Myśliwskiej 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 oraz 
załącznikami opublikowane zostało na stronie internetowej 
www.mec.kolobrzeg.pl w dziale przetargi w dniu 28.05.2020 r. 

Wartość przedmiotu zamówienia ustalona została na kwotę 350.000,00 zł netto 
zgodnie z zatwierdzonym planem inwestycji na rok 2019/2020 poz. 2D049 planu 
inwestycji. Całkowita wartość zadanie inwestycyjne poz. 2D049 pn. 
„Modernizacja sieci cieplnej K-65 do K-68, dn. 250-200 ul. Kupiecka — 

Koszalińska” wynosiła 450.000,00 zł i obejmowała zakup materiałów 
preizolowanych (postępowanie przetargowe 18/2020) jak również wykonanie 
przebudowy sieci cieplnej K-65 do K-68 (postępowanie przetargowe 19/2020) z 
wykorzystaniem materiałów Zamawiającego. Zadanie miało być realizowane na 
przełomie dwóch okresów obrachunkowych 2019/2020 (250.000,00 zł) i 
2020/2021 (200.000,00 zł). 



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  

Na dokumencie stanowiącym Informację z sesji otwarcia ofert wskazana jest 
Komisja w składzie pięcioosobowym tj.: 

1. Danuta Głowacka  - Przewodnicząca  
2. Marek Stachniak - członek 
3. Grzegorz Ławrynowicz - członek 
4. Anna Figaj – Mackojć  - członek 
5. Krzysztof Chmielewski - członek 

Pod ww. dokumentami podpisy złożyło czterech członków Komisji. 

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 15.06.2020 r. o godz. 10:30. 

W wymaganym terminie składania ofert wpłynęły cztery oferty: 

1. TERMOEKOLOGIA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Abpa W 
Dymka 304/1 z oferowaną kwotą zł netto 558 200,00 zł brutto 686 586,00 
zł 

2. PPHU „TERMO-SAN", z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Koralowej 5 z 
oferowaną kwotą zł netto  289 000,00 zł. brutto; 355 470,00,00 zł. 

3. Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ENERGOTERM Sp. z o.o. z siedzibą w 
Toruniu przy ul. Płaskiej 4-10 z oferowaną kwotą zł. netto 866 000,00 zł 
brutto 1 065 180,00 zł. 

4. OLBUD Gierwielaniec Sp. J. z siedzibą w Koninie przy ul. Kleczewskiej 
16 z oferowaną kwotą zł. netto 471 745,74 zł brutto 580 247,26 zł. 

 

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 16.06.2020 r. 

Termin wykonania zamówienia:  

1/ ETAP l: 
- rozpoczęcie robót 1 lipca 2020r, 

- zakończenie robót 30 września 2020r.  

2/ ETAP II: 



- rozpoczęcie robót 1 października 2020 r. 

- zakończenie robót 16 listopada 2020r. 
Etap I zrealizowano w terminie. Zakończenie realizacji Etapu II na wniosek 
wykonawcy, zgodnie z aneksem nr 2 z dnia 22.12.2020 r., został przesunięty 
do dnia 15.05.2021 r. 
 
 
Ponadto kontrolą objęto postępowanie Nr 21/2020 dotyczące „Wykonanie 
remontu dwóch suwnic bramowych" 
 
       Postępowanie zgodnie z § 6 ust.2 pkt 1 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. 1 pkt 3) jako zamówienie sektorowe. 
 
 
 
Ogłoszenie o zamówieniu wraz ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia oraz załącznikami opublikowane zostało na stronie internetowej 
www.ńiec.kolobrzeg.pl w dziale przetargi w dniu 19.06.2020 r. Otwarcie ofert 
nastąpiło w dniu 3.07.2020r. o godz. 10:30 
 
W toku postępowania wpłynęły dwie oferty: 
1. Dźwigar Brogul i Stępień Sp. J. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Krańcowej 

l, z oferowaną kwotą zł. netto 93 000,00 zł brutto 114 390,00 zł. 
2. Zakład Usługowo-Handlowy ELWIKO Stanisław Dropik z siedzibą w 

Szczecinie przy ul. Antosiewicza I z oferowaną kwotą zł. netto 82 900,00 zł 
brutto 101 967,00 zł. 

 
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę netto  
00 000,00 zł wynikającą z zatwierdzonych planem remontów na rok 2019/2020 
poz. planu 7M001. 
 
Rozstrzygnięcia przetargu dokonała Komisja przetargowa w składzie: 
 
1. Danuta Głowacka  - Przewodnicząca  
2. Grzegorz Ławrynowicz - Sekretarz 
3. Marek Stachniak - członek 
4. Krzysztof Chmielewski - członek 
5. Anna Figaj – Mackojć  - członek 



 

powołana na mocy Zarządzenia nr 7/2013/2014 Prezesa Miejskiej Energetyki 
Cieplnej w Kołobrzegu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 
13.01.2014 r. 

W w/w postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez firmę: Zakład Usługowo- 
Handlowy ELWIKO Stanisław Dropik z siedzibą w Szczecinie przy ul. 
Antosiewicza 1. 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 
06.07.2020r. 

Zgodnie z umową nr 21/2020 z dnia 17.07.2020 r. ustalono terminy realizacji: 

 

- rozpoczęcie 17.07.2020 r. 

- zakończenie — 28.08.2020 r. 

Remont został wykonany w terminie zgodnie ze sztuką budowlaną i funkcjonuje 
bez usterek. 

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. 

Przewodniczący Rady Nadzorczej  MEC Kołobrzeg 

 


