
URZAD MIASTA GDIHI
WURO KONTEOLI

PBK.1712.4.1.2016

PROTOKOL NR 9/2016

z kontroli przeprowadzonej w:
Samodzielnym Referacie ds. Energetyki Urz^du Miasta Gdyni,
Al. Marszalka Pilsudskiego 52/54
przez:

Jolante Armknecht - inspektora Biura Kontroli,
Iwon? Hebel - inspektora Biura Kontroli.

Kontrola pianowa realizacji zadan referatu, prawidlowosc przeprowadzania
post^powan o zamowienia publiczne - 2015 rok.
Kontrol? przeprowadzono na podstawie upowaznienia Prezydenta Miasta Gdyni
nr 9/2016 z dnia 17 maja 2016 roku (SOO.077.44.2016).

Kontrol? przeprowadzono w okresie od 17 maja do 7 czerwca 2016 roku.

W kontrolowanym okresie funkcj? kierownika referatu pelnila Pani Hanna
Gorecka-Banasik.

Wyjasnien w trakcie kontroli udzielaly:
1. Pani Hanna Gorecka-Banasik - kierownik.

2. Pani Sylwia Grabowska - inspektor.

Na podstawie udost^pnionych dokumentow ustalono, co nastejDuje:

I. PRZEPISY PRAWA

1. Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (tekst jednolity, Dz. U.
z 2013 r. poz. 594 z pozn. zm.).

2. Ustawa z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity, Dz. U.
z 2012 r. poz. 1059 z pozn. zm.).

3. Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity, Dz.U.
z 2013 r. poz. 1232 z pozn. zm.).

4. Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i uslug (tekst jednolity, Dz.U.
z 2011 r. 177.1054 z pozn. zm.).
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5. Ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity,
Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z pozn. zm.).

6. Uchwala nr 111/58/10 Rady Miasta Gdyni z 22 grudnia 2010 roku w sprawie:
kryteriow wyboru inwestycji do fmansowania lub dofmansowania oraz trybu
postepowania w sprawie udzielania dotacji ekologicznych i sposobu ich
rozliczania.

7. Uchwala nr XXVIII/591/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2013 r.
w sprawie: uchwalenia „Zalozen do planu zaopatrzenia w cieplo, energie
elektryczn^ i paliwa gazowe dla obszaru miasta Gdyni na lata 2012-2030".

8. Uchwala nr XLIV/910/14 Rady Miasta Gdyni z 25 czerwca 2014 r. w sprawie
przyjecia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie
modemizacji zrodel ciepla w budynkach nalezacych do osob fizycznych i wspolnot
mieszkaniowych w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza - edycja 2014".

9. Uchwala nr XLVII/1007/14 Rady Miasta Gdyni z 29 pazdziernika 2014 r.
zmieniaj^ca Uchwal? Rady Miasta Gdyni w sprawie przyjecia zasad ustalania
i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie modemizacji zrodel ciepla
w budynkach nalezacych do osob fizycznych i wspolnot mieszkaniowych
w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza - edycja 2014".

10. Uchwala nr XI/214/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie
przyjecia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie
modemizacji zrodel ciepla w budynkach nalezacych do osob fizycznych i wspolnot
mieszkaniowych w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza - edycja 2015".

11. Zarzadzenie nr 13554/14/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21 stycznia
2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urz^du Miasta Gdyni.

12. Zarzadzenie nr 8183/08/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 3 listopada
2008 r. w sprawie: przyjecia „Instrukcji w sprawie trybu udzielania zamowien
publicznych".

13. Zarzadzenie nr 14947/14/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27 maja
2014 r. w sprawie: Regulaminu postepowania przy udzielaniu zamowien
publicznych, ktorych wartosc szacunkowa jest wyzsza niz 30.000 zl ale nie
przekracza wyrazonej w zlotych rownowartosci kwoty 30.000 euro.

14. Zarzadzenie nr 7552/12/VI/R Prezydenta Miasta Gdyni z 14 sierpnia 2012 r.
w sprawie przyjecia wzorow wnioskow i umowy o przyznanie dotacji
ekologicznych oraz upowaznienia do podpisywania umow na dotacje ekologiczne.
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15. Zarzadzenie nr 14686/14/VI/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 6 maja 2014 r.
w sprawie: przystajrienia przez Gmine Miasto Gdynia do konkursu „Czyste
powietrze Pomorza" (edycja 2014) ogloszonego przez Wojewodzki Fundusz
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Gdahsku.

16. Zarzadzenie nr 82/14/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2 grudnia 2014 r.
w sprawie: przyjecia wzoru umowy o przyznanie dotacji ekologicznych oraz
upowaznienia do podpisywania umow w ramach realizacji Uchwaly Rady Miasta
Gdyni w sprawie przyjecia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na
dofinansowanie modemizacji zrodel ciepla w budynkach nalezacych do osob
fizycznych i wspolnot mieszkaniowych w ramach konkursu „Czyste powietrze
Pomorza - edycja 2014".

17. Zarzadzenie nr 1256/15/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 10 marca
2015 r. w sprawie: aktualizacji „Zalozeh do planu zaopatrzenia w cieplo, energie
elektryczn^ i paliwa gazowe dla obszaru miasta Gdyni na lata 2012-2030".

18. Zarzadzenie nr 1962/15/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13 maja 2015 r.
w sprawie: przyst^pienia przez Gmin? Miasta Gdyni do konkursu „Czyste
powietrze Pomorza" (edycja 2015) ogloszonego przez Wojewodzki Fundusz
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Gdansku.

19. Zarzadzenie nr 2193/15/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26 maja 2015 r.
w sprawie: udzielenia zamowienia publicznego do 30 000 euro na opracowanie
projektu zalozen do planu zaopatrzenia w cieplo, energi? elektryczn^ i paliwa
gazowe dla obszaru Miasta Gdyni na lata 2015-2035.

20. Zarzadzenie nr 2653/15/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 7 lipca 2015 r.
W sprawie: wszczecia post^powania o udzielenie zamowienia publicznego na
wykonanie audytow energetycznych oraz audytow efektywnosci energetycznej
wraz z inwentaryzacja dla potrzeb tych audytow obiektow uzytecznosci publicznej
stanowi^cych wlasnosc Gminy Miasta Gdyni.

21. Zarzadzenie nr 2654/15/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 7 lipca 2015 r.
w sprawie: uruchomienia srodkow pochodzacych z umowy na dotacji pomi^dzy
Gmina^ Miasta Gdyni a Wojewodzkim Funduszem Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Wodnej w Gdahsku w zwiazku z realizacji projektu „Czyste
powietrze Pomorza - Gdynia 2014".

22. Zarzadzenie nr 2854/15/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28 lipca 2015 r.
w sprawie: zmieniaj^ce zarzadzenie w sprawie uruchomienia srodkow
pochodzacych z umowy na dotacji pomiedzy Gmina^ Miasta Gdyni
a Wojewodzkim Funduszem Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
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w Gdahsku w zwiazku z realizacj^ projektu„Czyste powietrze Pomorza - Gdynia
2014".

23. Zarzadzenie nr 2921/15/VII/U PrezydentaMiasta Gdyni z dnia 4 sierpnia
2015 r. w sprawie: udzielenia zamowienia publicznego do 30 000 euro na
wykonanie pomiarow, dobor, zaprojektowanie, zakup, montaz i uruchomienie
urzadzenia redukujaxego energi? bierna^ pojemnosciow^ w dwoch budynkach
uzytecznosci publicznej w Gdyni.

24. Zarzadzenie nr 3008/15/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 11 sierpnia
2015 r. w sprawie: akceptacji wynikow post^powania o zamowienie publiczne na
uslug§ opracowania audytow energetycznych i efektywnosci energetycznej 16
budynkow uzytecznosci publicznej.

25. Zarzadzenie nr 3793/15/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 8 grudnia
2015 r. w sprawie: podpisania umowy z Wojewodzkim Funduszem Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Gdahsku w zwiazku z udzialem w konkursie
„Czyste powietrze Pomorza" - edycja 2015", ustalenia wzoru umow na
modemizacji zrodel ogrzewania oraz montaz odnawialnych zrodel energii oraz
uruchomienia srodkow na realizacj? tych dotacji.

II. REALIZACJA ZADAN REFERATU

Zarz^dzeniem nr 13554/14/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21 stycznia
2014 roku w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urz^du Miasta Gdyni,
z dniem 1 marca 2014 roku powolano Samodzielny Referat ds. Energetyki (zwany
dalej Referatem).

Do zadah Referatu nalezy pianowanie i organizacja zaopatrzenia w cieplo,
energi? elektryczn^ i paliwa gazowe oraz pianowanie i organizacja dzialah
maj^cych na celu racjonalizacj? zuzycia energii i promocj? rozwiazah
zmniejszajaxych zuzycie energii na terenie Miasta Gdyni.
W 2015 r. w Referacie zatrudnione byly 3 osoby, od 5 listopada 2015 r. zostala
zatrudniona kolejna osoba - pomoc administracyjna.

Do zadan Referatu zgodnie z Regulaminem organizacyjnym nalezy:

1. Opracowywanie zalozeh do planu oraz planu zaopatrzenia w cieplo, energi?
elektryczn^ i paliwa gazowe.

2. Nadzorowanie realizacji polityki energetycznej na obszarze Miasta,
okreslonej w zalozeniach zaopatrzenia w cieplo, energi? elektryczna_ i paliwa
gazowe.
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3. Monitorowanie danych dla oceny realizacji zalozeh zaopatrzenia w cieplo,
energi? elektryczn^ i paliwa gazowe oraz dla oceny spqjnosci pianow
rozwojowych przedsiebiorstw energetycznych z zalozeniami zaopatrzenia
w cieplo, energi? elektryczn^ i paliwa gazowe.

4. Przygotowywanie lub opiniowanie rozwiazah do miejscowych planow
zagospodarowania przestrzennego w zakresie zaopatrzenia w cieplo, energi?
elektryczn^ i paliwa gazowe.

5. Wspieranie przedsiewzi^c powodujacych zmniejszenie negatywnego
wplywu czlowieka na srodowisko poprzez udzielenie dotacji na:

a) likwidacj? tzw. niskiej emisji,
b) montaz odnawialnego zrodla energii.

6. Przygotowanie lub opiniowanie wnioskow o dofinansowanie dla inwestycji
gminnych w cz^sciach dotycz^cych spraw energetycznych.

7. Opiniowanie planow termomodernizacji i ucieplownienia obiektow
gminnych.

8. Gromadzenie danych o gospodarowaniu energia^ na terenie Miasta.

9. Prowadzenie dzialalnosci informacyjnej w dziedzinie uzytkowania energii
i eksploatacji urzadzeh energetycznych, skierowanej do uzytkownikow
obiektow komunalnych i mieszkahcow gminy, w tym:

a) doradztwo energetyczne dla zarzadzajacych miejskimi jednostkami
organizacyjnymi,

b) kreowanie dzialah energooszcz^dnych w miejskich jednostkach
organizacyjnych,

c) propagowanie oszczedzania energii i odnawialnych zrodel energii na
terenie Miasta, wdrazanie dzialah na rzecz zmniejszenia emisji C02.

10.Przygotowanie materialow do opinii urbanistycznych w zakresie dzialania
komorki.

1l.Wspolpraca z Wydzialem Srodowiska UM Gdyni, w szczegolnosci
w zakresie realizacji programow ochrony srodowiska i programow ochrony
powietrza.

12.Wspolpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami propaguj^cymi
racjonalne uzytkowanie i zarzadzanie energia^ oraz udzial w programach
finansowanych z funduszy europejskich zwi^zanych z zakresem dzialah
komorki.

Ad. 1. Dzialania dotyczace opracowywania zalozeh do planu oraz planu
zaopatrzenia w cieplo, energi? elektryczn^ i paliwa gazowe rozpoczeto w maju
2015 roku. Przeprowadzono analiz? rynku polegajax^ na wyslaniu zapytah do
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potencjalnych wykonawcow opracowania i wybraniu najtahszej oferty, wykonania
opracowania „Projektu zalozeh do planu zaopatrzenia w cieplo, energie
elektrycznq. i paliwa gazowe dla obszaru MiastaGdyni na lata 2015-2035".
Zadanie powierzono Fundacji Poszanowania Energii w Gdahsku.
28.05.2015 r. zawarto umowe nr KB/362/URE/27/W/2015, przedmiotem ktorej
bylo opracowanie projektu zalozeh do planu zaopatrzenia w cieplo, energie
elektrycznq i paliwa gazowe dla obszaru Miasta Gdyni na lata 2015-2035.
Strony ustalilywynagrodzenie z tytulu wykonania przedmiotu zamowienia umowy
zgodnie z oferty Wykonawcy w wysokosci 45.000,00 zl netto + 23%podatku
VAT, l^cznie 55.350,00 zl brutto.
Wykonawca zobowiazal si? w terminie do 16 listopada 2015 r. przekazac robocza^
wersj? opracowania. Wykonawca terminu nie dotrzymal z uwagi na obiektywne
trudnosci zwiazane z pozyskiwaniem danych do opracowania.
Nast?pnie 2 grudnia 2015 r. umow? aneksowano, przesuwajac termin na
przedlozenie roboczej wersji opracowania do 7 stycznia 2016 r. (w aneksie blednie
podano dat? 2015 r.). Zwiekszono rowniez wysokosc kar umownych z tytulu
opoznienia w wykonaniu przedmiotu umowy z wysokosci 0,25% wynagrodzenia
za kazdy dzieh opoznienia do 1%.
Dzielo nie zostalo wykonane w ustalonym w niniejszym aneksie terminie.
Dlatego ponownie 14 stycznia 2016 r. aneksowano przedmiotowa^ umow?,
wyznaczajac kolejny termin przekazania roboczej wersji opracowania na 1 lutego
2016 roku. Odbioru przedmiotu zamowienia dokonano po terminie okreslonym
w ostatnim aneksie. Kontrolujacym okazano protokol zdawczo-odbiorczy
opracowania z dnia 23 marca 2016 r. Za opoznienia w wykonaniu przedmiotu
umowy, Fundacj? obciazono kara_ umowna^ na kwot? 20.479,50 zl.
W Nocie ksiegowej nr 01/2016/URE z dnia 08.04.2016 r. wpisano blednie 22%
podatku VAT, ale kwota kary umownej zostala obliczona poprawnie, dla 23%.
(zal. nr 2-2g)

Ad. 2, 3, 4. Opiniowano i wnoszono uwagi dotyczace zagadnieh z zakresu
energetyki do takich dokumentow strategicznych, jak: Regionalny Program
Operacyjny Wojewodztwa Pomorskiego 2014-20, Szczegolowy Opis Priorytetow
RPO WO 2014-20, Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT)
Obszaru Metropolitalnego Gdansk - Gdynia - Sopot ( OMG-G-S), Program
Gospodarki Niskoemisyjnej ZIT, Strategia Obszaru Metropolitalnego Gdansk -
Gdynia - Sopot do 2030 roku. Kierownik Referatu Pani Hanna Gorecka-Banasik
ustnie poinformowala kontroluj^ce, ze w 2015 r. wnoszono uwagi do planow
zagospodarowania przestrzennego, ktore przedkladane byly przez Biuro
Pianowania Przestrzennego. (zal. nr 3)

Ad. 5. W ramach przyznawanych tzw. dotacji ekologicznych w 2015 r. zawarto 76
umow o dotacje na l^czna^ kwot? 296.986,52 zl, w tym kwota 76.360,00 zl



pochodzila z dotacji Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej w Gdahsku. (zal. nr 4)
W 2015 r. Gmina Gdynia udzielala dotacji ekologicznych na mocy Uchwaly
nr 111/58/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie kryteriow
wyboru inwestycji do fmansowania lub dofmansowania oraz trybu postejjowania
w sprawie udzielania dotacji ekologicznych i sposobu ich rozliczania.
Nalezy nadmienic, ze w kontrolowanym okresie opracowano nowe zasady
udzielania dotacji, obowiazujace od 26 lutego 2016 r., ktore przyjeto Uchwaly nr
XV/320/15 Rady Miasta Gdyni z 30 gmdnia 2015 r. w sprawie zasad udzielania
dotacji celowej na finansowanie ochrony srodowiska w zakresie inwestycji
obejmuj^cych wymian? zrodel energii cieplnej na zrodla niskoemisyjne oraz
budow? odnawialnych zrodel energii. Uchwala doprecyzowala i rozszerzyla
zasady udzielania dotacji ekologicznych na modernizacj? zrodel ogrzewania oraz
montaz odnawialnych zrodel energii.
W 2014 r. i w 2015 r. Referat rozpatrywal wnioski mieszkahcow wedlug kryteriow
zawartych w Uchwale nr 111/58/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 gmdnia 2010 r.
w sprawie kryteriow wyboru inwestycji do fmansowania lub dofmansowania oraz
trybu postejjowania w sprawie udzielania dotacji ekologicznych i sposobu ich
rozliczania.

Kontroluj^ce zbadaly losowo wybrane wnioski z 2014 r. (zakohczone w 2015 r.)
i z 2015 r., (ktorych calkowita realizacja nastapi na koniec 2017 r.).
Wnioski dotyczyly:
- zmiany zrodel ogrzewania,
- montazu odnawialnych zrodel energii.

W trakcie kontroli ustalono, ze dotacja przysluguje podmiotom:
- ktore dokonaly zmiany wykorzystywanego dotychczas zrodla energii na inne,

powodujace zmniejszenie emisji do atmosfery. Warunkiem otrzymania dotacji
byla modemizacja zrodla ciepla powodujaca zmniejszenie emisji zanieczyszczeh
do atmosfery, co najmniej o 10 punktow w skali 100 punktowej;

- ograniczyly zuzycie energii konwencjonalnej do celow bytowych poprzez zakup
i montaz odnawialnego zrodla energii (kolektora slonecznego, pompy ciepla);

- zlikwidowaly zbiomik bezodplywowy i wykonaly legalne przylaczenie do
miejskiej sieci kanalizacyjnej - realizowane przez Wydzial Srodowiska;

- dokonaly wymiany lub likwidacji pokryc dachowych i elewacji zawierajaxych
azbest na obiektach budowlanych (kosztem kwalifikowanym tych inwestycji jest
koszt demontazu pokrycia z plyt azbestowo-cementowych, transportu i skladania

r

odpadow) - realizowane przez Wydzial Srodowiska.
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Wnioski z 2014 r.

Kontrolujace zbadaly losowo wybrane wnioski pod katem trybu postepowania
w sprawie udzielania dotacji ekologicznych.

1. Wniosek z 16.12.2014 r. osoby fizycznej o przekazanie srodkow z budzetu
miasta oraz wniosek z 23.07.2014 r. o przyznanie dotacji WFOSiGW w zwiazku
z likwidacj^ zrodla ciepla na paliwo stale i zastapienie ogrzewaniem
wykorzystujacym odnawialne zrodla energii.
Dnia 16.12.2014 r. zawarto umow? nr KB/887/URE/109-W/2014 na udzielenie
dotacji z budzetu miasta w formie refundacji cz?sci poniesionych przez
Dotowanego kosztow inwestycji majacej na celu likwidacj? zrodla ciepla na
paliwo stale i zastapienie ogrzewaniem zrodlami ciepla wykorzystuj^cymi
odnawialne zrodla energii.
Dotacj? przekazano w 2 transzach.
Przyznano dotacj? w kwocie 5.000,10 zl brutto (slownie: piec tysiecy zlotych
10/100 groszy brutto).
Dnia 23.07.2015 r. zawarto aneks nr KB/510/URE/39-W/2015 do umowy nr
KB/887/URE/109-W/2014. Przyznano dotacje WFOSiGW w kwocie 5.357,94 zl
brutto (slownie: piec tysi?cy trzysta pi?cdziesiaj; siedem zlotych 94/100 groszy
brutto). (zal. nr 5-5a)

2. Wniosek z 17.12.2014 r. osoby fizycznej o przekazanie srodkow budzetu miasta
oraz wniosek z 23.07.2015 r. o przyznanie dotacji WFOSiGW w zwiazku
z likwidacjq. zrodla ciepla na paliwo stale i zastapienie ogrzewaniem gazowym.
Dnia 17.12.2014 r. zawarto umow? nr KB/894/URE/113-W/2014 na udzielenie
dotacji z budzetu miasta w formie refundacji cz?sci poniesionych przez
Dotowanego kosztow inwestycji majacej na celu likwidacj? zrodla ciepla na
paliwo stale i zastapienie ogrzewaniem gazowym.
Dotacj? przekazano w 2 transzach.
Przyznano dotacj? w kwocie 2.203,34 zl brutto (slownie: dwa tysiace dwiescie trzy
zlote 34/100 groszy brutto).
Dnia 23.07.2015 r. zawarto aneks nr KB/509/URE/38-W/2015 do umowy nr
KB/894/URE/113-W/2014. Przyznano dotacje WFOSiGW w kwocie 2.361,02 zl
brutto (slownie: dwa tysiace trzysta szescdziesiat jeden zlotych 2/100 groszy
brutto). (zal. nr 6-6a)

3. Wniosek z 30.12.2014 r. wspolnoty mieszkaniowej o przekazanie srodkow
budzetu miasta oraz wniosek z 10.08.2015 r. o przyznanie dotacji WFOSiGW
w zwiazku z likwidacj^ zrodla ciepla na paliwo stale i zastapienie ogrzewaniem
z miejskiej sieci cieplowniczej.
Dnia 30.12.2014 r. zawarto umowe nr KB/928/URE/128/W/2014 na udzielenie

dotacji z budzetu miasta w formie refundacji cz?sci poniesionych przez

\n



Dotowanego kosztow inwestycji majacej na celu likwidacj? zrodla ciepla na
paliwo stale i zastapienie ogrzewaniem z miejskiej sieci cieplowniczej.
Dotacj? przekazano w 2 transzach.
Przyznano dotacj? w kwocie 14.929,70 zl bmtto (slownie: czternascie tysiecy
dziewiecset dwadziescia dziewi?c zlotych 70/100 groszy brutto).
Dnia 06.08.2015 r. zawarto aneks nr KB/562/URE/51-W/2015 do umowy nr
KB/928/URE/128/W/2014. Przyznano dotacje WFOSiGW w kwocie 15.702,96 zl
brutto (slownie: pietnascie tysiecy siedemset dwa zlote 96/100 groszy bmtto).
(zal. nr 7-7a)

Wnioski z 2015 r.

1. Wniosek z 08.05.2015 r. osoby fizycznej o przyznanie dotacji na
dofinansowanie zakupu i montazu odnawialnego zrodla energii.
Dnia 12.11.2015 r. zawarto umow? nr KB/718/URE/70-W/2015 r. na udzielenie
dotacji w formie refundacji cz?sci poniesionych kosztow inwestycji majacej na
celu ograniczenie zuzycia energii konwencjonalnej do celow bytowych poprzez
zakup i montaz odnawialnego zrodla energii.
Przyznano dotacj? ze srodkow Gminy Gdynia w kwocie 2.003,26 zl bmtto
(slownie: dwa tysiace trzy zlote 26/100 groszy brutto). (zal. nr 8)

2. Wniosek z 06.05.2015 r. osoby fizycznej o przyznanie dotacji na
dofinansowanie zakupu i montazu odnawialnych zrodel energii.
Dnia 29.06.2015 r. zawarto umowe nr KB/457/URE/32-W/2015 dotycza^
udzielenia dotacji w formie refundacji cz?sci poniesionych przez Dotowanego
kosztow inwestycji juz zrealizowanej. Rodzaj inwestycji - ograniczenie zuzycia
energii konwencjonalnej do celow bytowych poprzez zakup i montaz
odnawialnego zrodla energii - kolektora slonecznego.
Przyznano dotacj? ze srodkow Gminy Gdynia w kwocie 3.000,00 zl bmtto (trzy
tysiace zlotych brutto). (zal. nr 9)

3. Wniosek z 27.03.2015 r. osoby fizycznej o przyznanie dotacji na
dofinansowanie zakupu i montazu odnawialnego zrodla energii.
Dnia 19.06.2015 r. zawarto umow? nr KB/459/URE/33-W/2015 dotycza^ca.
udzielenia dotacji w formie refundacji cz?sci poniesionych przez Dotowanych
kosztow inwestycji zrealizowanej w nieruchomosci - zakup powietrznej pompy
ciepla.
Przyznano dotacje/ ze srodkow Gminy Gdynia w kwocie 1.379,32 zl bmtto
(slownie: tysiac trzysta siedemdziesiat dziewi?c zlotych 32/100 groszy brutto).
(zal. nr 10)

4. Wniosek z 16.11.2015 r. osoby fizycznej o przyznanie dotacji na
dofinansowanie zakupu i montazu odnawialnego zrodla energii.



Dnia 17.12.2015 r. zawarto umowe nr KB/788/URE/78-W/2015 dotyczaca^
udzielenia dotacji w formie refundacji czesci poniesionych przez Dotowanego
kosztow inwestycji zrealizowanej w nieruchomosci - wykonanie instalacji pompy
ciepla z kolektorem pionowym.
Przyznano dotacj? ze srodkow Gminy Gdynia w kwocie 3.000,00 zl bmtto
(slownie: trzy tysiace zlotych bmtto). (zal. nr 11)

5. Wniosek z 27.08.2015 r. osoby fizycznej o przyznanie dotacji na
dofinansowanie modemizacji zrodla ogrzewania.
Dnia 05.10.2015 r. zawarto umow? nr KB/644/URE-62/2015 dotycza^ udzielenia
dotacji w formie refundacji cz?sci poniesionych przez Dotowanego kosztow
inwestycji zrealizowanej w nieruchomosci - wykonanie instalacji gazowej
i montazu kotlowni gazowej.
Przyznano dotacj? ze srodkow Gminy Gdynia w kwocie 1.600,00 zl bmtto
(slownie: jeden tysiac szescset zlotych bmtto). (zal. nr 12)

6. Wniosek z 16.10.2015 r. wspolnoty mieszkaniowej o przyznanie dotacji na
dofinansowanie modemizacji zrodla ogrzewania.
Dnia 21.12.2015 r. zawarto utnow? nr KB/789/URE/79-W/2015 dotyczaca,
udzielenia dotacji w formie refundacji cz?sci poniesionych przez Dotowanego
kosztow inwestycji zrealizowanej w nieruchomosci - montaz wezla c.w.u. wraz
z materialem, montaz w?zla dwufunkcyjnego wraz z materialem.
Przyznano dotacj? ze srodkow Gminy Gdynia w kwocie 6.000,00 zl bmtto
(slownie: szesc tysi?cy zlotych brutto). (zal. nr 13)

7. Wniosek z 28.08.2015 r. osoby fizycznej o przyznanie dotacji na
dofinansowanie modemizacji zrodla ogrzewania.
Dnia 05.11.2015 r. zawarto umowe nr KB/707/URE/68-W/2015 dotycza^
udzielenia dotacji w formie refundacji cz?sci poniesionych przez Dotowanego
kosztow inwestycji zrealizowanej w nieruchomosci - zakup i montaz pieca
akumulacyjnego elektrycznego.
Przyznano dotacj? ze srodkow Gminy Gdynia w kwocie 2.000,00 zl bmtto
(slownie: dwa tysiace zlotych bmtto). (zal. nr 14)

Ad. 6. W ramach przygotowania lub opiniowania wnioskow o dofinansowanie dla
inwestycji gminnych dotyczacych spraw energetycznych przygotowano i zlozono
wniosek o dofinansowanie inwestycji budowy oswietlenia ulicznego. Wojewodzki
Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Gdahsku przyznal Gminie
Miasta Gdyni dofinansowanie do wysokosci 30.010,00 zl w ramach ogloszonego
konkursu „Oszcz?dne oswietlenie Pomorza" (edycja pilotazowa 2014) na budow?
oswietlenia ci^gow komunikacyjnych przy zastosowaniu technologii LED ulic:
Stolemow, Wiczlihskiej i Nowowiczlihskiej. Zadanie zostalo wykonane przez
Wydzial Inwestycji. Kontroluj^cym okazano protokoly kohcowe odbiom robot:
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ul. Wiczlihska i Nowowiczlihska - odbior 28 kwietnia 2015 r., ul. Stolemow -
odbior 23 czerwca 2015 r. (zal. nr 15,16,17)

W kontrolowanym okresie przygotowano i zlozono wniosek
o dofinansowanie realizacji zadania „Czyste powietrze Pomorza - Gdynia 2015",
zgloszonego do dofmansowania w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza
(edycja 2015)", ogloszonego przez Wojewodzki Fundusz Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Wodnej w Gdahsku.
Umowj| nr WFOS/D/I-2/290/2015 z 24.11.2015 r. z Wojewodzkiego Funduszu
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Gdahsku Gmina Miasta Gdyni
otrzymala dotacj? na podstawie wniosku z 21.05.2015 r. do kwoty 165.160,00 zl
na realizacj? zadania „Czyste powietrze Pomorza - Gdynia 2015".
Zgodnie z umowa^ dotacj? przeznaczono w calosci na realizacj? zadah biezacych.
(zal. nr 18)
Uchwala, nr XI/214/15 Rady Miasta Gdyni z 26 sierpnia 2015 r. w sprawie
przyj?cia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie
modemizacji zrodel ciepla w budynkach nalezacych do osob fizycznych i wspolnot
mieszkaniowych w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza - edycja 2015"
ustalono zasady i tryb udzielania oraz rozliczania dotacji celowej w ramach
konkursu. Gmina Miasta Gdyni na podstawie uchwaly udzielala dotacji osobom
fizycznym i wspolnotom mieszkaniowym w celu fmansowania dzialah
ekologicznych realizowanych na terenie Gminy Miasta Gdyni, polegajacych na
likwidacji zrodel ciepla na paliwo stale obejmujacych w?giel i koks i zastapienia
ich:

- ogrzewaniem z miejskiej sieci cieplowniczej,
- kotlami opalanymi gazem lub olejem opalowym,
- zrodlami ciepla wykorzystuj^cymi odnawialne zrodla energii z wylaczeniem

kotlow opalanych biomas^.
Dotacja mogla bye udzielona wyl^cznie na realizacj? zadah nierozpocz?tych,
zgloszonych do dofmansowania w terminie do 30.04.2015 r. w ramach konkursu
„Czyste powietrze Pomorza (edycja 2015)", ogloszonego przez WFOSiGW
w Gdahsku i posiadaj^cych dokumentacj? fotograficznq. stanu istniej^cego zrodla
ciepla przed modernizacj^. Informacja o naborze wnioskow ukazala si? na stronach
internetowych Urz?du Miasta Gdyni oraz w Ratuszu.
W 2015 r. wplyn?lo 45 wnioskow o dofinansowanie zadah z zakresu modemizacji
zrodel energii cieplnej na terenie Miasta Gdyni przy udziale funduszy uzyskanych
z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdahsku. Do udzialu w konkursie zakwalifikowano 41 wnioskow,
gwarantujacych uzyskanie najlepszego efektu ekologicznego uzyskanego
w wymaganym czasie.
Kontrolujacym okazano wniosek o dofinansowanie zlozony przez osob? fizyczn^
16.04.2015 r. Koszt kwalifikowany zadania dotyczyl wymiany c.o., grzejnikow
oraz likwidacji pieca w?glowego.
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Dnia 18.12.2015 r. zawarto umow? nr KB/792/URE/82-W/2015.
Dotacji udzielono w formie refundacji cz?sci poniesionych przez Dotowanego
kosztow inwestycji zrealizowanej w przedmiotowej nieruchomosci - likwidacja
zrodla ciepla na paliwo stale i zastapienie ogrzewaniem z kotla opalanego gazem
lub olejem opalowym.
Dotacj a przekazywana jest w dwoch transzach.
- wysokosc pierwszej transzy w wysokosci 2.499,90 zl brutto (slownie: dwa
tysiace czterysta dziewi?cdziesiat dziewi?c zlotych 90/100 groszy brutto);
- wysokosc dmgiej transzy oraz termin jej przekazania zostana^ ustalone po
zlozeniu przez Gmin? Miasta Gdyni rozliczenia umowy w WFOSiGW w Gdahsku
oraz przekazaniu srodkow na konto Urz?du Miasta Gdyni. Ustalenie wysokosci
dmgiej transzy nastapi poprzez zawarcie aneksu do niniejszej umowy.
W umowie zawarto zapis, ze w przypadku nieprzekazania przez Wojewodzki
Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Gdahsku srodkow Gminie
Miasta Gdyni Dotowany nie jest zobowiazany do zwrotu pierwszej transzy.
(zal. nr 19)

Ad. 7. Opiniowanie planow termomodernizacji i ucieplownienia obiektow
gminnych realizowano w ramach przygotowania do realizacji prac
termomodernizacyjnych. W 16 placowkach oswiatowych na terenie Gminy
przeprowadzono post?powanie przetargowe na wylonienie wykonawcy audytow
energetycznych i audytow efektywnosci energetycznej. Wybrano firm? Neptun
EKO z Rumi. Umow? nr KB/564/URE/52/W/2015 zawarto 26.08.2015 r. na kwot?
122.139,00 zl bmtto (slownie: sto dwadziescia dwa tysiace sto trzydziesci dziewi?c
zlotych). Termin wykonania umowy - 3 miesiace od momentu zawarcia umowy.
Odbioru przedmiotu umowy dokonano 13.11.2015 r.
(zal. nr 20-20a)

Ad.8. Gromadzenie danych o gospodarowaniu energia^ na terenie Miasta
realizowano poprzez opracowany dokument „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla
Gminy Miasta Gdyni na lata 2015-2020". Gmina podj?la decyzj? o realizacji
planu, co ma przyczynic si? do obnizenia emisji szkodliwych substancji do
atmosfery, obnizenia zuzycia energii oraz zwi?kszenia udzialu OZE (OZE -
odnawialne zrodlo energii). Plan dotyczy sektorow, na ktore gmina ma
bezposredni wplyw. Powstala takze baza danych emisji na terenie Gminy wraz
z aplikacj^ do obslugi tej bazy, zorganizowano 2 konferencje informacyjne oraz
odbyly si? 3 dwudniowe konferencje szkoleniowe i warsztaty zwiazane z tematyk^
gospodarki niskoemisyjnej.
W ramach konferencji szkoleniowych, m.in. przeszkolono z ecodrivingu ponad
100 kierowcow z gdyhskich spolek przewozowych. Byl to projekt partnerski 5
gmin, gdzie Gdynia pelnila rol? lidera. Srodki na przygotowanie dokumentu
pochodzify z UE POIiS. Na wykonawc? projektu „Opracowanie Planu gospodarki
niskoemisyjnej dla gmin wojewodztwa pomorskiego: Gminy Miasta Gdyni,

12 w



Gminy Miejskiej Rumia, Gminy Miasta Wladyslawowo, Gminy Miasta Hel
i Gminy Luzino oraz przygotowanie do jego wdrazania" wybrano konsorcjum
BMTcom Sp. z o.o., ul. Koscierska 7, 80-328 Gdansk i PVO Sp. z o.o.,
ul. Msciwoja II 50/1, 80-357 Gdansk, z ktorym zostala zawarta umowa dnia
8.05.2015 r. Ostateczny odbior przedmiotu zamowienia nastapil 10.12.2015 r.,
auchwalenie planu 30.12.2015 r.
Udzial Referatu w pracach prowadzonych przez Zarz^d Drog i Zieleni przy
stworzeniu i koordynacji gmpy zakupowej NORDA na grupowy zakup energii
elektrycznej w rozbiciu na dostaw? i dystrybucj?, dzi?ki czemu uzyskano ceny
o 49% nizsze w stosunku do standardowych cen cennikowych. Dzi?ki wspolnemu
przetargowi Gdynia zaoszcz?dzi w 2016 roku kwot? 747.076,00 zl.
Grupa sklada si? z 25 podmiotow, w listopadzie zostaly zawarte umowy
z wykonawcami.
Prowadzone prace nad stworzeniem i koordynacji gmpy zakupowej
NORDA na grupowy zakup gazu na cele bytowe, doprowadzily do uzyskania
ceny o 23,01% nizszej w stosunku do standardowych cen cennikowych.
Dzi?ki wspolnemu przetargowi Gdynia zaoszcz?dzi w 2016 roku kwot?
304.915,00 zl. Grupa sklada si? z 9 podmiotow, w gmdniu zostaly zawarte umowy
z wykonawcami. Byla to pierwsza gmpa zakupowa na grupowy zakup gazu
w Polsce. (zal. nr 3)

Ad.9. W celu ograniczenia comiesi?cznych wysokich oplat naliczanych przez
zaklad energetyczny za energi? bierna^ pojemnosciow^, po przeprowadzeniu
analizy rynku wybrano dostawc? baterii kondensatorow sluzacych
zniwelowaniu tych oplat w budynku Miejskiego Domu Kultury, ul. Grabowo 2
w Gdyni (MOPS) oraz w budynku Urz?du Miasta przy ul. 10 Lutego 24 w Gdyni.
Umow? nr KB/526/URE/40/W/2015 z firm*! GlobalECO Spolka z o.o. z siedzib^
w Otominie na wykonanie pomiarow, zaprojektowanie, zakup, montaz
i umchomienie urzadzeh redukuj^cych energi? bierna^ pojemnosciowa^ zawarto
19 sierpnia 2015 r. na kwot? 15.559,50 zl (slownie: pi?tnascie tysi?cy pi?cset
pi?cdziesi4t dziewi?c zlotych 50/100 groszy brutto). Termin wykonania umowy -
30 dni od dnia zawarcia umowy. Urzadzenia zostaly zamontowane w polowie
wrzesnia 2015 r. - Protokoty zdawczo-odbiorcze z dnia 16.09.2015 r.
i 17.09.2015 r. (zal. nr 21-21 e)

Ad.10. Przygotowywanie materialow do opinii urbanistycznych w zakresie
dzialania komorki Referat realizowal poprzez wspolprac? z Biurem Planowania
Przestrzennego Miasta Gdyni w zakresie uzgadniania i doprecyzowania zapisow
miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego, dotycz^cych zaopatrzenia
w cieplo, takze uzgadniania definicji poj?c z zakresu gospodarki niskoemisyjnej.
(zal. nr 3)
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Ad. 11. Wspolpracowano z Wydzialem Srodowiska, przeprowadzajac monitoring
i sporzadzaj^c sprawozdanie w ramach Programu ochrony powietrza dla strefy
aglomeracji trojmiejskiej w cz?sci dotyczacej redukcji emisji pylow zawieszonych
PM10 i PM2, 5 oraz benzo(a)pirenu. (zal. nr 3)

Ad. 12. Wspolpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami propagujacymi
racjonalne uzytkowanie i zarzadzanie energi^ oraz udzial w programach
finansowanych z funduszy europejskich zwiazanych z zakresem dzialah komorki
przedstawiala si? nast?puJ4co.
W dniu 20 maja 2015 r. fundacja Greenpeace Polska zwrocila si? z listem
o przekazanie poparcia kampanii spolecznej „Wi?cej niz Energia. Energetyka
obywatelska". Kampania miala na celu zrzeszenie podmiotow, w tym
samorzadow, zainteresowanych rozwojem energetyki obywatelskiej
(prosumenckiej) w Polsce.
Elementem kampanii bylo zebranie podpisow pod apelem do politykow w celu
wprowadzenia takich rozwiazah w ustawie o odnawialnych zrodlach energii, ktore
spowoduj^ dalszy rozwoj energetyki obywatelskiej, w tym tworzenie tzw.
spoldzielni energetycznych. List poparcia zostal podpisany przez Prezydenta
Miasta Gdyni dnia 18.08.2015 r.
W ramach zawartego z OPEC Sp. z o.o. i EDF Polska S.A. we wrzesniu 2014 r.
porozumienia Na rzecz zrownowazonego rozwoju, powolano zespoly zadaniowe,
ktore do wrzesnia 2015 r. wspolnie realizowaly 10 projektow; Referat
zaangazowany byl w 7 z nich. Od wrzesnia 2015 r. powolano kolejne zespoly
zadaniowe do realizacji 12 projektow przedstawionych w ponizszej tabeli
(zal. nr 3):

1. Model pracy zrodel ciepla Gdynia-Reda. Okreslenie korzysci i strat wynikajacych
z pol^czenia systemow; analiza
uwarunkowan finansowych i technicznych
Partnerow przy realizacji inwestycji;
opracowanie dokumentacji pol^czenia
systemow.

2. Zabezpieczenie systemu gdynskiego
w zrodle ze wzgl^du na rozwoj m.s.c.
i rozbudowe mocy o c.w.u. oraz
optymalizacja pracy sieci po dzialaniach
termomodernizacyjnych sieci.

Rozbudowa jednostek wytworczych
w zrodle EC Gdynia wynikaj^ca z potencjalu
rozwoju sieci cieplowniczych OPEC, w tym
na obszarach Gdyni Poludnie i Gdyni Zachod
oraz wzrostem mocy o c.w.u. Opracowanie
koncepcji zapewnienia stabilnych
parametrow cisnieniowych pracy sieci przy
wzrastaj^cej w wyniku prac
termomodernizacyjnych szczelnosci sieci,
przy uwzglqsdnieniu racjonalnej gospodarki
wod^ uzupelniajac^ system cieplowniczy.

3. Zrownowazony transport. Rozwoj e-mobility (m.in. uczestnictwo
w miedzynarodowej konferencji CIVITAS
Forum 2016); dzialania wizerunkowo-
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promocyjne w „Tygodniu Zrownowazonego
Transportu".

4. Edukacja ekologiczna. Wspoludzial w realizacji projektow UM
Gdynia i Centrum Nauki Experyment;
promocja i monitoring „Sokola na kominie
EDF W Gdyni".

5. Likwidacja niskiej emisji. Dzialania „miekkie" zwiazane z redukcji
deSOx - deNOx; konkurs ekologiczny
„Czyste Powietrze Pomorza"; dzialania
wizerunkowe w tym stworzenie koncepcji
wspolnej kampanii promocyjnej (m.in.
zmiany zrodla ciepla na bardziej ekologiczne,
a takze likwidacji „ubostwa
energetycznego").

6. Likwidacja piecow we^glowych Dzialania „twarde" zwiazane z programem
„Czyste Powietrze Pomorza", opracowanie
bazy danych obiektow, mozliwosci
technicznych podlaczenia ich do m.s.c,
finansowanie inwestycji, dotacje Urzedu
Miasta.

7. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
(ZIT-y) - rozwoj m.s.c. oraz
termomodernizacja budynkow.

Rozwoj gdynskiej sieci cieplowniczej na
obszarach wpisanych do ZIT-6w, m.in.:
Gdynia Poludnie, Gdynia Zachod oraz
poprawa efektywnosci energetycznej
obiektow nalezacych do UM Gdynia, np.
budynki uzytecznosci publicznej, budynki
mieszkalne komunalne.

8. Rozszerzenie rynku ciepla o cwu. Wytypowanie obiektow do podlaczenia do
m.s.c. w roku 2016, wykorzystanie narzedzi
wspolfinansowania inwestycji, m.in.
nowelizacja uchwaly dotycz^ca
dofmansowania dla mieszkancow przy
zmianie zrodla ciepla.

9. Wsparcie finansowe przy zmianie zrodla
ciepla na m.s.c.

Wspolpraca z bankami oraz innymi
instytucjami przy pozyskiwaniu funduszy dla
potencjalnych klientow.

10. Wdrozenie nowych technologii. Okreslenie warunkow technicznych
i ekonomicznych niezb^dnych do
wykorzystania m.s.c. na potrzeby chlodu;
wybor obiektu pilotazowego na potrzeby
chlodu sieciowego.

11. Realizacja programu wsparcia
organizacji pozarzadowych podmiotow
ekonomii spolecznej.

Rozwoj programu „Podaj dalej cieplo"
i „Cieplo na start".

12. Program dla sektorow wrazliwych
spolecznie.

Aktywizacja spoleczna z ukierunkowaniem
na rodzinq:, sport i cieplo poprzez wspolprac?
z organizacjami pozarz^dowymi.
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Pracownicy Referatu zaangazowani byli w realizacj? 9 z nich: „Model pracy
zrodel Gdynia - Reda", „Zrownowazony transport", „Edukacja ekologiczna",
„Likwidacja niskiej emisji", „Likwidacja piecow w?glowych", „Zintegrowane
Inwestycje Terytorialne (ZIT) - rozwoj m.s.c. oraz termomodernizacja
budynkow", „Rozszerzenie rynku ciepla o c.w.u.", „Wsparcie finansowe przy
zmianie zrodla ciepla na m.s.c", „Wdrozenie nowych technologii".

Ponadto w 2015 r. (zal. nr 3):
- zorganizowano i przeprowadzono konkurs o tematyce zwiazanej z ochrony

powietrza. W styczniu 2015 r. w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym
odbyla si? uroczysta gala konkursu mi?dzyszkolnego „Pokonaj Smoga", w ktorej
udzial wzi?lo 130 uczniow z 19 szkol;

- przeprowadzono konkurs na imi? dla pierwszego sokola w?drownego, ktory
wyklul si? w gniezdzie zlokalizowanym na kominie gdyhskiej elektrocieplowni.
Glosami internautow wybrano imi? „Gdynka";

- w maju 2015 r. zorganizowano stoisko na Pikniku Naukowym podczas
Bahyckiego Festiwalu Nauki;

- zgloszono Gmin?, jako partnera w projektach do udzialu w 2 konkursach
w ramach programu Horyzont 2020. Jeden z projektow otrzymal dofinansowanie.
Realizacja 2016-22.

- wspolnie z Baltyck^ Agencja^ Poszanowania Energii w Gdahsku w sierpniu
2015 r. zorganizowano szkolenie dla pracownikow Urz?du Miasta Gdyni
dotycz^ce tzw. zielonych zamowien publicznych.

Nieprawidlowosci nie stwierdzono.

III. PRAWIDLOWOSC PRZEPROWADZANIA POST^POWAN
O ZAMOWIENIA PUBLICZNE

Wartosc zamowien ponizej 30 000 euro - art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamowien
publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pozn. zm.).

1. Przedmiot zamowienia: Dostawa 3 rowerow trekkingowych.
Po przeprowadzeniu analizy rynku, droga^ mailowa_ wyslano zapytania ofertowe do
trzech potencjalnych Wykonawcow. W wyznaczonym terminie do 18.03.2015 r.
wpfyn?ly dwie oferty na wykonanie przedmiotu zamowienia - dostaw? 3 rowerow
trekkingowych, a jedna^ uzyskano na miejscu, w sklepie rowerowym.
Za najkorzystniejsz^ uznano ofert? firmy Motocykle Stefahska Aldona, ktora
zaoferowala najnizsz^ cen? za dostaw? trzech rowerow - zgodna^ ze specyfikacj^
okreslon^ w zapytaniu oraz trzyletni^ gwarancj^. Kwota zakupu wyniosla 4.000 zl
brutto. Zarzadzeniem nr 1435/15/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z 24.03.2015 r.
udzielono zamowienia publicznego do 30 000 euro na dostaw? rowerow.
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02.04.2015 r. zawarto umow? kupna nr 1/2015/URE KB/204/URE/10-W/2015
pomi?dzy PF1U Motocykle Stefahska Aldona, Gdynia ul. Morska 360 na zakup 3
rowerow trekkingowych Saveno Odyssey, 2 sztuki typu damskiego, 1 sztuka typu
m?skiego. Kupujacy zobowiazal si? do odbioru rowerow wlasnym transportem do
30.04.2015 r. Cena zakupu 4.000 zl brutto. Kontrolujacym okazano protokol
odbioru z 02.04.2015 r.

Faktura VAT 57/2015 z 02.04.2015 r. na kwot? 4.000 zl brutto. (zal. nr 22-22c)

2. Przedmiot zamowienia:

• Dostarczenie i zamocowanie koszy rowerowych z tabliczkami z nadrukiem
plakatu „Czyste powietrze Pomorza" - 3 sztuki;

• Dostarczenie 74 sztuk niebieskich peleryn z jednokolorowym nadrukiem
„Czyste powietrze Pomorza" i logotypami projektu, Gminy Miasta Gdyni
i instytucji finansuj^cej;

• Dostawa 3 blokad rowerowych typu u-lock z naklejk^ zawieraja^ logotyp
projektu.

Zgodnie z pisemnym wyjasnieniem Pani Sylwii Grabowskiej, zamowienie zostalo
zrealizowane w oparciu o pisemne i ustne zapytania o cen? firm Smile Rezprezent
Michal Kusnierz oraz Brandsport - Pawel Borsuk. Zapytanie o cen? obejmowalo
koszt zamowienia skladajacy si? z kosztu dostarczenia pelerynek z nadrukiem,
kosztu dostarczenia koszy rowerowych z nosnikiem reklamy dla plakatu „Czyste
powietrze Pomorza - Gdynia", kosztu dostarczenia u-lockow z naklejkami.
Z informacji uzyskanej od firmy Brandsport, firma musialaby zakupic prawa
autorskie do plakatu „Czyste powietrze Pomorza", ktorego autorem jest Smile
Reprezent - Michal Kusnierz, ewentualnie stworzyc nowy wlasny projekt.
Uznano, ze koszt ten bylby dodatkowym kosztem dla Gminy Miasta Gdyni -
wartosc zamowienia przekroczylaby kwot? 3.000 zl.
Zarzadzeniem nr 2704/15/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z 14.07.2015 r.
udzielono Michalowi Kusnierzowi „Smile Reprezent" zamowienia na wykonanie
materialow promocyjnych w zwiazku z udzialem Gminy Miasta Gdyni
w konkursie „Czyste powietrze Pomorza - Gdynia 2015" na kwot? nie
przekraczaja^ 2.000 zl brutto.
21.07.2015 r. zawarto umow? KB/487/URE/35-W/2015 z Michalem Kusnierzem,
w ktorej okreslono termin wykonania dziela - 21 dni od daty zawarcia umowy.
Odbioru dziela dokonano protokolarnie 11.08.2015 r.
Faktura VAT 2/12/15 z 01.12.2015 r. na kwot? 2.000 zl brutto. (zal. nr 23-23c)

3. Przedmiot zamowienia: Wykonanie pomiarow, dobor, zaprojektowanie, zakup,
montaz i uruchomienie urzadzeh baterii kondensatorow w budynku Miejskiego
Domu Kultury, ul. Grabowo 2 w Gdyni (MOPS) i budynku Urz?du Miasta,
ul. 10 Lutego 24 w Gdyni w celu kompensacji mocy biernej energii elektrycznej.
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W celu przeprowadzenia analizy rynku zapytania ofertowe skierowano w formie
elektronicznej e-mailem do 4 potencjalnych wykonawcow. W wyznaczonym
terminie wplyn?ly 3 oferty na wykonanie przedmiotu zamowienia. Udzielono
zamowienia wykonawcy, ktory zaoferowal najnizsz^ cen?. Wybrano ofert? firmy
GlobalEco Sp.z o.o. ul. Sloneczna 47, 80-174 Otomin - oferowana cena 15.560,00
zl brutto.

Zarzadzeniem nr 2921/15/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 4 sierpnia 2015 r.
udzielono firmie GlobalEco Sp.z o.o. zamowienia publicznego na wykonanie
pomiarow, dobor, zaprojektowanie, zakup, montaz i uruchomienie urz^dzenia
GlobalREDUX (EkoREDUX), redukuj^cego energi? bierna^ pojemnosciowa^
w budynku Urz?du Miasta, ul. 10 Lutego 24 oraz w budynku Miejskiego Domu
Kultury przy ul. Grabowo 2 (MOPS) w Gdyni.
Umow? nr KB/526/URE/40/W/2015 zawarto 19.08.2015 r. Termin wykonania
umowy - 30 dni od dnia zawarcia umowy. Urz^dzenia zostaly zamontowane,
protokoly zdawczo-odbiorcze z dnia 16.09.2015 r. (budynek MOPS)
i 17.09.2015 r. (budynek Urz?du Miasta).
Protokol zdawczo-odbiorczy do umowy nr KB/526/URE/40/W/2015 zostal
sporzaxlzony w dniu 17.09.2015 r.
Faktura VAT nr KMB/3/09/2015 z dnia 17.09.2015 r. dotyczyla sprzedazy dwoch
sztuk urzadzeh GlobalRedux na kwot? 15.559,50 zl brutto (slownie: pi?tnascie
tysi?cy pi?cset pi?cdziesiat. dziewi?c zlotych 50/100 groszy brutto).
(zal. nr 21-2Id)

4. Przedmiot zamowienia: Wykonanie opracowania projektu „Zalozeh do planu
zaopatrzenia w cieplo, energi? elektryczn^ i paliwa gazowe dla obszaru Miasta
Gdyni na lata 2015-35".
Zarzadzeniem nr 1256/15/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 10 marca 2015 r.
w sprawie: aktualizacji „Zalozeh do planu zaopatrzenia w cieplo, energi?
elektryczn^ i paliwa gazowe dla obszaru miasta Gdyni na lata 2012-2030",
rozpocz?to dzialania polegaj^ce na przeprowadzeniu analizy rynku i wyslaniu
zapytah do potencjalnych wykonawcow opracowania i wybraniu najtahszej oferty.
Zapytanie ofertowe skierowano 23.04.2015 r. w formie elektronicznej e-mailem do
4 potencjalnych wykonawcow. Poniewaz w wyznaczonym do dnia 04.05.2015 r.
terminie (w wiadomosci e-mail do potencjalnych wykonawcow podano bl?dny rok
w dacie: 04.05.2014 r.) wplyn?la 1 oferta, termin skladania ofert wydluzono do
dnia 08.05.2015 r.

Zarzadzeniem nr 2193/15/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26 maja 2015 r.
w sprawie: udzielenia zamowienia publicznego do 30 000 euro na opracowanie
projektu zalozeh do planu zaopatrzenia w cieplo, energi? elektrycznq i paliwa
gazowe dla obszaru Miasta Gdyni na lata 2015-2035, zadanie powierzono Fundacji
Poszanowania Energii w Gdahsku 80-233, ul. G. Narutowicza 11/12, ktora zlozyla
najkorzystniejsz^ ofert? na wykonanie przedmiotu zamowienia - 55.350,00 zl
brutto. Ponadto Fundacja w roku 2012 opracowala dokument „Zalozenia do planu
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zaopatrzenia w cieplo, energi? elektryczn^ i paliwa gazowe dla obszaru Miasta
Gdyni na lata 2012-2030" przyj?ty przez Rad? Miasta Gdyni Uchwala^ nr
XXVIII/591/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2013 roku i wykonany
zgodnie z umowa^ i z zachowaniem warunkow okreslonych w obowiazuj^cych
przepisach, w szczegolnosci w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne oraz zachowaniem nalezytej starannosci.
28.05.2015 r. zawarto umow? nr KB/362/URE/27/W/2015, przedmiotem ktorej
bylo opracowanie projektu zalozeh do planu zaopatrzenia w cieplo, energi?
elektryczn^ i paliwa gazowe dla obszaru Miasta Gdyni na lata 2015-2035 wraz
z przeniesieniem na Zamawiajacego nieodplatnie autorskich praw majaTkowych po
odbiorze opracowania. Strony ustalily wynagrodzenie z tytulu wykonania
przedmiotu zamowienia umowy zgodnie z oferty Wykonawcy w wysokosci
45.000,00 zl netto + 23% podatku VAT, l^cznie 55.350,00 zl brutto.
Wykonawca zobowiazal si? w terminie do 16 listopada 2015 r. przekazac robocza^
wersj? opracowania i nie pozniej niz do dnia 14 grudnia 2015 r. wykonac
opracowanie w trzech wydrukowanych i oprawionych egzemplarzach oraz
w formie elektronicznej (trzy plyty CD). Wykonawca terminow nie dotrzymal
z uwagi na obiektywne trudnosci zwiazane z pozyskiwaniem niezb?dnych danych
do opracowania i wnioskowal o przesuni?cie terminow.
Do umowy nr KB/362/URE/27/W/2015 zawarto 2 aneksy:

1. Aneks do umowy nr KB/362/URE/27/W/2015 zawarty w dniu 02.12.2015r.,
w ktorym przesuni?to termin na przedlozenie roboczej wersji opracowania
do 7 stycznia 2016 r. (w aneksie bl?dnie podano dat? 2015 r.). Zwi?kszono
rowniez wysokosc kar umownych z tytulu opoznienia w wykonaniu
przedmiotu umowy z wysokosci 0,25% wynagrodzenia za kazdy dzieh
opoznienia do 1%. Dzielo nie zostalo wykonane w ustalonym w niniejszym
aneksie terminie. Wykonawca ponownie wnioskowal o przesuni?cie terminu
przekazania roboczej wersji opracowania na 1 lutego 2016 r. oraz
przekazania ostatecznej wersji opracowania po uwzgl?dnieniu uwag
Zamawiajacego do dnia 15.02.2016 r.

2. Aneks nr 2 do umowy nr KB/362/URE/27/W/2015, zawarty w dniu
14.01.2016 r., w ktorym wyznaczono kolejny termin przekazania roboczej
wersji opracowania do dnia 1 lutego 2016 r. oraz ostatecznej wersji
opracowania po uwzgl?dnieniu uwag Zamawiajacego, nie pozniej niz do
dnia 15.02.2016 r.

Odbioru przedmiotu zamowienia dokonano po terminie okreslonym w ostatnim
aneksie, protokol zdawczo-odbiorczy roboczej wersji opracowania z dnia 11 marca
2016 r., protokol zdawczo-odbiorczy opracowania z dnia 23 marca 2016 r.
Za opoznienia w wykonaniu przedmiotu umowy, Fundacj? obciazono kara^
umowna^ na kwot? 20.479,50 zl - Nota ksi?gowa nr 01/2016/URE z dnia
08.04.2016 r. Kwota kary 20.479,50 zl (55.350,00 x 1% x 37 dni opoznienia)
zostala potr^cona z przelewu za Faktur? VAT nr 01/2016 z dnia 06.04.2016 r.
(zal. nr 24-24r) . /
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Czynnosci wykonano zgodnie z Regulaminem post?powania przy udzielaniu
zamowien publicznych, ktorych wartosc szacunkowa jest wyzsza niz 30.000 zl
ale nie przekracza wyrazonej w zlotych rownowartosci kwoty 30.000 euro
zapisanym w Zarzadzeniu Nr 14947/14/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni
z 27.05.2014 r. Dzialania podejmowano w sposob celowy i oszcz?dny
z zachowaniem zasady uzyskania najlepszych efektow z danych nakladow.

Wartosc zamowien powyzej 30 000 euro.

1. Przedmiot zamowienia: Wykonanie audytow energetycznych oraz audytow
efektywnosci energetycznej wraz z inwentaryzacja dla potrzeb tych audytow
obiektow uzytecznosci publicznej stanowiacych wlasnosc Gminy Miasta Gdyni.
Podstaw^ ustalenia wartosci zamowienia bylo obliczenie sredniej kwoty z 3 ofert
otrzymanych w odpowiedzi na zapytanie cenowe przeslane do 21 potencjalnych
wykonawcow. Na podstawie ofert ustalono srednia^ cen? netto zaokr^glon^ do
198.000,00 zl, brutto 243.540,00 zl. W notatce sluzbowej z dnia 24 czerwca 2015
roku w tabeli ofert 3 wykonawcow bl?dnie przypisano ceny netto i brutto dla
Fundacji Poszanowania Energii w Gdahsku oraz dla firmy Neptun EKO z Rumi
(zamiennie).
Zarzadzeniem nr 2653/15/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 7 lipca 2015 r.
w sprawie: wszcz?cia post?powania o udzielenie zamowienia publicznego na
wykonanie audytow energetycznych oraz audytow efektywnosci energetycznej
wraz z inwentaryzacja dla potrzeb tych audytow obiektow uzytecznosci publicznej
stanowiacych wlasnosc Gminy Miasta Gdyni, powolano komisj? przetargowi oraz
otworzono post?powanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci ponizej
207 000 euro na wykonanie audytow energetycznych oraz audytow efektywnosci
energetycznej, maj^cych na celu modernizacj? oswietlenia oraz ograniczenia
przeplywow mocy biernej, oraz opracowania dokumentacji projektowej dla dzialah
termomodernizacyjnych, elektroenergetycznych i zwi?kszaj^cych udzial OZE
w 16 gdyhskich placowkach oswiatowych.
Ogloszenie o zamowieniu opublikowano w dniu 09.07.2015 r. w Biuletynie
Zamowien Publicznych i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz umieszczono na
stronie internetowej i tablicy ogloszeh Urz?du Miasta Gdyni. Przy wyborze oferty
kierowano si? cena^ i terminem wykonania zamowienia (odpowiednio 80% i 20%).
Termin skladania ofert wyznaczono na 23.07.2015 r.
Do uplywu terminu skladania ofert zlozono 1 ofert?:
- Neptun EKO Jaroslaw Kozub, ul. Slowackiego 3, 84-230 Rumia.

Zarzadzeniem nr 3008/15/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 11 sierpnia
2015 r. w sprawie: akceptacji wynikow post?powania o zamowienie publiczne na
uslug? opracowania audytow energetycznych i efektywnosci energetycznej 16
budynkow uzytecznosci publicznej, zaakceptowano wynik post?powania
o zamowienie publiczne nr EZP MN.271.47.2015, przeprowadzonego w trybie
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przetargu nieograniczonego o wartosci ponizej 207 000 euro na ushig? wykonania
audytow efektywnosci energetycznej wraz z inwentaryzacj^ dla potrzeb tych
audytow obiektow uzytecznosci publicznej stanowiacych wlasnosc Gminy Miasta
Gdyni oraz zatwierdzono wybor wykonawcy Neptun EKO Jaroslaw Kozub,
ul. Slowackiego 3, 84-230 Rumia. Ogloszenie o wyniku post?powania z dnia
13.08.2015 r. zamieszczono na stronie internetowej gdyhskiego Biuletynu
Informacji Publicznej oraz na tablicy ogloszeh w budynku glownym Urz?du
Miasta. Umow? nr KB/564/URE/52/W/2015 zawarto 26.08.2015 r.
Strony ustalily wynagrodzenie z tytulu wykonania przedmiotu umowy, w tym za
przeniesienie praw autorskich zgodne z oferty wykonawcy w wysokosci 99.300,00
zl netto + 23% podatku VAT w kwocie 22.839,00 zl, co stanowi kwot? 122.139,00
zl brutto (slownie: sto dwadziescia dwa tysiace sto trzydziesci dziewi?c zlotych
brutto). Termin wykonania umowy - 3 miesiace od dnia zawarcia umowy.
Przedmiotem umowy bylo wykonanie audytow energetycznych i audytow
efektywnosci energetycznej w 16 placowkach szkolnych, oraz przekazanie w ilosci
po 3 kompletne egzemplarze dla poszczegolnych audytow w formie papierowej
oraz po 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej na plycie CD/DVD lub innym
powszechnie spotykanym nosniku danych elektronicznych dla kazdego
z budynkow szkolnych.
Odbioru przedmiotu zamowienia dokonano 13.11.2015 r. protokolem zdawczo-
odbiorczym. Faktura VAT nr 00227/2015 z dnia 13.11.2015 r. na kwot?
122.139,00 zl. (zal. 25-25c)

2. Przedmiot zamowienia: Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gmin
wojewodztwa pomorskiego: Gminy Miasta Gdyni, Gminy Miejskiej Rumia,
Gminy Miasta Wladyslawowo, Gminy Miasta Hel i Gminy Luzino do roku 2020,
utworzenie bazy danych, przeprowadzenie strategicznej oceny oddziafywania na
srodowisko, przeprowadzenie szkoleh oraz dzialah dotyczaxych informacji
i promocji, opracowanie elementow wykorzystywanych w aktualizowanym
projekcie zalozeh do planu zaopatrzenia w cieplo, energi? elektryczn^ i paliwa
gazowe dla gminy Miasta Wladyslawowa.
Wartosc zamowienia oszacowano na kwot? 289.328 zl brutto (wartosc zamowien,
ktorych zamawiajaxy zamierzal udzielic w okresie obowiazywania umowy
ramowej zostala ustalona na kwot? 235.226,10 zl, co stanowilo 44.675,13 euro)
Kierownik Referatu Pani Hanna Gorecka-Banasik pisemnie poinformowala, ze
w grudniu 2013 r. Gmina Miasta Gdynia (Biuro Pianowania Przestrzennego)
zlozyla wniosek o dofinansowanie projektu „Opracowanie Planu gospodarki
niskoemisyjnej dla gmin wojewodztwa pomorskiego: Gminy Miasta Gdyni,
Gminy Miejskiej Rumia, Gminy Wladyslawowo, Gminy Miasta Hel i Gminy
Luzino oraz przygotowanie do jego wdrozenia".
W odpowiedzi na konkurs ogloszony przez NFOSIGW w Warszawie w ramach
POliS Dzialanie 9.3 Termomodernizacja obiektow uzytecznosci publicznej -
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plany gospodarki niskoemisyjnej, w dniu 22.12.2014 r. zawarto umow?
o dofinansowanie z NFOSIGW. W projekcie uczestniczylo 5 gmin.
Gmina Miasta Gdyni pelnila rol? lidera.
Zarzadzeniem nr 1268/15/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z 10.03.2015 r.
wszcz?to post?powanie o udzielenie zamowienia publicznego na opracowanie
Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy wojewodztwa pomorskiego: Gminy
Miasta Gdyni, Gminy Miejskiej Rumia, Gminy Miasta Wladyslawowo, Gminy
Miasta Hel i Gminy Luzino do roku 2020, utworzenie bazy danych,
przeprowadzenie strategicznej oceny oddzialywania na srodowisko,
przeprowadzenie szkoleh oraz dzialah dotyczacych informacji i promocji.
Do przeprowadzenia post?powania powolano komisj? przetargowi w skladzie:
przewodniczaca - Pani Hanna Gorecka-Banasik kierownik Referatu ds. Energetyki,
sekretarz - Pani Sylwia Grabowska inspektor Referatu ds. Energetyki, czlonkowie
komisji: Pan Bartosz Wardencki inspektor Wydzialu Nadzoru Wlascicielskiego,
Pan Lukasz Dabrowski podinspektor Samodzielnego Referatu ds. Energetyki, Pani
Katarzyna Benert-Kasprzak inspektor Wydzialu Projektow Rozwojowych.
Informacj? dotyczax^ przetargu ogloszono: 12.03.2015 r. w Biuletynie Informacji
Publicznej, na tablicy informacyjnej Urz?du Miasta Gdyni od 12.03.2015 r. do
30.03.2015 r. oraz na stronie internetowej.
O wszcz?ciu post?powania na podstawie art.40 ust. 5a ustawy z 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych powiadomiono nast?puJ4cych wykonawcow:

- Fundacj? Poszanowania Energii z Gdahska
- Baltyck^ Agencj? Poszanowania Energii Sp. z o.o. z Gdahska
- Pomorska^ Grup? Konsultingow^ S.A. z Bydgoszczy
- Stowarzyszenie Gmin Polska Siec "Energie Cites" z Krakowa
- Fundacj? ARMAAG z Gdahska
- Atmoterm S.A. z Opola
- BMT com Sp. z o.o. z Gdahska
- Faber Consulting sp. z o.o. z Warszawy.

Termin skladania ofert wyznaczono na 30.03.2015 r.
Wplyn?ly dwie oferty:
- Konsorcjum DACYSYSTEM Sp. z o.o., 80-041 Gdansk Gen. L. Okulickiego
Regionalna Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdahskiej
ARMAAG 80-243 Gdansk ul. Brzozowa 15A

- Konsorcjum BMTcom Sp. z o.o., 80-328 Gdansk ul. Koscierska 7,
PVO Sp. z o.o., 80-357 Gdansk ul. Msciwoja II 50/1.

Zarzadzeniem nr 1728/15/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z 22.04.2015 r.
zaakceptowano wyniki post?powania o zamowienie publiczne na uslug?
opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej.
Zatwierdzono wybor wykonawcy Konsorcjum BMTcom Sp. z o.o. ul. Koscierska
7, 80-328 Gdansk i PVO Sp. z o.o. ul. Msciwoja II 50/1, 80-357 Gdansk.

V
22



Zgodnie z § 2.2 niniejszego zarzadzenia calkowita kwota wynagrodzenia
Wykonawcy wynosi 269.467,17 zl, przy czym na pokryciejego cz?sci w kwocie
118.852,54 zl srodki zarezerwowaly: Gmina Miejska Rumia, Gmina
Wladyslawowo, Gmina Miasta Hel i Gmina Luzino zgodnie z zawartymi
z Gmina^ Miasta Gdyni umowami partnerskimi.

8.05.2015 r. zawarto umow? KB/265/URE/19-W/2015 z Konsorcjum BMTcom
Sp. z o.o. i PVO Sp. z o.o. Umowa o udzielenie zamowienia publicznego zostala
zawarta na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. 2004 nr 19 poz. 177) w trybie przetargu nieograniczonego na
realizacj? zadania pod nazwa^ „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla
gmin wojewodztwa pomorskiego: Gminy Miasta Gdyni, Gminy Miejskiej Rumia,
Gminy Miasta Wladyslawowo, Gminy Miasta Hel i Gminy Luzino do 2020 r.,
utworzenie bazy danych, przeprowadzenie strategicznej oceny oddzialywaniana
srodowisko, przeprowadzenie szkoleh oraz dzialah dotycz^cych informacji
i promocji, opracowanie elementow wykorzystywanych w aktualnym projekcie
zalozeh do planu zaopatrzeniaw cieplo, energi? elektryczn^ i paliwa gazowe dla
Gminy Miasta Wladyslawowa.
Termin wykonania przedmiotu zamowienia okreslono na 28.10.2015 r.
Strony ustalily wynagrodzenie z tytulu wykonania przedmiotu umowy, w tym za
przeniesienie praw autorskich w wysokosci 219.079,00 zl netto
(slownie: dwiescie dziewi?tnascie tysi?cy siedemdziesi^t dziewi?c zl), co stanowi
kwot? 269.467,17 zl brutto (slownie: dwiescie szescdziesiaj; dziewi?c tysi?cy
czterysta szescdziesiat siedemzl i 17 groszy), w tym 23% podatku VAT, tj.
50.388,17 zl (slownie: pi?cdziesiaT tysi?cy trzysta osiemdziesi^t osiem zl i 17
groszy).
Zgodnie z umowa^ Wykonawca zobowiazal si? do wystawienia 5 osobnych faktur
dla kazdej z gmin obj?tych przedmiotem zamowieniana laczna^ kwot?
wynagrodzenia 269.467,17 zl brutto.
Aneksem nr 1/2015 do umowy KB/265/URE/19-W/2015 z 16.10.2015 r.,
termin wykonania przedmiotu zamowienia wydluzono do 10.12.2015 r.
Nadmienic nalezy, ze Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej wpismie NFOSiGW-DG.548.531.2015-MKz 25.01.2016 r. dokonal
kontroli ex-post aneksu nr 1/2015 do umowy nr KB/265/URE/19-W/2015,
realizowanej w ramach projektu POIS.09.03.00-00-644 pn. Opracowanie Planu
gospodarki niskoemisyjnej dla gmin wojewodztwa pomorskiego: Gminy Miasta
Gdyni, Gdyni Miejskiej Rumia, Gminy Miasta Wladyslawowo, Gminy Miasta Hel
i Gminy Luzino oraz przygotowanie do jego wdrozenia.
Szczegolowy budzet projektu pn. Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej
dlagmin wojewodztwa pomorskiego: Gminy Miasta Gdyni, Gminy Miejskiej
Rumia, Gminy Wladyslawowo, Gminy Miasta Hel i Gminy Luzino oraz
przygotowanie do jego wdrozenia w podziale na beneficjenta oraz partnerow
projektu w PLN (kwoty brutto) przedstawia ponizsza tabela.

23

\n



Nazwa Gminy Kwota

brutto/PLN

Ustalony
procent %

Dofinansowanie

85%

Wklad wlasny
15%

Beneficjent
Gmina Miasta Gdyni

150.614,63 55.893,50 128.022,42 22.592,20

Partner

Gmina Miej ska
Rumia

49.259,35 18.280,28 41.870,45 7.388,90

Partner

Gmina

Wladyslawowo

34.653,40 12.859,97 20.455,39 5.198,01

Partner

Gmina Miasta Hel

13.746,82 5.101,48 11.684,80 2.062,02

Partner

Gmina Luzino

21.192,97 7.864,77 18.014,02 3178,95

Suma: 269.469,17 100% 229.047,09 40.420,08

Kontroluj^cym przedlozono kohcowy odbior przedmiotu zamowienia
do faktur VAT: nr 27/2015, 28/2015, 29/2015, 30/2015 i 31/2015 z 10.12.2015 r.
Okazano faktury:

• Faktura VAT nr 27/2015 z 10.12.2015 r. kwota 150.614,63 zl brutto

• Faktura VAT nr 28/2015 z 10.12.2015 r. kwota 49.259,35 zl brutto

• Faktura VAT nr 29/2015 z 10.12.2015 r. kwota 34.653,40 zl brutto

• Faktura VAT nr 30/2015 z 10.12.2015 r. kwota 13.746,82 zl brutto

• Faktura VAT nr 31/2015 z 10.12.2015 r. kwota 21.192,97 zl brutto
(zal. nr 26-26af)

Czynnosci wykonano zgodnie z Zarzadzeniem Nr 8183/08/V/M Prezydenta Miasta
Gdyni z 3.11.2008 r. w sprawie: przyjecia „Instrukcji w sprawie trybu udzielania
zamowien publicznych".
Kontrolowane postejpowania Zamawiajacy przygotowal i przeprowadzil
w sposob zapewniaj^cy zachowanie uczciwej konkurencji oraz rowne traktowanie
Wykonawcow.
Srodki publiczne wydatkowano w sposob oszczedny z zachowaniem zasady
uzyskania najlepszych efektow z danych nakladow.

Na tym czynnosci kontrolne zakohczono.

Kierownik Samodzielnego Referatu ds. Energetyki Pani Hanna Gorecka-Banasik
zapoznal sie z trescia^ §§35,36 ust. 2 i 37 Zarzaxlzenia nr 11/2000/III Prezydenta
Miasta Gdyni z 31 sierpnia 2000 roku w sprawie zasad przeprowadzania kontroli
przez Biuro Kontroli Urz^du Miasta Gdyni.
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Protokol sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, ktore otrzymuja;
Samodzielny Referat ds. Energetyki i Biuro Kontroli a/a.

Kierownik

Samodzielnego Referatu ds. Energetyki

ROW?

Om
1v.;/,,;

URZi\D MIASTA GDYNI
Samodzielnv Referat ds Energetyki
<\I.Marsz Piteudskiego 52/54 81-382 Gdynia
zsiedzibq. ui 1oLutego 24,81-364Gdynia
tel. (5816682350 6682351 6682352

Gdynia, 28 czerwca 2016 roku
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