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Katowice, 4 maja 2017 r.

Szulc Efekt sp. z o.o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

Odpowiedź na petycję:
w przedmiocie analizy i oceny stany faktycznego w zakresie zachowania zasad uczciwej
konkurencji przez jednostki samorządu terytorialnego przy definiowaniu treści publikowanych
przez jednostki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w obszarze przeciwdziałania
uciążliwości zapachowej.

Stan faktyczny:
Do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach wpłynęła drogą elektroniczną petycja
firmy Szulc-Efekt Sp. z o.o. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach uznał, iż nie
jest właściwy do jej rozpatrzenia, albowiem do jego kompetencji nie należy kontrolowanie
gospodarki finansowej i zamówień publicznych jednostek samorządu terytorialnego.
Postanowieniem z dnia 3 lutego 2017 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
przekazał petycję do właściwości rzeczowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach,
celem rozpatrzenia zgodnie z posiadanymi kompetencjami.

Stan prawny:

Regionalne Izby Obrachunkowe są państwowymi organami nadzoru i kontroli gospodarki
finansowej jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych, stowarzyszeń gmin
i powiatów, związków powiatów, stowarzyszeń powiatów, samorządowych jednostek
organizacyjnych, w tym samorządowych osób prawnych. Izby sprawują nadzór nad działalnością
jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych określonych w art. 11 ust. 1 oraz
dokonują kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych.
Izby przeprowadzają co najmniej raz na cztery lata kompleksową kontrolą gospodarki finansowej
jednostek samorządu terytorialnego.

Do kompetencji regionalnych izb obrachunkowych nie należą sprawy związane z ochroną
środowiska. Z tej przyczyny odpowiedź na petycję może uwzględniać wyłącznie wyniki
postepowań kontrolnych w zakresie zamówień publicznych przeprowadzonych w jednostkach
podlegających nadzorowi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, które były przedmiotem
kontroli.
Analiza dokumentacji kontrolnej dokonana w związku z rozpatrywaniem niniejszej petycji
nie wykazała tego typu zamówień publicznych udzielonych przez jednostki podległe nadzorowi
Izby, w których nastąpiłoby naruszenie zasad uczciwej konkurencji w związku z treścią specyfikacji
istotnych warunków zamówień. Wynika to również z analizy treści zawiadomień kierowanych
przez Izbę do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, albowiem, co wymaga podkreślenia,
naruszeniem dyscypliny finansów publicznych, czyli czynem zabronionym jest opisanie przedmiotu
zamówienia publicznego w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.
Wskazać również należy, że przedmiotem kontroli Izby nie są wszystkie zamówienia
publiczne udzielane przez jednostki podległe nadzorowi Izby, w tym komunalne osoby prawne.
Z treści petycji wynika, że jej istota sprowadza się do zapewnienia stosowania zasad
uczciwej konkurencji w taki sposób aby nie dopuścić do faworyzowania jednego rodzaju
technologii w zakresie usług związanych z dezodoryzacją.
W zawiązku z tym treść petycji przekazano do wiadomości Wydziału Kontroli, celem
zwrócenia szczególnej uwagi przy kontroli zamówień publicznych na kwestie związane
z udzielaniem zamówień publicznych na usługi, których przedmiotem jest usuwanie szkodliwych
i uciążliwych zapachów.
Z up. Prezesa Izby
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