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Rada Gminy Kosakowo
Komisja Rewizyjna Rady Gminy Kosakowo
81-198 Kosakowo
ul. Żeromskiego 69

Dotyczy: ugody zawartej 12.09.2014 r. pomiędzy Gmina Kosakowo a Hartuna Sp. z o.o.

Wniosek
Składam wniosek o podjęcie przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Kosakowo na
podstawie § 78 Statutu Gminy Kosakowo, stosownych czynności kontrolnych, zmierzających do
wyjaśnienia nieprawidłowości związanych z zawarciem ugody z dnia 12.09.2014 r. pomiędzy
Gmina Kosakowo a Hartuna Sp. z o.o. oraz wyjaśnienie czy prawidłowo została przestrzegana
ustawa Prawo Zamówień Publicznych.

Uzasadnienie
03 czerwca 2014 r. wnioskodawca Hartunia Sp. z o.o. złożyła wniosek o zawezwanie
(Zał. nr 1) do próby ugodowej. „w związku z nieprecyzyjnym określeniem przez Przeciwnika w
dokumentacji stanowiącej integralną część Umowy, a mianowicie w Programie FunkcjonalnoUżytkowym (Zał. nr 2) parametrów powierzchni części dydaktycznej gimnazjum, a co za tym idzie
jej niedoszacowaniem,(…) zwrócił się do Przeciwnika z roszczeniem o zwiększenie wynagrodzenia
na określoną (…) kwotę 3 143 744,97 PLN.”
Trzy miesiące później, przed sądem rejonowym w Wejherowie, została zawarta ugoda (Zał. nr 3),
której efekty przedstawia w obrazowy sposób tabelka poniżej.

Złożony wniosek opiewa na ponad 3 mln zł, (29 400 484,61 zł) po trzech miesiącach,
żądania wzrastają do 20% (5,7 mln zł) , jednak ostatecznie kwota ugody 2,9 mln zł to jest 10 %
kwoty umowy pierwotnej .
Pierwotne żądanie na ponad 3 mln zł za „zwiększenie wykonanej powierzchni dydaktycznej
w budynku Gimnazjum” zredukowano w ostateczności do 1,57 mln zł. Przyczyną wykonania
dodatkowej powierzchni dydaktycznej miało być „nieprecyzyjne określenie w Programie
Funkcjonalno-Użytkowym” (Zał. Nr 2). W PFU na str. 9 w pkt. 1.9.1. zapisano „Obiekt
Gimnazjum obejmować powinien: – budynek dydaktyczny dla 300-360 uczniów w oddziałach 2025 uczniów, na str. 10 natomiast jednoznacznie określono, że średnia powierzchnia pomieszczenia
dydaktycznego ma wynosić 65-70 m². Czy te zapisy są nieprecyzyjne. Żeby nie było wątpliwości
na str. 18 podano powtórnie, „zespół dydaktyczny (16 sal lekcyjnych, zaplecza) dla 15 oddziałów,
maksymalnie 360 uczniów.” Na str. 13 i kolejnych przedstawiona jest tabela „Wymagania
dotyczące powierzchni pomieszczeń” „Zespół Gimnazjum (część dydaktyczna, ogólna i
administracyjna)”, w której szczegółowo wyliczono każde pomieszczenie i jego powierzchnię.
Ponieważ w PFU jednoznacznie została określona powierzchnia dydaktyczna żądania

Hartuna Sp. z o.o. w tym zakresie wydaja się bezzasadne.
W związku z powyższym wnoszę o podjecie stosownych działań tak jak wnioskowano na początku.
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