
Protokół  Nr 22/2011 
 

z  posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 18 listopada 2011r. 
 
 

Obecni zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do 
protokołu. 
 
 
Porządek dzienny: 
 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Zatwierdzenie porządku dziennego. 
3. Zbadanie realizacji budowy CEA – Filharmonia Gorzowska, ze 

szczególnym uwzględnieniem wprowadzonych zmian materiałów i 
technologii- przyjęcie stanowiska końcowego. 

4. Sprawy różne. 
 
 

AD.1 
 
Posiedzenie otworzył i w nim przewodniczył przewodniczący Komisji Pan Marek 
Surmacz, który po powitaniu zebranych stwierdził wymagane quorum do obradowania 
i podejmowania prawomocnych wniosków. 
 
 

AD.2 
 
Zaproponowany porządek dzienny został przyjęty. 
 

AD.3 
 
Marek Surmacz- Wysłałem do Panów projekt stanowiska wskazując, które 
fragmenty zostały usunięte. Na stronie 1 w tekście  p.Kurczyny nie było „ale 
także Krzysztof Pocałujko- przedstawiciel Inżyniera Kontraktu” jako członek 
komisji przetargowej, to jest fakt.  Pan Kurczyna uznał, że motyw z 
p.Pocałujko dla niego nie  jest istotny i nie należy go brać pod uwagę. 
Marcin Kurczyna-  Nie w takiej koncepcji, którą mamy, nie ustaliliśmy, na 
czym ta rola p.Pocałujki miałaby w tym wszystkim polegać.  Równie dobrze 
możemy napisać np., że p.Przybyłowicz  miała czerwoną sukienkę i to też jest 
mało istotne, czy miała czerwoną czy zieloną? 
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Marek Surmacz- Pan wie, że p.Pocałujko był jedyną osobą, która łączyła 
przedsięwzięcie od pierwszego etapu unieważnionego przetargu tego 
wygranego przez Interbud West, był cały czas członkiem komisji,  był 
członkiem zespołu przygotowawczego rozstrzygnięcia przetargu, po czym 
domniemuję, bo nie mam na to dowodów, był jedyną osobą spoza Urzędu 
Miasta, która znała cenę zamówienia. W końcowej fazie się wyłącza. 
Marcin Kurczyna- Mamy napisać, że był, ale co z tego wynika? Musi coś być 
dalej, jakiś dalszy krok.  Jest p.Pocałujko  i co w związku z tym, że jest, jakiś 
fakt z tego musi wynikać.  Jeżeli będziemy wymieniać wszystkich członków 
komisji przetargowej to napiszemy p.Pocałujko również. 
Marek Surmacz-Napisaliśmy na początku. 
Marcin Kurczyna- Nie wymieniliśmy pełnego składu komisji, a takie 
stwierdzenie „a także p.Pocałujko” już jest sugerujące coś? 
Marek Surmacz- W tym znaczeniu, że był jedyną osobą spoza Urzędu Miasta. 
Jerzy Wierchowicz- Napiszmy p.Pocałujko jedyna osoba spoza Urzędu.  
Marek Surmacz- W takim razie wpisujemy- ‘ także p.Pocałujko”, wykreślamy, 
„ale”.  Dalej „ na czele 5 osobowej grupy wykonującej czynności związane  z 
przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia stał  W.Żelazowski”, W tym 
pierwszym projekcie było napisane „w tej grupie także pracował p.Pocałujko”. 
To była wyodrębniona grupa przygotowawcza. 
Marcin Kurczyna- Dlaczego znowu wyróżniamy p.Pocałujko skoro nie 
piszemy dalej, co z tego wynika. 
Marek Surmacz- Dlatego, że jest to człowiek z zewnątrz dopuszczony do 
wszystkich tajemnic wynikających z przygotowania dokumentacji 
przetargowej. 
Stefan Sejwa- Jeżeli wstawiliśmy p.Pocałujko w tej pierwszej części mówiącej o 
komisji przetargowej to w tym miejscu już bym go  nie wymieniał. 
Marek Surmacz- Możemy napisać, że w skład grupy wykonującej czynności 
związane z przygotowaniem postępowania wchodzili i wymieniamy 
wszystkich. 
Marcin Kurczyna- Jeżeli jest powołana komisja przetargowa to oczywistym 
jest, że jest to grupa, która przygotowuje czynności związane z 
postępowaniem. 
Marek Surmacz- Ma to o tyle znaczenie, że gdyby p.Pocałujki nie było od 
początku w tej grupie przygotowawczej a potem z dokumentów przebiegu 
przetargu wynika, że nie brał udziału w posiedzeniach komisji przetargowej, 
to można by myśleć, że on w ogóle nie miał dostępu do danych 
szczegółowych odnośnie dokumentacji przetargowej. 
Marcin Kurczyna- Jeżeli był w komisji przetargowej to musiał mieć dostęp. 
Marek Surmacz- Niekoniecznie. 
Jerzy Wierchowicz- Czy skład komisji przetargowej jest tożsamy ze składem 
tej grupy wykonującej czynności przygotowawcze? 
Marek Surmacz- Nie, komisja przetargowa jest bardziej liczna. 
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Stefan Sejwa- Proponuję nie wymieniać po raz drugi p.Pocałujki tylko na czele 
5- osobowej grupy– wymienić skład grupy.  
Marek Surmacz- Zgadzam się, idziemy dalej, po zdaniu „Konkurencyjna 
oferta firmy Varitex S.A. opiewała na 155.998.936,82 zł.” było : „18 listopada 
2008 r. Krzysztof Pocałujko złożył oświadczenie (na podstawie art. 17 ust. 2 
ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych), o zaistnieniu 
okoliczności wyłączających go z przedmiotowego postępowania. 
Do komisji przetargowej Krzysztof Pocałujko został powołany 8 lipca 2008 r i 
nieprzerwanie pozostawał jej członkiem do dnia złożenia oświadczenia (o zaistnieniu 
przesłanek za wyłączeniem z jej prac), aż do dnia 18 listopada 2008 r., czyli do końca 
prac komisji przetargowej. 
Komisja przetargowa pracowała na czterech posiedzeniach – 24, 28 i 31 października 
oraz 18 listopada 2008 r.”  To jest tylko stwierdzenie faktu. 
Marcin Kurczyna-  To jest sugestia jakaś kolejna. 
Marek Surmacz- To jest fakt. 
Marcin Kurczyna- W takim razie musimy napisać, co w związku z tym 
sądzimy? Jeżeli to piszemy, to po coś. Nie piszemy tego tylko tak sobie, bo 
faktów jest mnóstwo, które moglibyśmy do tego raportu włączyć. Tylko 
pytanie jest, dlaczego uważamy, że ten fakt na tyle jest istotny, że powinien 
mieć odzwierciedlenie w naszym raporcie? 
Marek Surmacz- Dlatego, że jest to dość niezwykłe żeby zaistniały przyczyny 
wyłączenia się z komisji przetargowej w końcowej fazie, właściwie na 
zakończenie prac komisji przetargowej. 
Marcin Kurczyna- To nie jest fakt niezwykły, bo skąd możemy wiedzieć, kto 
złoży ofertę? 
Marek Surmacz- Jeżeli pracował w komisji przetargowej, a komisja już 
wcześniej na kilku posiedzeniach obradowała? 
Marcin Kurczyna- Oferty otwierano na ostatnim posiedzeniu, kiedy 
rozstrzygano przetarg. Oferty się składa w sposób nieoznaczony, a na 
końcowym posiedzeniu otwiera się oferty i wiadomo, że firma taka, taka, cena 
taka, itd.  
Jerzy Wierchowicz- Czy jest wiadome, kiedy otwarto oferty? 
Marek Surmacz- Dnia 24 października, ponieważ jest napisane, że przed 
otwarciem ofert na posiedzeniu komisja przetargowa stwierdziła, że podane 
środki finansowe, jakie zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację 
zamówienia i tu się podaje. Z tego zdania wynika, że Komisja otworzyła oferty 
24 października. 
Jerzy Wierchowicz- Jeżeli wyłączył się po otwarciu ofert to coś jest na rzeczy 
tylko czy dalej się odnosisz do tej sytuacji? 
Marek Surmacz- Nie znaleźliśmy wyjaśnień w związku z tym, nie stawił się na 
naszej komisji.  
Marcin Kurczyna- Musiały nastąpić dwa fakty, musiał powziąć  informację o 
tym, że jest taka oferta z takiej Firmy z informacją, że w tej Firmie pracuje  
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ktoś, kto jest z nim spokrewniony.  Nie wiemy do końca, w którym momencie 
On te dwie informacje powziął. 
Marek Surmacz- Nie stawił się przed komisją, to trudno. Dla mnie istotnym 
faktem jest to, że ktoś od początku jest w dziele i w końcowej fazie przetargu 
się wyłącza, bo powstaje okoliczność anty-korupcyjna, prewencyjnie 
korupcyjna.  Idąc dalej-  dodałem taki fragment : „Dokument zwany protokołem z 
komisji przetargowej jest tak bardzo lakoniczny, że na takie miano w żadnym razie nie 
może zasługiwać. Protokół wg słownika języka polskiego, to m.in.: -pisemne 
sprawozdanie z zebrania, posiedzenia itp., - dokument będący sprawozdaniem z 
przebiegu czynności urzędowych.” 
Marcin Kurczyna- Dokument zwany protokołem to nie jest kwestia definicji 
języka polskiego tylko to jest kwestia wzoru, który jest załącznikiem do 
przepisów o zamówieniach publicznych.  
Marek Surmacz- W treści jest napisane- przebieg pracy komisji, a jeżeli w 
przebiegu pracy jest wpisana tylko decyzja, bo tam nic więcej nie ma. 
Marcin Kurczyna- Tak się sporządza protokoły. 
Marek Surmacz- Nie ma dyskusji, nie ma oceny, nie ma zdania? 
Marcin Kurczyna- To nie jest taki protokół, jaki Pan to rozumie, np., z 
posiedzenia Rady Miasta.  Praktycznie tak to się robi. 
Stefan Sejwa- To jest fakt, a my stwierdzamy to, co jest zawarte w protokole, a 
nie sugerujemy jak ma być zbudowany protokół.  
Jerzy  Wierchowicz- Pan Surmacz dokonuje oceny tego dokumentu. 
Marek Surmacz-   Z tego protokołu nic nie wynika poza suchym faktem, 
przyjęto stanowisko takie, a takie. 
Jerzy Wierchowicz- To jest ocena, nie wiem czy ona musi się znajdować w tym 
stanowisku? 
Marek Surmacz- W takim razie zdanie o ocenie protokołu wycinamy. Dalej w 
tekście  : „Komisja Rewizyjna podjęła czynności zmierzające do ustalenia, z czego 
mogła wynikać tak istotna rozbieżność pomiędzy poszczególnymi ofertami 
uczestników postępowania przetargowego. Oferta cenowa „przegranego”  Varitex 
S.A.  opiewała na 155.998.936,82 zł., a więc o ponad 25 mln zł więcej od oferty 
„wygranej”, jak ustalono – zawyżonej na skutek błędu w kosztorysie inwestorskim o 
ponad 18 mln. zł. Zatem Varitex S.A. zaoferował cenę o ponad 40 mln zł wyższą od 
rzeczywistego kosztu inwestorskiego. Niestety w Urzędzie Miasta nie zachowały się 
żadne udokumentowane dane w tej sprawie – pełną dokumentację przejęła 
Prokuratura. Zatem do rozstrzygnięcia pozostanie kwestia ustalenia, czy nie doszło do 
nieprawidłowości przy rozstrzyganiu przetargu.” 
 
Jerzy Wierchowicz- Firma robi swoją wycenę nie znając ofert 
konkurencyjnych. 
Marek Surmacz-Dziś już wiemy, że  spokrewniony człowiek z  Varitexu z 
p.Pocałujką  spowodował wyłączenie p.Pocałujki w końcowej fazie przetargu. 
Trzeba łączyć fakty, miał dostęp do informacji o wysokości ceny. To uparte 
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trwanie przy betonie architektonicznym, o którym się mówiło, że jest droższy 
o kilkanaście milionów to Varitex mógł oszacować cenę wyższą o te 20 mln zł 
tego betonu. Tylko, że Varitex nie wiedział, że nie będzie tego robił. 
Jerzy Wierchowicz- To nie jest oskarżenie, ale jest to sugestia. 
Marcin Kurczyna- Ja się z tym nie zgadzam, że możemy sugerować na 
podstawie tego, co wiemy. 
Jerzy Wierchowicz- My nie twierdzimy, że tak było.  
Marcin Kurczyna- Co to jest za ustawienie przetargu, jak jest 25 mln zł 
różnicy? 
Stefan Sejwa- Ostatnie zdnie tego akapitu jest mocne. 
Marcin Kurczyna- To jest sugestia. 
Marek Surmacz- Sugestia jest taka, że my myślimy również o tym, jako 
członkowie Komisji Rewizyjnej, że  mogło dojść do ustawienia przetargu, za 
dużo jest błędów dookoła. 
Jerzy Wierchowicz- Nie wiem, czy to nie jest za mocne stwierdzenie? Jakąś 
konkluzję musimy powziąć. Prokuratura i CBA już to bada. 
Marek Surmacz- Proponuję w głosowaniu odnieść się do tego fragmentu, czy 
go zostawiamy? 
 
Komisja w głosowaniu jawnym 2 głosami za przy 1 głosie przeciwnym i 2 
głosach wstrzymujących się pozostawiła omawiany fragment w stanowisku. 
 
Marek Surmacz-  W dalszej części: „21 listopada 2008 r. Prezydent Miasta 
zatwierdził prace komisji przetargowej i protokół postępowania”  To jest tylko 
stwierdzenie faktu i nic więcej.  Dalej w tekście: „W  związku z powyższym (po 
18 listopada 2008),  zamawiający – Miasto, a w jego imieniu Prezydent Miasta, 
powinien powziąć uzasadnioną wątpliwość, co do bezstronności zaangażowania 
Krzysztofa Pocałujko w imieniu Inżyniera Kontraktu i oficjalnie wystąpić o zmianę 
„nadzorcy” inwestycji  już na tym etapie projektu.  Tymczasem K. Pocałujko przez 
następny rok – w czasie zapadania najważniejszych rozstrzygnięć w kwestii 
niezgodności z PFU,  projektowania budowy parkingu podziemnego, dokonywania 
wszelkich uzgodnień w tym zakresie, bez przeszkód wykonywał swoje czynności 
nadzorcze.” 
Marcin Kurczyna- W jaki sposób On był powiązany z Mostostalem 
Polimexem? 
Marek Surmacz- My tego nie wiemy. 
Stefan Sejwa- Prezydent mówi, że całe zło jest po stronie Inżyniera  Kontraktu. 
Marek Surmacz-Prezydent powinien wcześniej zrezygnować z takiego 
Inżyniera Kontraktu. Dalszy fragment tekstu. 
Jerzy Wierchowicz- Inżynier kontraktu nie wywiązał się z tego zadania to jest 
kompromitujące i jeszcze był arogancki i jeżeli chodzi o kwestię tego betonu to 
On powinien o to zadbać 
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Marcin Kurczyna-  Cały czas mówię, że Inżynier Kontraktu nie wywiązał się z 
umowy. 
Marek Surmacz- Dalej w tekście : „Komisja Rewizyjna  nie wysłuchała wyjaśnień 
Krzysztofa Pocałujko z powodu jego nie stawienia się w uzgodnionym terminie.  
Ponowne próby zaproszenia Krzysztofa Pocałujko okazały się nieskuteczne – nie 
odpowiadał na zaproszenia.” 
Stefan Sejwa – To proponuję zostawić. 
Marek Surmacz- Dalsza część tekstu jest z projektu stanowiska p.Kurczyny 
„W toku prac Komisji Rewizyjnej wyjaśniono, iż w trakcie przygotowywania 
postępowania przetargowego doszło do uchybień mających wpływ na wynik 
postępowania. Wysokość środków, jakie miasto przeznaczyło na realizację 
inwestycji oparto na kosztorysie inwestorskim obarczonym błędem. Jak 
wynika z wyjaśnień kosztorysanta dokonując wyceny części elementów 
budynku filharmonii popełnił błąd doliczając wartość urządzeń, które 
dotyczyły innego budynku. W ten sposób przeszacowano wartość inwestycji. 
Nikt z ówczesnych pracowników  Wydziału Inwestycji  nie zauważył błędu. 
Najkorzystniejsza oferta złożona w przetargu w tym punkcie zawierała cenę 
3.934.144 zł. podczas gdy w kosztorysie inwestorskim 22.531.260 zł. 
Komisja przetargowa nie zwróciła uwagi na tak dużą rozbieżność. 
Prawidłowe oszacowanie doprowadziłoby do przeznaczenia o 18 mln. zł. 
mniejszych środków na inwestycje, co przy złożonych ofertach mogło 
skutkować unieważnieniem przetargu.”   
To nie podlega dyskusji. Dalej w tekście nie ma sporu do fragmentu: 
„Zaniechanie wykonania ustaleń PFU w tym zakresie, przez nadzorującą inwestycje 
miejskie wiceprezydent Urszulę Stolarską przyjęte zostało cyt. „z euforią”,  a podlegli 
jej urzędnicy w ogóle nie zauważyli dokonanej zamiany – ani na etapie koncepcji, ani 
później, nawet po złożonej przez radnego Roberta Surowca interpelacji w tej sprawie 
we wrześniu 2009.” 
Marcin Kurczyna- Uważam, że po słowie „euforia”  należy postawić kropkę, 
ponieważ urzędnicy zauważyli dokonaną zmianę. Rozmawiali o tym, 
wiedzieli, że ta zmiana nastąpiła, ale nie dokonano formalnego potwierdzenia. 
Dlatego nie możemy pisać, że nie zauważyli zmiany w ogóle.  
Stefan Sejwa- Złożona interpelacja nie zaskutkowała jeszcze, była taka 
sytuacja, że odrzucono to. 
Marcin Kurczyna- Czytaliście wyjaśnienia p.Stolarskiej jeszcze raz? Ja 
ponownie czytałem protokoły z posiedzeń i moim zdaniem oni wiedzieli o 
tym. 
Marek Surmacz-  Ja to odebrałem w ten sposób, że p.Stolarska nie 
przywiązywała wagi do tego czy ten beton ma być taki czy inny.  W tej 
inwestycji było więcej zmian i Ona przyjęła te wszystkie zmiany z euforią 
jakby nie zdając sobie sprawy, że ta rozbieżność jest tak istotna i odbiega od 
warunków zawartych w PFU. Ta interpelacja była alarmem, ale jeszcze nie 
zaskoczyli. Okazało się później, że jak interpelacja była składana to projekt 
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budowlany już leżał w Wydziale Administracji Budowlanej i już wszystko 
było zatwierdzone, nic nie było do zmiany. 
Jerzy Wierchowicz- To znaczy, że zauważyli, czy nie? 
Marek Surmacz-Moim zdaniem nie zauważyli. 
Jerzy Wierchowicz- Formalnie nie zauważyli, bo nie jest to udokumentowane. 
Marek Surmacz- Dalej w tekście p.Kurczyna wyciął następujący fragment:   
„Według urzędników całkowitą odpowiedzialność za zamianę zastosowanej 
technologii, na gorszą wizualnie i tańszą, ponoszą Inżynier Kontraktu – którego 
na tym zadaniu reprezentowały dwie osoby, jako pierwszy inż. Krzysztof  Pocałujko, i 
wykonawca. Niewątpliwie propozycja zamiany materiału pojawiła się w projektach 
wykonanych na zlecenie Wykonawcy przez firmę Budopol. Zgromadzone przez 
komisję wyjaśnienia wskazują, iż brak jest przewidzianych przez umowę dokumentów 
pozwalających na dokonanie zmian w tym zakresie. Wyjaśnienia p. Stolarskiej 
wskazują, iż zmiana technologii była dyskutowana i pozytywnie oceniana przez 
urzędników miejskich zaangażowanych w inwestycję, jednakże nie została formalnie 
zaakceptowana.” 
Ja celowo podkreślam, że to za czasów p.Pocałujki zapadały rozstrzygnięcia 
pod wypływem, których Pani Prezydent przeżywała euforię. To jest spójne.  
Dalej w tekście jest ocena kompetencji i udziału urzędników Wydziału 
Inwestycji. Dopisałem „wiceprezydent Urszula Stolarska wysoko oceniła 
profesjonalizm Krzysztofa Pocałujko, z którym najczęściej kontaktowała się w czasie 
realizacji inwestycji” 
Stefan Sejwa- Pani Stolarska podkreślała, że miała trudności z jego obecnością. 
Marcin Kurczyna- Proszę mi wytłumaczyć, jaki to ma wpływ na sprawę? Jaki 
sens ma pisanie, że go ceniła wysoko? 
Marek Surmacz-Dobrze uznaję, wykreślamy ten zapis. Dalej  w tekście:  
„Można uznać, że faktycznie jedyną osobą spośród urzędników Miasta, 
posiadającą - odpowiednie do powierzonych zadań kompetencje - był 
naczelnik Wydziału Inwestycji Władysław Żelazowski, ale ten w krytycznych 
dla rozstrzygnięć miesiącach (wrzesień – grudzień 2009), z nie dających się 
usprawiedliwić powodów, wg Władysława Żelazowskiego z powodu trudności 
lokalowych wydziału, utracił kontrolę nad nadzorowanymi sprawami.” 
Jerzy Wierchowicz- Fragment „z nie dających się usprawiedliwić powodów, ja bym 
zostawił, dla mnie to pozytywne. 
Marek Surmacz- Skorygowałem zapis : „wg Władysława Żelazowskiego z 
powodu trudności lokalowych wydziału”. Przechodzimy do punktu V- „ 
Ocena wykonania inwestycji. 
Ocena wykonania inwestycji jest negatywna z uwagi na ustalenia wskazane 
powyżej.”  
Jerzy Wierchowicz- Piszemy, że ocena wykonania inwestycji jest negatywna, 
to znaczy, że cała inwestycja jest źle wykonana, ale to nie jest prawdą.  
Marcin Kurczyna- To jest z uwagi na powyższe uchybienia, ustalenia. 
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Jerzy Wierchowicz- W takim razie napiszmy konkretnie, ocena wykonania 
inwestycji, czyli to wszystko, co zbudowano jest złe. 
Marcin Kurczyna- Tylko z uwagi na ustalenia wskazane  powyżej. 
Jerzy Wierchowicz- Piszemy o całej inwestycji. Dla mnie to jest za szeroko i 
niesprawiedliwie.  
Marek Surmacz-Napiszmy ocena przebiegu wykonania inwestycji. 
Stefan Sejwa- Napiszmy ocena realizacji inwestycji. 
Marek Surmacz-Zgadzam się wpisujemy „ocena realizacji inwestycji”. W 
drugim zdaniu dodałem: „Nie do przyjęcia jest argumentacja, – zarówno 
Prezydenta Miasta jak i urzędników bezpośrednio zaangażowanych (w komisji 
przetargowej i obsłudze inwestycji),    że w zgodzie z przyjętym kosztem 
ogólnym pozostawała założona kwota za całe zadanie inwestycyjne, to też nie 
miało znaczenia, (wg  Prezydenta Miasta),  iż oferent – późniejszy Wykonawca 
zaproponował koszt parkingu podziemnego ponad 4.  krotnie wyższy.”  
Marcin Kurczyna- Ponownie przeczytałem protokoły z naszych posiedzeń 
komisji. 
Marek Surmacz-Pamiętam, p.Prezydent mówił tak, jak zapytaliśmy o kwoty, 
czy zauważył, to nam odpowiedział, że ma fachowców, kosztorysanci 
wszystko przygotowali, ja nie wnikałem w szczegóły. 
Jerzy Wierchowicz- Tak, Prezydent tak oświadczył. 
Marek Surmacz- Podkreślam, że chodzi właśnie o komisję przetargową, bo 
tam byli fachowcy, którzy powinni zauważyć nieprawidłowości. 
Marcin Kurczyna- To nie wynika z tego zdania, z tego zdania jest 
argumentacja, że Prezydent i urzędnicy mówili, że tam jest wszystko w 
zgodzie z przyjętym kosztem ogólnym, itd. 
Marek Surmacz- Tak mówili. 
Marcin Kurczyna- Nie mówili takich rzeczy, ja się tym nie zajmowałem. 
Marek Surmacz-Była mowa, że wszystko jest dobrze. 
Marcin Kurczyna- Tak mówił p.Żelazowski, urzędnik, ale gdzie w 
wypowiedzi Prezydenta mamy, że mówił ja uznałem, że wszystko było w 
porządku. 
Jerzy Wierchowicz- Prezydent mówił, że miał od tego fachowców. 
Marcin Kurczyna- Prezydent nie argumentował, że On to sprawdził i uznał, że 
wszystko jest w porządku. 
Stefan Sejwa- Dlatego, że realizacyjnie, nie, ponieważ miał Inżyniera 
Kontraktu i p.Stolarską.  
Marek Surmacz- Tak, ale to wszystko nie miało znaczenia, ponieważ to On jest 
od zarządzania strategicznego. 
Marcin Kurczyna- Napisaliśmy, że Prezydent się tym nie zajmował i to jest 
jasne, że w to nie wnikał. 
Jerzy Wierchowicz- Chodzi o wykreślenie zapisu, że „„Nie do przyjęcia jest 
argumentacja, – zarówno Prezydenta Miasta jak i urzędników bezpośrednio 
zaangażowanych”. Powinniśmy napisać czyja argumentacja. 
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Marcin Kurczyna- Jeżeli to mówił p.Żelazowski to napiszmy konkretnie, że 
p.Żelazowski, bo tak to nie wiadomo, kto. 
Marek Surmacz-Czy chodzi o słowo urzędników? 
 
Marcin Kurczyna- To Pan chce, to na podstawie, czego, kto tak mówił? 
Marek Surmacz- Wszyscy tak mówili, nawet kosztorysant tak mówił, że dla 
niego wszystko było obojętnie. 
Stefan Sejwa- Ja bym to zostawił. 
Marek Surmacz- To jest tylko zwrócenie uwagi, że ci ludzie byli 
zaangażowani. Ja nie wierzę Prezydentowi, ponieważ gdybym był 
prezydentem miasta i realizował inwestycję stulecia, bo to jest inwestycja 
stulecia, tej dekady to bym tak lekko nie podchodził, a tu się okazuje, że 
Prezydenta interesuje  inwestycja na ul.Dobrej za 5 milionów, a nie 
Filharmonia za 140 milionów w szczegółach? To jest niemożliwe, nie wierzę w 
to.   
Marcin Kurczyna- To, że Prezydent sprawdza kosztorys to chyba nie jest do 
zrobienia. 
Marek Surmacz- Jeżeli ktoś przychodzi i mówi, że inwestycja będzie 
kosztowała więcej o 20 milionów to należało powołać nowego kosztorysanta, 
skupić się na wycenie inwestycji, z czego to wynika? Jako gospodarz miasta 
Prezydent powinien precyzyjnie zapytać, a Prezydent nie pytał, jego to nie 
interesowało, akceptował wszystko jak leci. 
Marcin Kurczyna- Co innego Pan mówi, a co innego pan napisał. 
Marek Surmacz- Dla Prezydenta to nie miało znaczenia, On dowiedział się, że 
to zadanie ma tyle i tyle kosztować, taką kwotę należy przygotować i koniec. 
Jerzy Wierchowicz- Sprawa tego parkingu jest bulwersująca. 
Stefan Sejwa- Zostawmy to tak jak jest, Prezydent i tak za wszystko 
odpowiada. 
Marek Surmacz- Dobrze. Jeszcze to słowo, że według Prezydenta nie miało 
znaczenia: „iż oferent – późniejszy Wykonawca zaproponował koszt parkingu 
podziemnego ponad 4.  krotnie wyższy.”  O to osobiście pytałem Prezydenta i 
to dla niego nie miało znaczenia. 
Jerzy Wierchowicz- Tak odpowiedział? 
Marek Surmacz- Tak odpowiedział, że zajmował się generaliami tylko. Dalej 
w treści jest, że podwykonawcą była Firma Interbud West, myśmy to przyjęli, 
ale p.Kurczyna uznał, że tego nie powinno być.  
Jerzy Wierchowicz- Po co to ma być. 
Marcin Kurczyna- Wyrzuciłem to tylko z tego samego powodu jak 
p.Pocałujkę, uznałem, że jak podajemy jakieś fakty to wyciągnijmy z tego 
jakieś wnioski, a tak w przypadku p.Pocałujki jak i Interbudu, jeżeli nie ma nic 
dalej to informacja moim zdaniem jest niepotrzebna.  
Stefan Sejwa- Nie piszemy o p.Komarnickim, ale nazwę Firmy bym zostawił. 
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Marek Surmacz-Dalej sporu już nie ma, poddam projekt stanowiska pod 
głosowanie.      
 
 

 Stanowisko  
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

 z dnia 18 listopada 2011 r. 
Temat:  Zbadanie realizacji budowy Centrum Edukacji Artystycznej –
Filharmonia Gorzowska, ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzonych 
zmian materiałów i technologii. 
Komisja Rewizyjna pracowała na zlecenie Rady Miasta z dnia 16 marca 2011r. 

na  20 posiedzeniach.  

W postępowaniu wyjaśniającym przeprowadzonym przez Komisję Rewizyjną  
udział wzięli zaproszeni: 

1. Tadeusz Jędrzejczak - Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. 
2. Urszula Stolarska - wiceprezydent Miasta 
3. Ryszard Kneć - Sekretarz Miasta 
4. Edmund Wypusz - Z-ca Dyrektora Zakładu Budownictwa 

w Szczecinie 
5. Cezary Wąsowski - Prezes Zarządu Bud-Inwent Warszawa 
6. Artur Widziński - Inżynier Kontraktu 
7. Władysław Żelazowski - Naczelnik Wydziału Inwestycji 
8. Tadeusz Mitka- Dyrektor  Wydziału Inwestycji 
9. Agnieszka Skrzeczkowska - Dyrektor Wydziału Inwestycji 
10. Leszek Horodyski - Projektant (autor PFU) 
11. Maciej Skubiszyński - kosztorysant 
12. Alina Paciorek - pracownik Wydziału Inwestycji 

 
Nie odpowiedzieli na zaproszenie Komisji: 

1. Krzysztof Pocałujko - przedstawiciel Inżyniera Kontraktu 
2. Krzysztof Hepp - pracownik Wydziału Inwestycji 

I. 
O przetargu na „BUDOWĘ CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ 
W GORZOWIE WLKP. – SALA KONCERTOWA W GORZOWIE WLKP” 
ORAZ ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE PARKINGU 
PODZIEMNEGO, DRÓG DOJAZDOWYCH, ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU. 

 
Komisja przetargowa została powołana 8 lipca 2008 r. decyzją Prezydenta 
Miasta Tadeusza Jędrzejczaka. Komisji przewodniczyła wiceprezydent miasta 
Urszula Stolarska, a zastępcą był Władysław Żelazowski – ówczesny 
naczelnik Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta. Członkami  byli m.in. Lidia 
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Przybyłowicz – wówczas naczelnik Wydziału Kultury oraz inni pracownicy 
Urzędu Miasta, także Krzysztof Pocałujko – przedstawiciel Inżyniera 
Kontraktu.  

 
Na czele 5. osobowej grupy (Władysław Żelazowski, Jolanta Szmyt, Krzysztof 
Hepp, Krzysztof Pocałujko, Krzysztof Podgórny)  wykonującej czynności 
związane z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia stał 
Władysław Żelazowski.  

  
Termin składania ofert upłynął 24 października 2008 r. o godz. 11,oo 
Otwarcie ofert odbyło się 24 października 2008 r. o godz. 11,30 

 
Ustalenia wartości zamówienia 111.660.344,00 zł. (netto) - równowartość 
28.799.964,92 euro, dokonano w dniu 2 lipca 2008 r. na podstawie kosztorysu 
inwestorskiego, planowanego kosztu robót budowlanych i prac projektowych. 
Ustalenia wartości zamówienia dokonała Jolanta Szmyt – później członek 
komisji przetargowej.  

 
Przed otwarciem ofert na posiedzeniu komisji przetargowej w dniu 24.10.2008 
r. stwierdziła, że „podano środki finansowe, jakie zamawiający zamierza 
przeznaczyć na realizację zamówienia: brutto 129.738.685,70 zł.”. 

 
Spośród dwóch ofert, jako najkorzystniejszą komisja przetargowa wybrała 
ofertę Konsorcjum Firm: Polimex-Mostostal S.A. i PW „Bud” – Przemysłówka 
Sp. z o.o. za cenę brutto 130.407.599,95 zł.  
Konkurencyjna oferta firmy Varitex S.A.  opiewała na 155.998.936,82 zł.  
 
18 listopada 2008 r. Krzysztof Pocałujko złożył oświadczenie (na podstawie 
art. 17 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych), 
o zaistnieniu okoliczności wyłączających go z przedmiotowego postępowania. 
Do komisji przetargowej Krzysztof Pocałujko został powołany 8 lipca 2008 r i 
nieprzerwanie pozostawał jej członkiem do dnia złożenia oświadczenia 
(o zaistnieniu przesłanek za wyłączeniem z jej prac), do 18 listopada 2008 r., 
czyli do końca prac komisji przetargowej. 
Komisja przetargowa pracowała na czterech posiedzeniach – 24, 28 i 31 
października oraz 18 listopada 2008 r.   

  
Komisja Rewizyjna podjęła czynności zmierzające do ustalenia, z czego mogła 
wynikać tak istotna rozbieżność pomiędzy poszczególnymi ofertami 
uczestników postępowania przetargowego. Oferta cenowa „przegranego”  
Varitex S.A.  opiewała na 155.998.936,82 zł., a więc o ponad 25 mln zł więcej od 
oferty „wygranej”, jak ustalono – zawyżonej na skutek błędu w kosztorysie 
inwestorskim o ponad 18 mln. zł. Zatem Varitex S.A. zaoferował cenę o ponad 
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40 mln zł wyższą od rzeczywistego kosztu inwestorskiego. Niestety 
w Urzędzie Miasta nie zachowały się żadne udokumentowane dane w tej 
sprawie – pełną dokumentację przejęła Prokuratura. Zatem do rozstrzygnięcia 
pozostanie kwestia ustalenia, czy nie doszło do nieprawidłowości przy 
rozstrzyganiu przetargu. 

   
21 listopada 2008 r. Prezydent Miasta zatwierdził prace komisji przetargowej 
i protokół postępowania.  
 
W  związku z powyższym (po 18 listopada 2008),  zamawiający – Miasto, 
a w jego imieniu Prezydent Miasta, powinien powziąć uzasadnioną 
wątpliwość, co do bezstronności zaangażowania Krzysztofa Pocałujko 
w imieniu Inżyniera Kontraktu i oficjalnie wystąpić o zmianę „nadzorcy” 
inwestycji  już na tym etapie projektu.  
Tymczasem K. Pocałujko przez następny rok – w czasie zapadania 
najważniejszych rozstrzygnięć w kwestii niezgodności z PFU,  projektowania 
budowy parkingu podziemnego, dokonywania wszelkich uzgodnień w tym 
zakresie, bez przeszkód wykonywał swoje czynności nadzorcze. 
Komisja Rewizyjna  nie wysłuchała wyjaśnień Krzysztofa Pocałujko z powodu 
jego nie stawienia się w uzgodnionym terminie.  Ponowne próby zaproszenia 
Krzysztofa Pocałujko okazały się nieskuteczne – nie odpowiadał 
na zaproszenia. 

 
W toku prac Komisji Rewizyjnej wyjaśniono, iż w trakcie przygotowywania 
postępowania przetargowego doszło do uchybień mających wpływ na wynik 
postępowania. Wysokość środków, jakie miasto przeznaczyło na realizację 
inwestycji oparto na kosztorysie inwestorskim obarczonym błędem. Jak 
wynika z wyjaśnień kosztorysanta dokonując wyceny części elementów 
budynku filharmonii popełnił błąd doliczając wartość urządzeń, które 
dotyczyły innego budynku. W ten sposób przeszacowano wartość inwestycji. 
Nikt z ówczesnych pracowników  Wydziału Inwestycji  nie zauważył błędu. 
Najkorzystniejsza oferta złożona w przetargu w tym punkcie zawierała cenę 
3.934.144 zł. podczas gdy w kosztorysie inwestorskim 22.531.260 zł. 
Komisja przetargowa nie zwróciła uwagi na tak dużą rozbieżność. 
Prawidłowe oszacowanie doprowadziłoby do przeznaczenia o 18 mln. zł. 
mniejszych środków na inwestycje, co przy złożonych ofertach mogło 
skutkować unieważnieniem przetargu. 
 
II. 
PFU. 
Program Funkcjonalno – Użytkowy na s.11 przewidywał: cyt. „konstrukcja 
obiektu: żelbetowa, nie może utrudniać poruszania się pojazdów po parkingu, 
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dach: płaski z boiskiem szkolnym i odwodnieniem, ściany i stropy: beton 
techniczny, beton architektoniczny barwiony w masie”.  
Według autora PFU beton architektoniczny został umieszczony w programie 
na wyraźne życzenie ze strony miasta. Nie było jednak na to potwierdzenia 
w formie dokumentu. Autor nie potrafił też wskazać, kto konkretnie wyraził 
takie życzenie. W ocenie urzędników miejskich beton architektoniczny 
był samodzielnym pomysłem autora programu. Żądanie zastosowania betonu 
architektonicznego zostało potwierdzone w odpowiedziach na pytania 
oferentów w trakcie postępowania przetargowego. 
Komisja Rewizyjna ustaliła, że wskazane w  PFU rozwiązania dotyczące 
zastosowanych materiałów (na budowie parkingu podziemnego),  
potwierdzone w wielu odpowiedziach na pytania oferentów, zostały 
zignorowane przez wykonawcę zadania.  
Postępowanie wyjaśniające potwierdziło, że oferent (później wykonawca), 
przystępując do rozstrzygającej fazy przetargu miał rozeznanie gorzowskiego 
rynku produkcji betonu i świadomość braku możliwości wypełnienia 
warunków określonych w PFU – żadna z sondowanych gorzowskich 
wytwórni betonu nie gwarantowała dostawy betonu o parametrach 
określonych w PFU i szczegółowo opisanych w odpowiedziach 
(przygotowanych przez autora PFU Leszka Horodyskiego, podpisanych przez 
Prezydenta Miasta), na pytania oferentów skierowane do Miasta jako 
zamawiającego. 
 
Wykonawca zobowiązany do wykonania projektów zgodnie z PFU 
zaprojektował podziemny parking nie uwzględniając zastosowania białego 
betonu architektonicznego barwionego w masie. Wypełnione procedury 
uzgodnieniowe z zamawiającym – od prezentacji koncepcji aż po złożenie 
gotowych projektów (od wiosny do jesieni 2009), przyjmowane były przez 
odpowiedzialnych urzędników z pełną akceptacją – jesienią 2009 
na podstawie przedłożonego projektu budowlanego wydano pozwolenie 
na budowę. 
 
Zaniechanie wykonania ustaleń PFU w tym zakresie, przez nadzorującą 
inwestycje miejskie wiceprezydent Urszulę Stolarską przyjęte zostało 
cyt. „z euforią”,  a podlegli jej urzędnicy w ogóle nie zauważyli dokonanej 
zamiany – ani na etapie koncepcji, ani później, nawet po złożonej przez 
radnego Roberta Surowca interpelacji w tej sprawie we wrześniu 2009.    
 
Wymiana korespondencji pomiędzy Wykonawcą i Inżynierem Kontraktu 
z jesieni i zimy 2009 wskazuje na chwilowe zainteresowanie tym problemem, 
jednak jak to określił Wykonawca – Miasto nie było zbyt stanowcze 
w egzekwowaniu zgodności rozwiązań w tym zakresie z PFU. 
Według wyjaśnień przedstawiciela Wykonawcy, Inżyniera Kontraktu  
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i dostępnej bardzo skąpej dokumentacji, po przekazaniu do Urzędu Miasta 
dokumentu o sygnalizowanych wątpliwościach przez kilka tygodni nie było 
na nie odpowiedzi, co zaangażowane strony uznały za aprobatę postępowania 
zmierzającego do zastąpienia technologii i odstąpienia od wbudowania 
betonu architektonicznego.  
 
Według urzędników całkowitą odpowiedzialność za zamianę zastosowanej 
technologii, na gorszą wizualnie i tańszą, ponoszą Inżynier Kontraktu – 
którego na tym zadaniu reprezentowały dwie osoby, jako pierwszy 
inż. Krzysztof  Pocałujko, i wykonawca. Niewątpliwie propozycja zamiany 
materiału pojawiła się w projektach wykonanych na zlecenie Wykonawcy 
przez firmę Budopol. Zgromadzone przez komisję wyjaśnienia wskazują, 
iż brak jest przewidzianych przez umowę dokumentów pozwalających 
na dokonanie zmian w tym zakresie. Wyjaśnienia p. Stolarskiej wskazują, 
iż zmiana technologii była dyskutowana i pozytywnie oceniana przez 
urzędników miejskich zaangażowanych w inwestycję, jednakże nie została 
formalnie zaakceptowana.  
 
III. 
Ocena kompetencji i udziału urzędników Wydziału Inwestycji. 
Komisja ustaliła, że urzędnicy miejscy zaangażowani w realizację tego zadania 
inwestycyjnego nie byli odpowiednio przygotowani do konfrontacji 
z profesjonalizmem zarówno kierownictwa budowy – osób reprezentujących 
Wykonawcę, jak również Inżyniera Kontraktu.   
 
Z wyjaśnień przed komisją powtarza się zdanie o trudności w zatrudnieniu 
w Wydziale osób posiadających odpowiednie kwalifikacje.  
W konsekwencji należy uznać, iż brak było osób gotowych merytorycznie 
nadzorować tak dużą inwestycję. Pracownicy nie potrafili również 
wyegzekwować prawidłowego wykonywania obowiązków przez Inżyniera 
Kontraktu, który miał obowiązek dopilnować prawidłowego wykonania 
umowy. 
 
Obieg dokumentów w Urzędzie Miasta, w wielu ważnych sytuacjach, 
odbywał się z rażącym naruszeniem wewnętrznych regulacji i powszechnie 
obowiązującymi rozwiązaniami.  
W toku wszystkich czynności przygotowawczych, wykonawczych 
i uzgodnieniowych (niekiedy telefonicznie kilka razy dziennie osobiście 
wiceprezydent Urszula Stolarska uzgadniała z Inżynierem Kontraktu różne 
warianty postępowania – na podstawie jej wyjaśnień przed Komisją), 
urzędnicy Miasta nie dokumentowali takich czynności choćby w formie 
zapisków albo notatek służbowych, przez co dzisiaj bardzo trudne jest, nawet 
przybliżone określenie zakresu odpowiedzialności poszczególnych osób.  
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Taki sposób postępowania jest oczywiście sprzeczny z powszechnie 
obowiązującymi praktykami  dokumentowania czynności podejmowanych 
przez urzędników administracji publicznej. 
Można uznać, że faktycznie jedyną osobą spośród urzędników Miasta, 
posiadającą - odpowiednie do powierzonych zadań kompetencje - był 
naczelnik Wydziału Inwestycji Władysław Żelazowski, ale ten w krytycznych 
dla rozstrzygnięć miesiącach (wrzesień – grudzień 2009), z nie dających się 
usprawiedliwić powodów, wg Władysława Żelazowskiego z powodu 
trudności lokalowych wydziału, utracił kontrolę nad nadzorowanymi 
sprawami.  
Następnie od stycznia 2010 przestał pełnić funkcję naczelnika i został 
pełnomocnikiem Prezydenta na budowie CEA i jak twierdzi stracił 
uprawnienia do kontroli realizacji inwestycji.  
Kluczowy dla wyjaśnienia wielu ważnych okoliczności pracownik Wydziału 
Inwestycji, bezpośrednio nadzorujący inwestycję oraz członek komisji 
przetargowej (jedyny merytorycznie przygotowany uczestnik biorący udział 
we wszystkich posiedzeniach tej komisji), nie stawił się przed Komisją 
Rewizyjną – mimo dostosowania się Komisji do wskazanych przez niego 
terminów, bowiem od podjęcia postępowania przez Prokuraturę pozostawał 
na zwolnieniu lekarskim. 
 
IV. 
Nadzór Prezydenta Miasta. 
Prezydent Miasta wyjaśniając przed Komisją okoliczności swojego udziału 
stwierdził, że jego zaangażowanie w przedmiotowej sprawie ograniczyło 
się do powołania komisji przetargowej i etapowego odbierania od podległych 
pracowników informacji o zaawansowaniu realizacji inwestycji. Nie tylko 
nie interesował się procesem wyłaniania Wykonawcy, ale – jak sam stwierdził 
– w zaufaniu polegał na tych informacjach, które przekazywali wiceprezydent 
Urszula Stolarska oraz Władysław Żelazowski, a które okazały 
się nieprawdziwe. Co do kwestii, jak to się stało, że inwestycja z dnia na dzień 
drastycznie „podrożała” o blisko 20 milionów  złotych. -  Prezydent wyjaśnił, 
iż nie ingerował szczegółowo w sprawy wyceny, bo zajmował się tym 
Wydział Inwestycji. Nie oceniał także przebiegu prac analitycznych komisji 
przetargowej, podczas której jej członkowie powinni zareagować na bardzo 
kosztowny błąd w wyliczeniach kosztorysu inwestorskiego.  
 
V.  
Ocena wykonania inwestycji. 
Ocena realizacji inwestycji jest negatywna z uwagi na ustalenia wskazane 
powyżej.  
Nie do przyjęcia jest argumentacja, – zarówno Prezydenta Miasta jak 
i urzędników bezpośrednio zaangażowanych (w komisji przetargowej 
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i obsłudze inwestycji), że w zgodzie z przyjętym kosztem ogólnym 
pozostawała założona kwota za całe zadanie inwestycyjne, to też nie miało 
znaczenia, (wg  Prezydenta Miasta),  iż oferent – późniejszy Wykonawca 
zaproponował koszt parkingu podziemnego ponad 4.  krotnie wyższy.  
 
Faktycznie, bowiem w toku prac komisja przetargowa przyjęła za normalne, 
że oferent szacując rzeczywisty koszt pozycji pod nazwą „Technologia sali 
oraz urządzeń mechanicznych” obniżył jej wartość z blisko 22,5 mln.  zł  na nie 
przekraczającą 3 mln. zł.  
Zupełnie nie zwrócono uwagi na oczywisty błąd w szacowaniu kosztu 
inwestycji przez Miasto jako inwestora. Przyjęto z pełną aprobatą 
„zagospodarowanie” przez oferenta ponad 19 mln. zł i przeniesienie tej kwoty 
na drastycznie podwyższony koszt wybudowania parkingu podziemnego. 
którego podwykonawcą była firma Interbud – West.   
 
Prowadzenie tej inwestycji wskazuje, iż miasto nie było przygotowane 
na rzetelny nadzór nad przedsięwzięciem. Dodatkowo w sposób bardzo 
dowolny traktowano wymogi formalne, jakie wynikały z umowy i których 
dotrzymanie przy tak dużych inwestycjach powinno być oczywiste 
i wyjątkowo przestrzegane.    
VI. 
Wnioski końcowe. 
Przygotowanie i przeprowadzenie tej inwestycji nasuwa tak wiele 
wątpliwości, że postępowaniem karnym objęła sprawę Prokuratura 
Apelacyjna w Szczecinie. Wielu uczestników całego procesu inwestycyjnego 
przed Komisją zasłaniało się niepamięcią, rażącym brakiem kompetencji, 
czy wręcz naiwnością w różnych sytuacjach rozstrzygających o dysponowaniu 
i wydatkowaniu 10-tek milionów złotych z budżetu miasta Gorzowa Wlkp.  
 
Komisja uznaje, że w prowadzonym śledztwie przez uprawnione organy 
państwa, status wielu uczestników nie pozwala na wyjaśnienie przez Komisję  
szczegółowych okoliczności w toku czynności przygotowawczych 
i realizacyjnych tej inwestycji. Takimi możliwościami dysponują kompetentne 
organy śledcze i wymiaru sprawiedliwości. 
  
Komisja Rewizyjna przyjęła powyższe stanowisko w pełnym składzie,  
jednomyślnie.  
Na tym posiedzenie zakończono. 
 
Protokołowała 
D.Koreńczuk                                                      Przewodniczący Komisji 

( - ) 
Marek Surmacz 


