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Ljnttntu o tiltfinusott,unie nr

W odpowiedzinaww. pismo dotycz4ce wynik6w zawartych w Informacji pokontrolnej
oraz proSby o ustosunkowanie siq ARiMR, jako strony umowy o dofinansowanie nr (XX)3161722-ORllUX)2ry10 z dnia 15.02.2011 roku infbrmujg. i2 Biuro Wsparcia Inwestycyjnego

ARiMR po analizie przeslanych przez Pafstwa w piSmie znak R2.042.3.1.2016 z

dnia

I8.02.20l6 wyjaSnieri, w kwestii:
- wlasnoSci dzialek ewidencyjnych nr l1gl3.174 i 174,
- rozbie2no5ci pomigdzy parametrami iloSciowymi zawartymi w kosztorysie ofbrtowym
a parametrami iloSciowymi zawartymi w pomiarach powykonaw czych, stwierdza.
2e
przedmiotowe

asnienia s4 wystarczaj qce do ich zaakceptowani a.
Nalezy nadmienii, 2e sprawa rozbieZnoSci parametrow iloSciowych pomiqdzy
kosztorysem ofertowym a pomiarami powykonaw czymi byla juz przedmiotem analizy
przeprowadzonej przez Biuro Wsparcia Inwestycyjnego (m.in. analiza zakresu
zawarta
w zlozonym wraz z wnioskicm o platno36 protokole odbioru koficowego robot i przekazania
clo
r.,n'y.i

uzytkowania inwestycji

z dnia 28.05.2015 r,

umowy zwykonawc4 robot

ryczaltowe).

-

rozliczenie

Natomiast w kwestii rozbieZnoSci pomigdzy pomiarami dokonany mi przezlnspcktor(rw
ARiMR a pomiarami wykonawczymi infbrmujg. 2e sprawa ta bgdzie podlegai weryfikacji

w momencie przekazania przez Biuro Kontroli na Miejscu do Biura Wsparcia Inwestycyjnego,
wynik6w z kontroli i wyjaSnien zlo2onych przez paristw,a.
Bior4c pod uwagq powyzsze, wstgpnie mo2na uznac. i2 Benelicjent - Gmina Miasta
Gdynia r.l'ywi4zal sig z warunkow zawartej umowy o dofinasowanie.
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Sporzqdzil: Andzej Guz Gt6wny

sprawdzil:
Zatwierdzil:
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specjatista wA BWl11 tet. 58668604 1,lp 26041 , e-mait:andrzej.guz@arimr.gov.pl

Katarzyna Le(niewska wA Bwl11 tet. 58668608 4, lP 76084,
sNr"EwsxA@arimr.gov.pl
Marek Rafatowski Naczetnik wR 8w111 tet. 586686090, tp itogt,
"-'-'uit'xnraRzvla.Le
e-mait:marek.rafalowski@arrmr.qov.D[.
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