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KN. 0913 - 48/08


Pan
Jan Pyka
Dyrektor 
Górnośląskiego Ośrodka 
Rehabilitacji Dzieci
im. dr A. Szebesty
w Rabce – Zdroju


Wystąpienie pokontrolne 

Na podstawie: 
	art. 41 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm),

art. 187 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),
Regulaminu kontroli przeprowadzanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego stanowiącego załącznik do uchwały nr 1774/96/III/2007 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 28 września 2007r. ( ze zm.),
pracownicy w/w Urzędu przeprowadzili kontrolę w kierowanym przez Pana Ośrodku w zakresie gospodarki finansowej za 2007r., 5% wydatków za lata  2007 –2008 oraz wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Województwa Śląskiego w 2008r. Ustalenia kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym w dniu 26.09.2008r. Stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. Przekroczenie terminu płatności zobowiązań z tytułu: 
a) składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy za m-ce: czerwiec, lipiec, sierpień, listopad, grudzień 2007r., styczeń 2008r. Naruszono tym art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (teks jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 11, poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, obecnie: Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz.415), 
b) za dostawy gazu, czym naruszono art. 35 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),
skutkiem czego była zapłata odsetek,
pkt 2.4. str. 9, 10 protokołu kontroli;

2. Naruszenie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz 177 z późn. zm., obecnie Dz. U. z 2007r. Nr 233, poz. 1655 z późn. zm.):
1) W postępowaniu przeprowadzonym w 2004r. w trybie przetargu nieograniczonego  na  usługi  żywieniowe  w  okresie  od  01.10.2004r. do 30.09.2007r., stwierdzono następujące nieprawidłowości:
a) W specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawarto postanowienia, iż: 
- usługa ma być realizowana w wynajmowanych przez GORD pomieszczeniach i z wykorzystaniem sprzętu GORD, określono obszar powierzchni do wynajęcia - 1092,35m², stawkę czynszu najmu za 1m² powierzchni, kwotę czynszu dzierżawnego, zasady korzystania z pomieszczeń i wyposażenia, 
- z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa najmu i dzierżawy z zaznaczeniem, że umowa ta stanowi integralną część postępowania na wykonanie usług żywieniowych, 
- wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przejmie 29 pracowników zamawiającego. 
Powyższym działaniem naruszono przepis art. 29 ust. 2 ww. ustawy, zgodnie z  którym przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję;

b) Zmodyfikowano kryteria oceny ofert poprzez zmianę sposobu ich oceny, czym naruszono art. 38 ust. 5 ww. ustawy, zgodnie z którym modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania;

c) W dniu 30.09.2004r. zawarto umowę, obowiązującą od dnia 01.10.2004r., na zasadach innych niż podano w siwz, tj. w siwz podano, iż integralną częścią umowy na realizację usług żywieniowych jest obowiązująca w tym samym czasie umowa najmu pomieszczeń i dzierżawy sprzętu, w których będą przygotowywane posiłki dla pacjentów GORD, natomiast aneksem z dnia 16.10.2004r. umowa najmu i dzierżawy została zmieniona i zaczęła obowiązywać dopiero od 16.10.2004r. Skutkiem wprowadzenia tej zmiany było obniżenie w październiku 2004r opłat z tytułu dzierżawy i najmu pomieszczeń o 50 %;

d) Na podstawie aneksu nr 1 z dnia 23.09.2005r. wprowadzono zmiany ceny jednostkowej osobodnia z 13,08 zł na 13,20 zł, czym naruszono art. 144 ww. ustawy, zgodnie z którym zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy; 

e) Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi żywieniowe nie złożyły oświadczeń o treści zgodnie z obowiązującym wówczas rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (druk ZP-11). Oświadczenia złożone zostały na podstawie rozporządzenia Ministra SWiA w sprawie wzoru protokołu postępowania            o zamówienie publiczne oraz dodatkowych wymagań, którym musi odpowiadać protokół (Dz. U. Nr 116 poz. 1101), który utracił ważność 06.05.2004r. Tym samym nie złożono oświadczeń w zakresie, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy;

f) W protokole z postępowania brak jest:
- informacji o złożonym proteście, 
- karty indywidualnej oceny oferty ZP-17,
czym naruszono przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 07.04.2004r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
pkt 3 str. 19, 20, 21 i 22 protokołu kontroli;

2) W postępowaniu na świadczenie usług żywieniowych w okresie od 25.08.2007r. do 17.09.2007r., udzielonym w trybie z wolnej ręki, stwierdzono następujące nieprawidłowości:
a) Nie wskazano sposobu oszacowania przedmiotu zamówienia przyjmując w umowie stawkę osobodnia w wysokości 13,41 zł brutto, mimo iż w roku poprzedzającym uruchomienie postępowania stawka wynosiła 13,20zł. Działaniem takim naruszono art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy;

b) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych z trzymiesięcznym opóźnieniem, czym naruszono art. 95 ust. 1 ustawy, w myśl którego ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych niezwłocznie po zawarciu umowy,
pkt 4 str. 22 protokołu kontroli;

3) W postępowaniu na usługi żywieniowe świadczone w okresie od 17.09.2007r. do 16.09.2010r., przeprowadzonym w trybie z wolnej ręki (art. 66 w związku  z art. 5 ust. 1 pkt 3), przedmiot zamówienia wyszacowano na kwotę 14,59 zł brutto bez uzasadnienia przyjęcia takiej stawki mimo, iż w roku poprzedzającym uruchomienie postępowania średnia stawka brutto z ostatnich dwunastu miesięcy wynosiła 13,22 zł [(11x13,20+13,40):12=13,22 zł]. Naruszono tym art. 34 ust.1 ustawy,
pkt 5 str. 22, 23 i 24 protokołu kontroli;

4) W 2007 r. w Regulaminie zamówień publicznych przyjęto zasady o niestosowaniu w GORD ustawy Pzp do zamówień, których przedmiotem są:
(1) usługi telekomunikacyjne świadczone drogą satelitarną, 
(2) usługi telefoniczne, teletekstowe, radiotelefoniczne lub przywoławcze,
(3) usługi przesyłowe energii elektrycznej, cieplnej i paliw gazowych. 
Ustawa w tym zakresie została zmieniona poprzez wykreślenie ww. pozycji w 2006 r. (tekst ujednolicony Dz. U. z 2006r Nr 164, poz. 113), wobec czego Regulamin jest niezgodny z obowiązującym stanem prawnym,
str. 17 protokołu kontroli;

5) Udzielanie zamówień na dostawy energii elektrycznej bez stosowania ustawy mimo, że przepisy Prawa zamówień publicznych nie przewidują wyłączenia procedur udzielania zamówień w tym zakresie,
pkt. 1 str. 18 protokołu kontroli;

3.1. Zawarcie - w konsekwencji udzielenia we wrześniu 2004r., na okres 3 lat, wyżej opisanego zamówienia na realizację usług żywieniowych - umowy najmu pomieszczeń GORD o powierzchni użytkowej 1092,35m² i dzierżawy sprzętu, bez uzyskania zgody Zarządu Województwa Śląskiego i bez przeprowadzenia przetargu, czym naruszono zapisy uchwały nr 1399/85/II/2003 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 7 października 2003r. w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania oraz wynajmowania majątku trwałego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
pkt 3.1. str.10 protokołu kontroli;

3.2. Wprowadzenie do w/w umowy najmu i dzierżawy aneksów bezzasadnie zmieniających stawkę czynszu i warunki najmu na niekorzyść GORD, tj.: 

a) aneksu (bez numeru i daty) wprowadzonego przed 01.10.2005r. (co ustalono na podstawie analitycznej ewidencji księgowej), w którym, w związku z przeniesieniem kuchni do innego budynku, za zbędne dla Najemcy – spółki Catermed, uznano pomieszczenia na łączną powierzchnię 511,95m², w tym m.in. tzw. komunikację, czyli korytarze i przejścia prowadzące do kuchni i zaplecza kuchennego, obydwie istniejące jadalnie. Bez korzystania z ww. pomieszczeń spółka nie mogłaby realizować usługi sporządzania i wydawania pacjentom posiłków w sposób określony w SIWZ i zawartej umowie. Ponadto, spółka  w ramach własnej dodatkowej działalności, w jednej z jadalń wydawała odpłatnie posiłki opiekunom pacjentów w wieku do 6 roku życia i innym osobom, oraz, za zgodą Wynajmującego, tj. Dyrektora GORD, od 1.10.2005r. do końca trwania umowy (do 16.09.2007r.) w wynajmowanych pomieszczeniach wykonywała dodatkowe usługi na rzecz Dziecięcego Szpitala „Rodziny Kolejowej” w Rabce- Zdroju,
b) aneksu z dnia 26.02.2007r. obowiązującego od 01.03.2007r. do końca trwania umowy, w którym postanowiono, że w związku ze zmniejszoną o około 50% ilością pacjentów w m-cach styczeń-luty 2007r. i wynikającym z tego niewykorzystaniem części wynajmowanej powierzchni, zmniejsza się czynsz najmu do powierzchni rzeczywiście wykorzystywanej; powierzchnię niewykorzystaną ustalono na 406,4m², tj. w proporcji zbliżonej do podanej przez spółkę obniżonej ilości pacjentów korzystających z wyżywienia. 
W związku z ustaleniami kontroli, iż:
1) za okres od 1 stycznia do 16 września 2007r., spółka obciążyła GORD za ilość posiłków stanowiącą przeciętnie miesięcznie 99,4 % miesięcznej ilości posiłków ustalonej w zawartej umowie, 
2) umowa dopuszczała odchylenie 20 % w ilości wydanych posiłków w skali roku obliczeniowego,
3) Najemca w wynajmowanych pomieszczeniach dodatkowo prowadził własną działalność, 
obniżenie kwoty czynszu uznać należy za bezzasadne, 
pkt 3.1, str. 10,11,12 protokołu kontroli;`

4.1. Zawarcie w dniu 17 września 2007 r. - w konsekwencji udzielenia, opisanego powyżej zamówienia na realizację usług żywieniowych w okresie od 17.09.2007r. do 16.09.2010r. – umowy najmu pomieszczeń o łącznej powierzchni 1150,48m² i dzierżawy sprzętu bez przeprowadzenia przetargu i przed uzyskaniem zgody Zarządu Województwa Śląskiego. Naruszono tym zapisy uchwały Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 7 października 2003r. oraz art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 ze zm.) zgodnie, z którym zbycie aktywu trwałego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, oddanie go w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych przez podmiot, który utworzył zakład, 
pkt 3.2., str. 14,15 protokołu kontroli;

4.2. Wprowadzenie do w/w umowy najmu i dzierżawy aneksów bezzasadnie zmieniających jej postanowienia na niekorzyść GORD, tj: 
1) aneksu nr 1A z dnia 31.12.2007r., na podstawie którego, w związku z przerwą w świadczeniu na rzecz GORD usług żywienia spowodowaną brakiem pacjentów, Najemcę zwolniono z obowiązku uiszczania czynszu najmu, dzierżawy i opłat eksploatacyjnych za okres od dnia 24.12.2007 r. do dnia 02.01.2008 r.,
2) aneksu nr 2 z dnia 21.01.2008 r., którym, w związku z wykonaniem przez spółkę modernizacji kuchni oraz zmniejszoną ilością pacjentów przebywających na leczeniu w GORD:
a) zmniejszono czynsz najmu z 10,00 zł za 1m² do 3,30 zł za 1m² powierzchni użytkowej na okres od 01.02.2008r. do 31.01.2009r. W wyniku kontroli ustalono, że modernizacja polegała na wymianie kotłów warzelnych z parowych na elektryczne, które zakupiła spółka i stanowią jej własność oraz wykonaniu instalacji zasilającej kotły, które to koszty GORD zwrócił spółce w kwocie zgodnej z wykazaną w kosztorysie powykonawczym zweryfikowanym przez inspektora nadzoru;
b) zmniejszono wynajmowaną powierzchnię do 612,40 m² w sposób analogiczny jak w okresie wcześniejszym, tj. za pomieszczenia wynajmowane uznano kuchnię wraz z zapleczem, natomiast korytarze, przejścia, jadalnie uznano za pomieszczenia zbędne spółce, mimo, że bez korzystania z nich nie mogłaby wykonywać usług, w tym także świadczonych - za zgodą Dyrektora GORD wyrażoną w dniu 4 października 2007r. w aneksie Nr 1 do umowy najmu - na rzecz Szpitala Powiatowego w Rabce – Zdroju. Wykonywanie tych usług przez spółkę uniemożliwiało wynajęcie innemu najemcy pomieszczeń uznanych za zbędne, 
pkt 3.2. str.14,15 protokołu kontroli;

5. Niedochodzenie obniżenia ceny realizacji usług żywieniowych opisanych w punkcie 2.1), mimo wystąpienia okoliczności mogących obniżyć koszty realizacji tej usługi. Wykonawca zatrudnił 23 pracowników GORD, czyli o 6 pracowników mniej, niż przyjął do kalkulacji ceny oferty, 
pkt 3 str. 19 protokołu kontroli;

6. Bezpodstawne zrefundowanie spółce realizującej usługi żywieniowe kosztów projektu technicznego instalacji elektrycznej w kwocie 2 100,00 zł,
pkt 5 str. 22, 23 i 24 protokołu kontroli;

7. Ustalenie w SIWZ, w ogłoszeniu o przetargu i w zawartej 7 sierpnia 2008r. umowie na wykonywanie modernizacji Pawilonu II, terminu zakończenia zadania wykraczającego poza termin realizacji zadania określony w umowie dotacji zawartej z Województwem Śląskim, co może spowodować wydatkowanie dotacji z naruszeniem postanowień umowy dotacji,
pkt 5 str. 26, załącznik Nr 1 do protokołu kontroli.


Mając na względzie powyższe ustalenia zalecam:
1. Terminowo regulować zobowiązania.
2. Przestrzegać przepisów prawa w zakresie udzielania zamówień publicznych. 
3. Umowy najmu, dzierżawy pomieszczeń lub sprzętu zawierać zgodnie z procedurami określonymi w uchwale nr 1399/85/II/2003 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 7 października 2003r. w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania oraz wynajmowania majątku trwałego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (ze zm.).
4. Gospodarować mieniem Ośrodka zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zarząd Województwa Śląskiego, z zachowaniem należytej dbałości o uzyskane efekty ekonomiczne.
5. Do wydatków finansowanych z dotacji celowych stosować zasady gospodarki finansowej określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

Sprawozdanie o sposobie realizacji przedmiotowych zaleceń pokontrolnych proszę przekazać do Urzędu Marszałkowskiego w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

Nieprawidłowości opisane w punktach 1, 2 ppkt 2) lit. b i 2 ppkt 5) wystąpienia stanowią naruszenie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.), tj. art. 14 pkt 1 i 3, art. 17 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit b) w związku z tym zostanie skierowane zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, do którego dołączone zostaną wyjaśnienia złożone w trakcie kontroli.

