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Śląskiego Szpitala Reumatologiczno- Rehabilitacyjnego im. Gen. J. Ziętka 
w Ustroniu

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie:
	art. 41 ust.1 i ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r.  Nr 142, poz.1590 z późn. zm.), 

art. 67 ust. 2 i 3 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 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 528/248/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 10.03.2009r.,

pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przeprowadzili kontrolę w kierowanym przez Pana Zakładzie w zakresie gospodarki finansowej za 2008 rok, 5 % wydatków za lata 2008 – 2009.

Ustalenia kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym       w dniu 31 sierpnia 2009r. 

Stwierdzono, co następuje:
W postępowaniu uruchomionym w 2008r. w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę endoprotez (znak: 6/2008), o wartości szacunkowej 2 029 828,32zł, wadium wniesione w pieniądzu w wysokości 29 561,00zł przez firmę Smith & Nephew Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie, zostało zwrócone wykonawcy bez wcześniejszego przeliczenia na zasadach podanych w art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007, Nr 223 poz.1655 z późn zm.). Zgodnie z tym przepisem zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę;
- pkt 4.1. str. 33 protokołu kontroli,



Brak na stronie internetowej dat zamieszczania dokumentacji przetargowej jak niżej:
- ogłoszenia o zamówieniu, 
- udostępnienia siwz,
- informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty,
co uniemożliwia sprawdzenie dochowania terminów wynikających z art. 40 ust. 1 i 6, art. 42 ust.1 i art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Dotyczyło to niżej wymienionych postępowań:
1) Dostawa endoprotez znak 7/2008, z 2008r., wartość szacunkowa zamówienia 2 029 828,32zł; 
2) Modernizacja rozdzielni NN i źródło awaryjnego zasilania szpitala w energię elektryczną, znak 14/2008, z 2008r. wartość szacunkowa zamówienia 344 262,30zł; 
3) Pranie bielizny, odzieży szpitalnej i operacyjnej, znak 6/2009, z 2009r., wartość szacunkowa zamówienia 176 640,00zł,
- pkt. 4.3. str. 36 protokołu kontroli;

Brak udokumentowania określenia przedmiotu zamówienia i jego wartości szacunkowej, o których mowa w art. 29 ust. 1 i art. 32 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, potwierdzającej, że wartość zamówienia nie przekracza równowartości 14 000,00 euro i wystąpiły przesłanki wynikające z art. 4 pkt 8 w/w ustawy do zastosowania zwolnienia z obowiązku jej stosowania. Dotyczyło to zamówień udzielonych Andrzejowi Gomola Malarstwo-Tapeciarstwo z siedzibą w Ustroniu na:
	Remont pomieszczenia Inhalacji w budynku Śląskiego Szpitala Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego w Ustroniu ul. Szpitalna 11,
Robót budowlanych wykończeniowych w Bloku Łóżkowym,
Malowanie kuchni, zaplecza kuchennego i magazynów oraz stolarki drzwiowej w kuchni i w magazynach,
Malowanie bloku operacyjnego Szpitala i odnowienie pomieszczeń WC Oddziału Diagnostyki Szpitala,
Wykonanie tynku mozaikowego z zaprawy żwirowej na podjeździe dla osób niepełnosprawnych oraz filarów,
Malowanie pomieszczenia gospodarczego wnęk przy windach, naprawa stołów,
Poprawki malarskie po robotach instalacyjnych pionu B, po awarii CO przy portierni, oklejanie okienek wydawniczych piętro I, II i III,

- pkt. 4 lit. B) str. 30, 31 i 32 protokołu kontroli.


Mając na względzie powyższe ustalenia zalecam:

Zamówień publicznych udzielać zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

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

