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Pani
Lidia Kwiecińska-Bożek
Dyrektor
Okręgowego Szpitala Kolejowego 
w Katowicach


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 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.)
- Regulaminu kontroli instytucjonalnej wydziałów, wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych oraz innych podmiotów, stanowiącego załącznik do uchwały nr 725/363/III/2010 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 1 kwietnia 2010r.,
pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przeprowadził kontrolę w kierowanym przez Panią Okręgowym Szpitalu Kolejowym w zakresie 5% wydatków za 2009r. Ustalenia kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym w dniu             25 października 2010r. 					  Stwierdzono naruszenie przepisów w zakresie zamówień publicznych przy udzieleniu zamówienia na Rozbudowę szpitala o bloki operacyjne wraz z przebudową klatki schodowej i dźwigu szpitalnego oraz modernizację kuchenek oddziałowych poprzez:
- sporządzenie protokołu postępowania wg druku ZP – 2, czym naruszono obowiązujące wówczas rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2007 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego(Dz. U. nr 202, poz. 1463), a obecnie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia            16 października 2008r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego(Dz. U. nr 188, poz. 1154), które zobowiązuje zamawiającego do sporządzania protokołu postępowania dla zamówień  o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.,          wg druku ZP – 1- część ogólna oraz druku ZP – 1/PN część szczegółowa.
		pkt II.1. str. 6 protokołu kontroli;
- niewyegzekwowanie od wykonawcy wniesienia pełnej kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy i w wymaganym terminie, tj. umowę na realizację robót zawarto na okres dwóch lat od dnia 7.04.2008r., wykonawca wpłacał zabezpieczenie w kwotach częściowych do dnia 6.10.2009r., łączna kwota wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowiła 88,78% wymaganej kwoty. Artykuł 150 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 233, poz. 1655 z późn. zm.), przy okresie realizacji zamówienia dłuższym niż rok, zobowiązuje wykonawcę do wniesienia pełnej kwoty zabezpieczenia do połowy okresu na który została zawarta umowa,			         			pkt II.1. str. 6, 7 protokołu kontroli.
Mając na względzie powyższe ustalenia zalecam:
Przy udzielaniu zamówień publicznych przestrzegać przepisów ustawy   z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1241) oraz aktów wykonawczych.

Sprawozdanie o sposobie realizacji przedmiotowego zalecenia pokontrolnego proszę przekazać do Urzędu Marszałkowskiego w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

