Katowice,  27.12.2010 r.
KNZK. 0913-69/10					
					Pan
					Sławomir Janas
						Likwidator
						Ośrodka Terapii Uzależnień 
od Alkoholu	
w Parzymiechach



					Wystąpienie pokontrolne
Na podstawie:
- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie województwa (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 
z późń. zm.),
- art. 67 ust. 2 i 3 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. 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 2010 r. 
pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przeprowadził kontrolę w kierowanym przez Pana Ośrodku Terapii Uzależnień od Alkoholu w Parzymiechach w zakresie 5% wydatków za 2009 rok.
Ustalenia kontroli przedstawiono w protokole podpisanym przez Dyrektora Ośrodka w dniu 19.11.2010 r. oraz Głównego księgowego w dniu 02.12.2010 r.
Stwierdzono następujące nieprawidłowości:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. „Modernizacja budynku z przeznaczeniem na Poradnię Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia” naruszono przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.):
	art. 45 ust. 7 poprzez umieszczenie zapisu w SIWZ dopuszczającego wniesienie wadium w kasie Ośrodka, 

- str.7 protokołu kontroli;
	art. 46 ust.1 poprzez zwrot wadium wykonawcy, którego oferta nie została wybrana w postępowaniu, po 40 dniach, licząc od dnia wyboru najkorzystniejszej oferty, 

- str. 7 protokołu kontroli;
	art. 148 ust. 3 poprzez umieszczenie zapisu w SIWZ dopuszczającego wniesienie zabezpieczenia należytego 


wykonania umowy w kasie Ośrodka,
 - str. 7 protokołu kontroli;
art. 32 ust. 1 ustalając wartość szacunkową zamówienia w oparciu o wartość brutto zamiast o wartość netto kosztorysu inwestorskiego 
- str.6 protokołu kontroli,

oraz postanowienia umowy tj. § 11 ust. 3 umowy poprzez dokonanie zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pełnej wysokości bez pozostawienia 30% kwoty wniesionej na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady,
 - str. 8 protokołu kontroli.

Mając na względzie powyższe nieprawidłowości zalecam:

1. Przy udzielaniu zamówień publicznych przestrzegać przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
2. Przestrzegać zapisów zawartych umów, szczególnie w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.


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


