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Katowice,11.02.2011 r.

KN.ZK 1711-51/10
Pani
Maria Darlewska – Turant Dyrektor
Dziecięcego Ośrodka 
Leczniczo – Rehabilitacyjnego 
w Górkach Wielkich


	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 1.04.2010 r., 

pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przeprowadzili kontrolę w kierowanym przez Panią Dziecięcym Ośrodku Leczniczo – Rehabilitacyjnym w Górkach Wielkich, w zakresie 5% wydatków za 2009 r. Ustalenia kontroli przedstawiono w protokole podpisanym w dniu 5 stycznia 2011 r.
Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Naruszenie art. 35 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) poprzez nieterminowe regulowanie zobowiązań, skutkiem czego w 2009 r. zapłacono odsetki w kwocie 7,10 zł,
	  	- pkt 1.3 str. 4 protokołu  kontroli;

2. Naruszenie art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 
z późn. zm.), art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) oraz art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) poprzez nieterminowe uregulowanie składek na: 
	ubezpieczenia społeczne za miesiąc:

- marzec 2009 r. - zwłoka w zapłacie wynosiła 5 dni,
- styczeń 2008 r. - zwłoka w zapłacie wynosiła 432 dni,

Odsetki od składki na ubezpieczenie społeczne wynosiły łącznie 121,00 zł,
	ubezpieczenie zdrowotne za miesiąc:

- marzec 2009 r. - zwłoka w zapłacie wynosiła 5 dni,
- styczeń 2008 r. - zwłoka w zapłacie wynosiła 432 dni,
Odsetki od składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosiły łącznie 17,00 zł,
	Fundusz Pracy za miesiąc:

- marzec 2009 r. - zwłoka w zapłacie wynosiła 5 dni,
Odsetki od składki na Fundusz Pracy wynosiły łącznie 3,00 zł,
	  	- pkt 1.3 str. 5 protokołu  kontroli;

3. Naruszenie § 3 ust. 3 pkt 9 instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych z dnia 28.12.2006 r. poprzez dokonanie w dniu 20.08.2009 r. zapłaty f-ry VAT 82/U/2009 z dnia 13.07.2009 r. na kwotę 98.820,00 zł, mimo braku zatwierdzenia dokumentu do wypłaty przez Dyrektora Ośrodka,
				- pkt 2.2 str. 39 protokołu  kontroli;

4. Naruszenie art. 47 ust. 2 pkt 2 i 3 oraz ust. 3 w związku z art. 35 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) poprzez nieokreślenie procedur udzielania zamówień publicznych nieprzekraczających równowartości kwoty 14.000 euro, 
	  	- pkt 2 str. 10 protokołu  kontroli;

5.	W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącym „Sporządzenia projektu z kompleksowym wykonaniem robót budowlanych wraz z wyposażeniem związanych z modernizacją kuchni w budynku głównym zgodnie z programem funkcjonalno – użytkowym (znak: PN/2/R/2009)”:

a) naruszenie § 2 wewnętrznego Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych z dnia 28.12.2006 r. poprzez złożenie wniosku o udzielenie zamówienia publicznego niezawierającego wszystkich informacji nim wymaganych, 
	  	- pkt 2.1 str. 10 protokołu  kontroli;

b) naruszenie § 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. 
z 2008 Nr 188, poz. 1154 z późn. zm.) poprzez nierzetelne określenie wartości zamówienia w protokole postępowania. W protokole wartość zamówienia określono na kwotę 345.794,40 zł netto, z kolei w kosztorysie inwestorskim wartość robót ustalono na kwotę 307.511,88 zł netto, tj. o 38.282,52 zł niższą od podanej w protokole postępowania. Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy Pzp wartość zamówienia na roboty budowlane ustala się na podstawie kosztorysu inwestorskiego sporządzanego na etapie opracowania dokumentacji projektowej albo na podstawie planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,
	- pkt 2.1 str. 14 protokołu  kontroli;
c) naruszenie art. 148 ust. 1 ustawy Pzp poprzez ograniczenie w § 11 projektu umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ, możliwości wyboru sposobu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy do jednej formy wynikającej z ustawy, 
tj. gwarancji bankowej,
	  	- pkt 2.1 str. 11 protokołu  kontroli;

d) naruszenie art. 40 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp poprzez brak w ogłoszeniu o zamówieniu zamieszczonym na stronie internetowej informacji o dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych,
	  	- pkt 2.1 str. 11 protokołu  kontroli;

e) naruszenie art. 27 ust. 1 i 2 ustawy Pzp poprzez brak w dokumentacji postępowania potwierdzenia otrzymania faksu przez firmę „REMDOM”, składającą zapytanie odnośnie postępowania. Zgodnie z art. 27 ust. 2 jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Również w specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający zapisał: „Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą teleksu, teleksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie”,
	  	- pkt 2.1 str. 12 protokołu  kontroli;

f) naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp poprzez  nieodrzucenie oferty Wykonawcy – Spółdzielni Rzemieślniczej BUDREM – zawierającej błędy w obliczeniu ceny. Wykonawca w złożonej ofercie naliczył podatek od towarów i usług wg stawki 22%. Zgodnie z przyjętym w Ośrodku stanowiskiem Urzędu Statystycznego właściwą stawką podatku VAT dla robót budowlano – remontowych jest stawka 7%,
	  	- pkt 2.1 str. 12 protokołu  kontroli;

g) nieprzestrzeganie pkt VIII.14 SIWZ zgodnie z którym „wszystkie kopie dokumentów lub ich odpisy powinny być opatrzone adnotacją „za zgodność z oryginałem” i poświadczone przez wykonawcę wraz z aktualną datą”, co dotyczyło oferty  firmy P.P.U.H. „AKCES” Brunon Kieloch, zawierającej kserokopie dokumentów bez podania daty ich uwierzytelnienia, 
	  	- pkt 2.1 str. 13 protokołu  kontroli;

h) naruszenie § 1 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605 
z późn. zm.) poprzez wymaganie od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia przedstawienia wykazu „wykonanych w okresie ostatnich trzech lat robót budowlanych” zawierającego przynajmniej jedno zadanie budowlane (remontowe lub inwestycyjne) o wartości min. 500.000,00 zł netto, zrealizowane w obiektach służby zdrowia oraz żądanie wykazania się posiadanym doświadczeniem w realizacji robót budowlanych o wartości min. 500.000,00 zł, w sytuacji, gdy wartość zamówienia wyniosła 345.794,40 zł. Zgodnie z ww. przepisem rozporządzenia zamawiający mógł żądać od Wykonawców wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia,
	  	- pkt 2.1 str. 13 protokołu  kontroli;

i) naruszenie art. 17 ustawy Pzp poprzez niezłożenie oświadczenia o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania przez Głównego Księgowego, który w dniu otwarcia ofert był nieobecny, ale w dniu 24.11.2009 r. brał udział w postępowaniu dokonując czynności oceny ofert złożonych w przetargu, co dokumentuje sporządzone w dniu  24.11.2009 r. zbiorcze obliczenie punktacji dla ofert złożonych w przetargu,
	  	- pkt 2.1 str. 14 protokołu  kontroli;

j) naruszenie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp poprzez zaniechanie zamieszczenia ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w BZP, co dotyczyło umowy nr 22/2009 z dnia 15.12.2009 r.,
	  	- pkt 2.1 str. 15 protokołu  kontroli;

k) naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 5 a) i b) ustawy Pzp poprzez zawarcie umowy nr 22/2009 na roboty dodatkowe, której przedmiotem była wymiana istniejącego kabla n/n YAKY 4x25 mm2 zasilającego rozdzielnię główną na nowy kabel 5xLgY35mm2 mimo niepełnienia ustawowych przesłanek dla udzielenia zamówienia w tym trybie. Przedmiotem postępowania było „sporządzenie projektu z kompleksowym wykonaniem robót budowlanych wraz z wyposażeniem związanych z modernizacją kuchni w budynku głównym zgodnie z programem funkcjonalno – użytkowym”. Zgodnie z pkt 1 b/ programu do zakresu robót należy (…) wykonanie instalacji elektrycznej. Wykonawca, zgodnie z załączonymi do oferty referencjami realizował już zadania obejmujące wykonanie instalacji elektrycznych. Również w wykazie osób przewidzianych do realizacji zamówienia znajdował się Kierownik robót w zakresie instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych z 22-letnim doświadczeniem. Ponadto Wykonawca (właściciel firmy Brunon Kieloch) w dniu 20.11.2010 r. w Ośrodku dokonał wizji lokalnej terenu inwestycji. W piśmie z dnia 15.12.2009 r. poinformował Zamawiającego, że istniejący kabel zasilający rozdzielnię główną nie spełnia wymagań technicznych a „zwiększone zapotrzebowanie mocy określone ostatecznie po wyborze wyposażenia kuchni (urządzeń grzewczych, chłodniczych) przez inwestora wymusza dostosowanie remontowanej instalacji elektrycznej do obowiązujących przepisów”. W opisie technicznym programu funkcjonalno – użytkowego oraz technologii kuchni wyszczególniono ilość i rodzaj urządzeń przewidzianych jako jej wyposażenie. Ponadto przedmiotem zamówienia była „modernizacja” kuchni, czyli jej unowocześnienie, ulepszenie o nowe sprzęty. W związku z tym już na etapie wizji lokalnej możliwe było oszacowanie zapotrzebowania mocy urządzeń.
	  	- pkt 2.1 str. 15 protokołu  kontroli;

l) naruszenie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp poprzez wprowadzenie aneksem nr 1 z dnia 18.12.2009 r. zmian do umowy podstawowej z dnia 3.12.2009 r. i przesunięcie terminu realizacji zamówienia z dnia 31.12.2009 r. na dzień 31.01.2010 r. W aneksie powołano się na konieczność wykonania robót dodatkowych, nie objętych umową i niezbędnych do jej prawidłowego wykonania, a jako podstawę prawną przytoczono art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i pkt III.12 SIWZ, stanowiącej załącznik do umowy. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp w brzmieniu wówczas obowiązującym zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. Żadna z okoliczności podanych przez Zamawiającego w § 2 pkt 4 projektu umowy, stanowiącego załącznik do SIWZ w przedmiotowym postępowaniu nie zaistniała,
	  	- pkt 2.1 str. 16 protokołu  kontroli;

ł) opisanie przedmiotu zamówienia w poszczególnych dokumentach postępowania o zamówienie publiczne w sposób różniący się od podanego w ogłoszeniu o zamówieniu. 
W specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiot zamówienia określono następująco: „Sporządzenie projektu z kompleksowym wykonaniem robót budowlanych wraz z wyposażeniem związanych z modernizacją kuchni w budynku głównym zgodnie z programem funkcjonalno – użytkowym”, w ogłoszeniu o zamówieniu: „Sporządzenie projektów wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i kompleksowym wykonaniem robót budowlanych związanych z modernizacją kuchni w budynku głównym zgodnie z programem funkcjonalno – użytkowym”, w ofercie złożonej przez Wykonawcę P.P.U.H. „AKCES” Brunon Kieloch: „Sporządzenie projektów wraz z wykonaniem robót budowlanych celem modernizacji kuchni w Dziecięcym Ośrodku Leczniczo – Rehabilitacyjnym „Bucze” w Górkach Wielkich”, w umowie nr 19/2009 z dnia 3.12.2009 r. „sporządzenie projektu wraz z kompleksowym wykonaniem robót budowlanych wraz z wyposażeniem związanych z modernizacją kuchni w budynku głównym zgodnie z programem funkcjonalno – użytkowym”, w protokole odbioru końcowego z dnia 11.01.2010 r. „Remont i adaptacja pomieszczeń istniejącej kuchni w budynku głównym DOLR „BUCZE” w Górkach Wielkich, ul. Harcerska 11”,
	  	- pkt 2.1 str. 20 protokołu  kontroli;

6.	W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Sporządzenie projektów wraz z wykonaniem robót budowlanych w Dziecięcym Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym „Bucze” w Górkach Wielkich” (znak sprawy: PN/1/2009):
a) naruszenie § 2 ust. 1 pkt f) i h) wewnętrznego Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych z dnia 28.12.2006 r. poprzez złożenie wniosku o udzielenie zamówienia publicznego niezawierającego wszystkich informacji nim wymaganych, 
	  			- pkt 2.2 str. 21 protokołu  kontroli;

b) naruszenie § 7 pkt 1 lit. f) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
19 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robot budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 
Nr 130, poz. 1389) poprzez przyjęcie kosztorysu inwestorskiego, który nie wskazywał daty jego opracowania,
					- pkt 2.2 str. 21 protokołu  kontroli;

c) naruszenie obowiązującego w dacie wszczęcia postępowania rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. 
z 2006 r. Nr 87, poz. 607 z późn. zm.):
- § 1 ust. 2 pkt 1 poprzez zamieszczenie w pkt VI.15 specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymogu sporządzenia wykazu wykonanych w okresie ostatnich trzech lat robót budowlanych, zawierającego przynajmniej jedno zadanie budowlane (remontowe lub inwestycyjne) o wartości min. 1.000.000 PLN netto, zrealizowane w obiektach służby zdrowia. Zgodnie z ww. przepisem rozporządzenia zamawiający mógł żądać od Wykonawców wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia,
				- pkt 2.2 str. 23 protokołu  kontroli;

- § 4 ust. 1 poprzez przyjęcie - w wyniku uzupełnienia oferty w trybie art. 26 ust. 3 ustawy - kserokopii decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, która nie została podpisana i uwierzytelniona przez Wykonawcę. W myśl warunków specyfikacji istotnych warunków zamówienia ustalonych 
w rozdz. VI str. 8, brak dokumentów lub złożenie dokumentów wymienionych w ww. rozdziale specyfikacji w niewłaściwej formie (np. nieprawidłowo poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem odpisów lub kopii) spowoduje odrzucenie oferty, 
z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy,
					- pkt 2.2 str. 23 protokołu  kontroli;

d) naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp poprzez  nieodrzucenie oferty złożonej przez Wykonawcę nr 1, której treść nie odpowiadała treści siwz. Ostatecznie ww. wykonawca został wykluczony z postępowania na dalszym jego etapie, na podstawie 
art. 24 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, a jego oferta uznana za odrzuconą, jednakże z powodu złożenia nieprawdziwego zaświadczenia z banku o posiadaniu środków na rachunku 
w kwocie min. 1.000.000 zł lub o posiadaniu zdolności kredytowej na tę kwotę co Zamawiający stwierdził w związku z informacją uzyskaną o powyższym od innego Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, który wystąpił do Banku PKO BP SA Oddział 7 Katowice o potwierdzenie zgodności treści zaświadczenia załączonego do oferty. 
W odpowiedzi Bank nie potwierdził zgodności kwoty wpisanej w zaświadczeniu. 
					- pkt 2.2 str. 25, 29 protokołu  kontroli;

e) naruszenie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp poprzez wprowadzenie aneksami nr 1 z dnia 25.06.2009 r. i nr 2 z dnia 10.07.2009 r. zmian do umowy nr 3/2009 z dnia 29.04.2009 r. polegających na obniżeniu stawki podatku VAT na 7% w odniesieniu do robót budowlano – montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych, zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług ( Dz.U. Nr 212, poz. 1336).  Przepisy ww. rozporządzenia weszły w życie z dniem 1.12.2008 r., a więc obowiązywały 
w dacie wszczęcia tego postępowania.
Jako podstawę prawną zmian podano art. 144 ust. 1 ustawy Pzp i § 3 pkt 7 umowy. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp w brzemieniu wówczas obowiązującym zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. W ogłoszeniu o zamówieniu, jak również w siwz brak postanowień, które uprawniały Zamawiającego do dokonania ww. zmian. Zamawiający nie określił również warunków zmiany wynagrodzenia w czasie trwania umowy,
					- pkt 2.2 str. 33-36 protokołu  kontroli;

f) naruszenie art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp  poprzez nieuwzględnienie wniesionych przez Wykonawców protestów na czynności Zamawiającego polegające na niewykluczeniu 
z postępowania  firmy P.P.U.H. „Akces” z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, która nie spełniała warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt VI.15 siwz, tj. nie udokumentowała wykonania w okresie ostatnich 3 lat jednego zadania budowlanego (remontowego lub inwestycyjnego) o wartości min. 1.000.000 zł netto, zrealizowanego 
w służbie zdrowia. Wykaz zamówień zrealizowanych przez ww. Wykonawcę obejmował roboty budowlane ujęte jako jedna robota, realizowana w okresie od 30.07.2007 r. do 27.11.2008 r. o całkowitej wartości 2.120.274,27 zł. 
Wykonawcy udokumentowali, że ujęte w wykazie roboty budowlane były przedmiotem dwóch odrębnych postępowań przetargowych i wykonywane były w różnych przedziałach czasowych, ponieważ P.P.U.H. „Akces” realizował najpierw umowę na wykonanie robót budowlanych polegających na „Termomodernizacji ścian z wymianą stolarki okiennej 
i drzwiowej w budynkach: Pawilon II Wannowy, Pawilon III Borowinowy, Pawilon IV Fizykoterapia w Uzdrowisku Goczałkowice-Zdrój” (umowa nr 77) na wartość 755.723,07 zł netto, a następnie jeszcze umowę na roboty dodatkowe nr 99 na wartość 145.000,00 zł netto. Łącznie wartość zawartych umów w na wykonanie tego zadania wynosiła 900.723,07 zł netto. Termin wykonania zadania od 30.07.2007 r. do 30.10.2007 r. oraz wykonanie roboty dodatkowej do dnia 23.11.2007 r., a następnie P.P.U.H. „Akces” wykonywał roboty na podstawie umowy nr 131 dotyczące „Termomodernizacji ścian z wymianą stolarki okiennej 
i drzwiowej w budynkach pawilonu I w Uzdrowisku Goczałkowice-Zdrój” na wartość 697.002,84 zł netto, a następnie jeszcze umowę na roboty dodatkowe nr 156 na wartość 193.300,00 zł netto. Łącznie wartość zawartych umów w postępowaniu na wykonanie tego zadania wynosiła 890.302,84 zł netto. Termin wykonania zadania od 28.08.2008 r. do 27.11.2008 r. wraz z umową o roboty dodatkowe. Powyższe potwierdza iż, wykonawca P.P.U.H. Akces nie spełnił warunku postawionego w siwz.  Tym samym w wykazie dołączonym do oferty podał nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik postępowania.  
					- pkt 2.2 str. 28, 30-32, protokołu  kontroli;

g) nieprzestrzeganie postanowień § 11 ust. 1 umowy poprzez przyjęcie zabezpieczenia należytego usunięcia wad i usterek w innej formie, niż podana w umowie, tj. w gwarancji ubezpieczeniowej zamiast bankowej, 
					- pkt 2.2 str. 36 protokołu  kontroli;

h) naruszenie art. 151 ust. 2 ustawy Pzp oraz § 11 ust. 2 pkt b) umowy poprzez pozostawienie 34% kwoty wynagrodzenia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości, podczas gdy wartość ta nie mogła przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia,
					- pkt 2.2 str. 36 protokołu  kontroli;

i) nierespektowanie postanowień umów o roboty dodatkowe nr 9/2009 z dnia 23.07.2009 r. oraz nr 10/2009 z dnia 10.08.2009 r. poprzez zaniechanie żądania złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. 
					- pkt 2.2 str. 36-37 protokołu  kontroli;

	naruszenie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp poprzez niezamieszczenie w BZP ogłoszeń 
o udzieleniu zamówień, co dotyczyło umowy nr 9/2009 z dnia 23.07.2009 r., nr 10/2009 
z dnia 10.08.2009 r. i nr 15/2009 z dnia 10.11.2009 r.

					- pkt 2.2 str. 37 protokołu  kontroli;

7. Naruszenie art. 145 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 190 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), a obecnie art. 252 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 240 z późn. zm.), w związku  art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. 2009 r. nr 157 poz. 1241 z późn. zm.) poprzez pobranie dotacji w nadmiernej wysokości w kwocie 70.000,00 zł. 
Część dotacji w kwocie 70.000,00 zł przekazanej Ośrodkowi przez Województwo Śląskie 
w 2009 r., na podstawie umowy nr 4210/ZD/2009 z dnia 15.12.2009 r. na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja kuchni wraz z wyposażeniem w budynku głównym DOLR Bucze” została wydatkowana na roboty zrealizowane  w roku następnym. Ośrodek do rozliczenia dotacji przedstawił kserokopię faktury wraz z protokołem odbioru robót z dnia 21.12.2009 r. potwierdzającym odbiór wyposażenia kuchni podpisanym przez inspektora nadzoru, podczas gdy w dzienniku budowy stwierdzono wpisy dokonane przez tego samego inspektora nadzoru z dnia 7.01.2010 r. „w godzinach nocnych rozpoczęto montaż wyposażenia kuchni zgodnie 
z dok. techniczną wraz z ich podłączeniami do inst. w-k”. 
Prowadzenie robót mimo przedłożenia rozliczenia dotacji oraz po upływie okresu, na jaki została zawarta umowa, tj. do 31.12.2009 r. jest niezgodnie z § 2 ust. 1 oraz § 5 ust. 1 umowy nr 4210/ZD/2009 z dnia 15.12.2009 r.
Powyższym naruszono również art. 144 ust. 4 oraz art. 157 ust. 1  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, zgodnie z którymi wykorzystanie dotacji następuje 
w szczególności przez zapłatę za zrealizowane zadania, na które dotacja była udzielona, natomiast niezrealizowane kwoty wydatków ze środków publicznych wygasają z upływem roku budżetowego, 
			- pkt 2.1 str. 17 protokołu  kontroli.


Mając na względzie powyższe nieprawidłowości zalecam:

	Terminowo regulować zobowiązania.
	Przestrzegać unormowań wewnętrznych dotyczących obiegu i kontroli dokumentów księgowych.

3.	Opracować procedury udzielania zamówień publicznych nieprzekraczających równowartości kwoty 14.000 euro.
4. Przestrzegać przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy.
5. Środki pozyskane z dotacji wydatkować w terminach wynikających z zawartych umów oraz dokonać zwrotu do budżetu Województwa Śląskiego środków pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 70.000,00 zł.
6. Wzmocnić nadzór nad osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzanie postępowań 
o zamówienie publiczne i podjąć działania mające na celu podniesienie ich kwalifikacji, mając na uwadze obowiązek funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.



Sprawozdanie o sposobie realizacji powyższych zaleceń proszę przekazać do Urzędu Marszałkowskiego w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.
Jednocześnie informuję, że nieprawidłowości opisane w punktach 1, 2, 5 i), 5 k), 5 l) i 6e), 6f) oraz pkt 7 niniejszego wystąpienia mogą stanowić naruszenie dyscypliny finansów publicznych określone odpowiednio w art. 16 ust. 1; art. 14 pkt 1, 2 i 3; art. 17 ust. 4; art. 17 ust. 1 pkt 2 a); art. 17 ust. 6; art. 17 ust. 1 pkt 4  oraz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz.114 z późn. zm.).
W związku z tym, zostanie skierowane zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o niniejszych naruszeniach dyscypliny finansów publicznych, do którego dołączone zostaną wyjaśnienia złożone w trakcie kontroli.




