KN ZK.1711.00005. 2011                                Katowice, 26 kwietnia 2011 r.

						Pan
						Włodzimierz Rodak
						Dyrektor
	Szpitala Chorób Płuc                      
						w Siewierzu


				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 w/w Urzędu przeprowadził kontrolę w kierowanym przez Pana    Szpitalu  w z Katowicach w zakresie wybranych zagadnień gospodarki finansowej za 2010 r. i bieżącej.
Ustalenia kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym w dniu 15 marca 2011 r. 
Stwierdzono nieprawidłowości polegające na : 


Błędnym ustaleniu wartości szacunkowej zamówienia w postępowaniu  pn. „Dostawa leków oraz środków dezynfekujących do Apteki Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu” w 2010 r. poprzez błędne podsumowanie pakietów przy ustaleniu wartości szacunkowej przyjmując wartość 327.118,00 zł zamiast 321.117,70 zł, czym naruszono art. 32 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.),
- pkt 2.2 str. 5 protokołu;

	Wskazaniu w opisie faktur zakupu  art.4 ust 8 Pzp jako podstawy realizacji zamówienia, tymczasem zostało ono zrealizowane w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 Pzp),

- pkt 2.1 str. 5, pkt.2.2 str. 8 protokołu;

	Przekroczeniu ilości zakupu węgla kamiennego  w stosunku do podanej w  części III, pkt 2 SIWZ ( zamówienie o wartości poniżej 14 tys euro),

- pkt 2.1 str. 5 protokołu;


4. Niezgodność terminów płatności na wystawianych przez Szpital fakturach dotyczących najmu lokalu mieszkalnego oraz garażu z postanowieniami zawartymi w umowach,
- pkt 2.4.1 str 10, pkt 2.4.2  str. 11 protokołu;

5. Brak opinii Rady Społecznej i zgody Zarządu na zawarcie umowy najmu garażu, czym naruszono § 5 i 10 zasad wynajmowania aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Uchwała Zarządu  Nr 2629/315/III/2009 z dnia 20.10.2009 r.),
- pkt 2.4.2 str.11 protokołu;

Mając powyższe na względzie 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. Na fakturach  wskazywać właściwy tryb w jakim zawarto zamówienie publiczne.
3. Na wystawianych przez  Szpital fakturach dotyczących najmu ujmować termin płatności wskazany w umowach.
4. Umowy najmu zawierać w oparciu o obowiązujące zasady dotyczące wynajmowania aktywów trwałych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej.  



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





