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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli S/15/001 - Udzielenie i realizacja zamówień publicznych związanych z projektem 
„Świat e-usług dla zdrowia – informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego  
w Olsztynie”1, zamówień na usługi w zakresie ubezpieczeń, audytu i szkolenia oraz 
dostawy środków dezynfekcyjnych. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Olsztynie 

Kontrolerzy 1. Piotr Koszczał, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 93952 z 1 kwietnia 2015 r. 

2. Waldemar Żarnoch, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr 93951 z 1 kwietnia 2015 r. 

3. Zbigniew Wołodko – główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr 94972 z 1 czerwca 2015 r. 

4. Piotr Wanic – główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 946964 z 12 maja 2015 r. 

5. Tomasz Marcinkowski – doradca prawny, na podstawie legitymacji służbowej  
nr 16286. 

(Dowód: akta kontroli str. 1-8) 

Jednostka 
kontrolowana 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie, 10-082 Olsztyn, ul. Warszawska 30 
(zwany dalej: „Szpitalem”, „Zamawiającym” lub „USK”). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Leszek Dudziński, Dyrektor Szpitala. 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości2 
realizację przez Szpital w latach 2012-2014 zamówień publicznych dotyczących 
wyboru wykonawcy Projektu I, dostawy środków dezynfekcyjnych, przeprowadzenia 
szkoleń, a także zlecenia wykonania studiów wykonalności oraz analiz i ekspertyz z 
zakresu zarządzania projektami.  

Ocenę tę uzasadniają stwierdzone nieprawidłowości, które dotyczyły  
w szczególności: 

- opisania przedmiotu zamówienia w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia (dalej: „SIWZ”) w postępowaniu dotyczącym wyboru wykonawcy 
Projektu I w sposób ograniczający uczciwą konkurencję i równe traktowanie 
wykonawców poprzez wskazanie zapisów preferujących urządzenia konkretnego 
producenta, 

                                                      
1 Zwanym w dalszej treści: „Projektem I”. 
2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo 
stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według 
proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego 
obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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- odebrania w wyniku realizacji ww. postępowania 33 tabletów o wartości  
95,1 tys. zł o parametrach technicznych niezgodnych z określonymi w umowie 
zawartej z wykonawcą, 

- dokonania w 2013 r. wydatków w kwocie 65,9 tys. zł dotyczących zakupów 
środków dezynfekcyjnych bez zastosowania trybów określonych w ustawie  
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych3, 

- naruszenia postanowień art. 32 ust. 2 ustawy pzp, poprzez dokonanie podziału 
na części zamówień dotyczących opracowania studiów wykonalności projektów 
dofinansowanych ze środków europejskich, 

- niegospodarnego wydatkowania w 2013 r. kwoty 48,6 tys. zł na zakup skanera 
klisz RTG, który nie był wykorzystywany w Szpitalu od chwili jego dostawy we 
wrześniu 2013 r. 

- nieuzasadnionego wypłacenia całości środków finansowych na rzecz podmiotu 
świadczącego usługi w zakresie analizy dokumentacji medycznej oraz szkolenia 
pracowników, pomimo niezrealizowania części przedmiotu zamówienia 
określonego w umowie. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Przygotowanie, przeprowadzenie oraz realizacja postępowań o 
udzielenie zamówień publicznych związanych z projektem „Świat e-
usług dla zdrowia – informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala 
Klinicznego w Olsztynie” 

1.1. Pierwsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na realizację Projektu I4, zostało wszczęte  
26 lutego 2013 r., a unieważniono je 10 czerwca 2013 r. z powodu niewpłynięcia 
oferty niepodlegającej odrzuceniu. Przygotowując i prowadząc postępowanie  
o udzielenie tego zamówienia, Zamawiający:  

- wartość zamówienia, zgodnie z postanowieniami art. 35 ust. 1 ustawy pzp, 
oszacował na podstawie rozeznania rynku (1.874,3 tys. zł netto,  
tj. 466,3 tys. euro), 

- wszczął postępowanie zgodnie z postanowieniami art. 40 ust. 1 ustawy pzp, 
przekazując ogłoszenia do publikacji m.in. w Dzienniku Urzędowym  
Unii Europejskiej oraz zamieszczając je na swojej stronie internetowej, 

- dokonał sześciu zmian SIWZ, publikując zmiany w ww. Dzienniku, stosownie  
do postanowień art. 38 ust. 4 ustawy pzp, 

- przekazał do publikacji w ww. Dzienniku ogłoszenie o unieważnieniu 
postępowania, zgodnie z postanowieniami art. 93 ust. 1 ww. ustawy pzp. 

(dowód: akta kontroli str. 9-21) 

1.2. Kolejne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dotyczące 
wykonania Projektu I, Zamawiający wszczął 28 czerwca 2013 r., stosownie  
do postanowień art. 40 ust. 3 ustawy pzp, przekazując ogłoszenie o zamówieniu do 
publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ogłoszenie zostało również 
zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na jego stronie 
internetowej. Przedmiotem zamówienia było wykonanie zadania pod nazwą „Świat 
e-usług dla zdrowia – informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego  

                                                      
3 Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm. (zwanej dalej „ustawą pzp”). 
4 W ramach postępowania planowano wyłonić wykonawcę, który zrealizuje zadanie dotyczące 
zakupu infrastruktury informatycznej, tj. sprzętu komputerowego, oprogramowania systemowego  
i biurowego wraz z dostawą i instalacją oprogramowania aplikacyjnego oraz wdrożeniem aplikacji 
wraz ze szkoleniem personelu.  

Opis stanu 
faktycznego 
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w Olsztynie”5, w skład którego wchodził m.in. zakup infrastruktury informatycznej 
wraz z pełną dokumentacją powykonawczą oraz gwarancją6.  

SIWZ w tym postępowaniu uległ zmianie w porównaniu do SIWZ unieważnionego 
postępowania, m.in. w zakresie kryteriów oceny ofert (w pierwszym postępowaniu 
jedynym kryterium była cena, w drugim zaś – cena, okres gwarancyjny, wymagania 
techniczne), a także opisu niektórych elementów przedmiotu zamówienia. 
Wprowadzono m.in. wymogi w tzw. części białej dotyczące dostawy 
oprogramowania o dostępie do funkcji systemu bez konieczności instalacji 
dodatkowych aplikacji lub modułów, posiadającego dostęp do wszystkich modułów 
obsługi pacjenta z poziomu przeglądarki internetowej. Usunięto natomiast wymóg 
przekazania licencji na oprogramowanie będące przedmiotem dostawy. 

Kierownik Działu Zamówień Publicznych, Zaopatrzenia i Marketingu w USK wyjaśnił 
że z uwagi na fakt, że w pierwszym postępowaniu żaden wykonawca nie złożył 
oferty, komisja przetargowa otrzymała polecenie od Dyrektora Szpitala, aby 
dokonać modyfikacji SIWZ w takim celu, aby nie była zbyt rygorystyczna dla 
wykonawców.  

 (dowód: akta kontroli str. 32-47, 71-103, 168-173 i 1280) 

W postępowaniu tym ofertę złożył jeden wykonawca: Konsorcjum Textus Virtualis 
Sp. z o.o. w Warszawie oraz Synektik SA w Warszawie (dalej „Wykonawca”), 
oferując wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę 2.336.748,42 zł brutto.  

Zamawiający w związku z brakiem w złożonej ofercie niektórych dokumentów, 
wymaganych zapisami SIWZ, a dotyczących opisu oferowanego asortymentu 
potwierdzającego parametry m.in. drukarek, dyktafonów, zestawów komputerowych 
stacjonarnych oraz mobilnych, a także tabletów medycznych i serwerów, wezwał 
Wykonawcę do uzupełnienia dokumentacji, stosownie do postanowień art. 26 ust.  
3 ustawy pzp. Po uzupełnieniu oferty przez Konsorcjum, USK uznał ją za kompletną. 

W dniu 30 sierpnia 2013 r. Zamawiający przekazał do publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, stosownie  
do art. 95 ust. 2 ww. ustawy. Ogłoszenie to zostało opublikowane 31 sierpnia 2013 r. 

(dowód: akta kontroli str. 32-60, 104-117) 

1. Zamawiający w SIWZ opisał przedmiot zamówienia w zakresie zestawów 
komputerowych mobilnych (6 szt.), wskazując rozwiązania techniczne preferujące 

                                                      
5 W ramach konkursu nr 01/12/7.2.1 z zakresu: Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura społeczeństwa 
informacyjnego, Działania 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych, 
Poddziałanie 7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli. 
6 Przedmiot zamówienia: oprogramowanie tzw. część „biała” (1 zestaw), oprogramowanie RIS  
(1 szt.), system szpitalny PACS (1 szt.), system do zamiany mowy na tekst (1 zestaw), system 
ewidencji i inwentaryzacji majątku (1 zestaw), system identyfikacji pacjenta (1 zestaw), 
oprogramowanie systemowe (1 zestaw), drukarki (kolorowe - 7 szt., czarno-białe - 68 szt.), 
urządzenia wielofunkcyjne (2 szt.), kombajn skanująco-kopiująco-drukujący w formacie A3 (4 szt.), 
skanery (25 szt.), zasilacze awaryjne UPS (2 szt.), zestawy komputerowe (stacjonarne - 126 szt.  
i mobilne - 6 szt.), mobilne tablety medyczne (37 szt.), urządzenia multimedialne (telewizor - 1 szt., 
czytnik DVD - 1 szt., ekran - 1 szt., zestaw audio - 1 szt., projektor - 2 szt., tablica multimedialna 
interaktywna - 1 szt., aparat cyfrowy - 1 szt., kamera cyfrowa - 1 szt.), infokioski (2 szt.), obrazowanie 
wielkoformatowe 4 sal operacyjnych - 4 zestawy po 3 monitory, monitory diagnostyczne poglądowe - 
kolorowe (9 szt.), robot płyt CD - profesjonalna nagrywarka RTG, MR, CT (1 szt.), skaner klisz RTG 
(1 szt.), stacja opisowa CT, MR, RTG (1 szt.), serwery (2 szt.), infrastruktura dodatkowa peryferyjna 
(routery, adaptery, przejściówki, kable, itp.) - 1 zestaw, instalacja i konfigurowanie sprzętu 
komputerowego, oprogramowanie aplikacyjne tzw. część „szara” (licencje) - 1 zestaw, wdrożenie 
oprogramowania aplikacyjnego, oprogramowanie biurowe (1 zestaw). 
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jednego z producentów sprzętu komputerowego. Podał bowiem, że mobilne zestawy 
komputerowe muszą być wyposażone w port FireWire 8007.  

Kontrola NIK wykazała, że ww. porty w okresie ogłaszania postępowania były 
stosowane jedynie w urządzeniach mobilnych, których producentem był Apple. 
Potwierdziły to również uzyskane w toku kontroli wyjaśnienia od byłego informatyka 
USK.  

W ocenie NIK, opisanie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie rozwiązań 
konkretnego producenta, stanowiło naruszenie art. 29 ust. 3 ustawy pzp. Zgodnie  
z postanowieniami tego artykułu, przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez 
wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to 
uzasadnione specyfiką zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu 
zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Ponadto art. 7 ust. 1 ww. 
ustawy stanowi, że postępowanie powinno być prowadzone w sposób zapewniający 
zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. 

Zamawiający wprawdzie wskazał w informacjach ogólnych SIWZ, że dopuszcza 
stosowanie rozwiązań równoważnych wszędzie tam gdzie przedmiot zamówienia 
opisany jest poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, 
niemniej jednak nie określił szczegółowych warunków tej równoważności, która 
umożliwiłaby ocenę ofert proponujących rozwiązania równoważne. Określenie 
przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie ww. znaków towarowych, powinno mieć 
bowiem jedynie charakter wyjątkowy i zawierać dokładny opis rozwiązań 
równoważnych wraz z określeniem ich wymogów i parametrów. 

 (dowód: akta kontroli str. 71-84, 125-149 i 189-191) 

Kierownik Działu Zamówień Publicznych, Zaopatrzenia i Marketingu w USK zeznał, 
że nie posiada wykształcenia informatycznego, dlatego też nie ma wiedzy  
w zakresie parametrów technicznych sprzętu. Nigdy nie analizował opisu 
przedmiotu zamówienia.  

Dyrektor Szpitala na tę okoliczność wyjaśnił, że Zamawiający tworząc SIWZ nie miał 
wiedzy, że FireWire to nazwa własna konkretnego producenta lub zastrzeżony znak 
towarowy. W chwili pisania specyfikacji Zamawiający oczywiście dopuściłby 
rozwiązanie równoważne, jednak nikt z oferentów nie zgłaszał uwag w tym zakresie. 
Zaproponowane rozwiązanie FireWire 800 jest najbardziej powszechnym obok usb 
portem szybkiej transmisji. Według wiedzy Zamawiającego wszyscy wiodący 
producenci sprzętu komputerowego posiadają w swojej ofercie w określonych 
modelach w standardzie lub na życzenie możliwość zainstalowania portu FireWire. 
Ponadto istnieje możliwość zainstalowania karty FireWire w każdym dowolnym 
komputerze. 

(dowód: akta kontroli str. 168-173, 189-191, 1332-1465) 

Najwyższa Izba Kontroli stwierdza, że bezspornym faktem jest, że w SIWZ nie 
określono szczegółowych warunków równoważności dla portu FireWire 800. 
Ponadto, załączone do ww. wyjaśnień, wydruki ze strony internetowej, 
potwierdzające możliwość zakupu kart FireWire, dotyczą kart przewidzianych do 
komputerów stacjonarnych, a nie omawianych mobilnych zestawów 
komputerowych.  

Zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 1 ustawy pzp, za m.in. przygotowanie 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym opracowanie SIWZ 
zgodnie z wymogami tej ustawy, odpowiedzialny jest kierownik zamawiającego.  

                                                      
7 Łącze szeregowe umożliwiające szybką komunikację i synchroniczne usługi w czasie rzeczywistym. 
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Pełnomocnik ds. Operacyjnych w USK, odpowiadając na pytanie dotyczące autora 
SIWZ, a w szczególności parametrów technicznych zamawianych urządzeń  
i oprogramowania, zeznał że nie ma jednego autora SIWZ. Specyfikację tworzyło  
kilkudziesięciu ludzi, tj. pracowników Szpitala oraz Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego w Olsztynie. Początkiem inicjatywy informatyzacji Szpitala były 
zaproszenia dla firm informatycznych do prezentacji swoich usług w Szpitalu 
Następnie kierowane były zapytania do pracowników Szpitala o wskazanie cech 
sprzętu, na którym chcieliby oni pracować.  

     (dowód: akta kontroli str. 192-198)  

2. Zamawiający, według stanu na 10 czerwca 2015 r., nie posiadał kompletu 
dokumentacji przetargowej, w postaci pełnej oferty wykonawcy, co stanowiło 
naruszenie art. 97 ust. 1 ustawy pzp. Zgodnie z postanowieniami tego przepisu, 
Zamawiający zobowiązany jest do przechowywania protokołu wraz z załącznikami 
(m.in. ofertami), w sposób gwarantujący jego nienaruszalność. W dokumentacji 
postępowania, brak było części przesłanego w dniu 14 sierpnia 2013 r. uzupełnienia 
złożonej oferty (na wniosek Zamawiającego) w zakresie folderu potwierdzającego 
parametry techniczne zaoferowanych komputerowych zestawów mobilnych.  

Kompletność oferty w tym zakresie, wg stanu na dzień dokonania oceny ofert 
została potwierdzona przez członków komisji przetargowej.  

Dyrektor Szpitala w złożonym wyjaśnieniu podał, że najprawdopodobniej wskutek 
częstych weryfikacji oraz porównań, specyfikacja i opis techniczny laptopa  
z dokumentacji zniknął. Dopiero w trakcie kontroli, tj. w dniu 12 czerwca 2015 r., na 
potrzeby udzielenia odpowiedzi kontrolerom NIK, Dyrektor Szpitala zwrócił się do 
wykonawcy o przesłanie kompletnego uzupełnienia oferty. W wyniku podjęcia tych 
działań, uzyskał kserokopię ww. dokumentacji uzupełnioną o brakujące karty.  

     (dowód: akta kontroli str. 104-107, 118, 1332-1465)  

1.3. Umowę z wybranym wykonawcą Zamawiający zawarł 23 sierpnia 2013 r. 
Wartość zamówienia, zgodnie ze złożoną ofertą, wyniosła 2.336.748,42 zł brutto, 
zaś termin realizacji – 12 miesięcy. Stosownie do warunków postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego, wykonawca złożył zabezpieczenie należytego 
wykonania przedmiotu umowy (116,8 tys. zł) oraz gwarancję ubezpieczeniową 
należytego usunięcia ewentualnych wad i usterek (35,1 tys. zł).  
W 2014 r. USK pięciokrotnie zmienił zapisy umowy (poprzez zawarcie aneksów do 
umowy), w zakresie m.in. terminów realizacji poszczególnych etapów realizacji 
zamówienia. Możliwość takich zmian przewidziana została w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, stosownie do postanowień art. 144 ust. 1 ustawy pzp. 

(dowód: akta kontroli str. 1281-1331) 

1.4. Oprogramowanie i sprzęt komputerowy w ramach Projektu I został dostarczony 
do Szpitala w siedmiu transzach, zgodnie z postanowieniami umowy zawartej  
z wykonawcą. I tak: 
• Protokołem odbioru częściowego z 30 września 2013 r. odebrano od 

wykonawcy sprzęt i oprogramowanie o wartości 1.032.732,99 zł brutto, tj. m.in. 
126 zestawów komputerowych, 6 komputerów mobilnych, drukarki kolorowe  
i czarno-białe, skanery, zasilacze awaryjne UPS, cztery urządzenia skanująco-
kopiująco-drukujące. Zapłaty za odebrany przedmiot umowy dokonano  
28 października 2013 r., na podstawie wystawionej przez wykonawcę faktury  
z 30 września 2013 r. 

• Protokołem odbioru częściowego z 30 września 2013 r. odebrano od 
wykonawcy dziewięć diagnostycznych monitorów poglądowych, robot płyt cd, 
skaner klisz RTG oraz stację opisową CT, MR i RTG, o łącznej wartości 
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238.356,00 zł. Zapłaty dokonano 28 października 2013 r. na podstawie faktury 
z 30 września 2013 r. 

• Protokołem odbioru częściowego z 7 października 2013 r. odebrano  
37 mobilnych tabletów medycznych. Zapłaty w kwocie 106.629,93 zł dokonano 
28 października 2013 r. na podstawie faktury z 7 października 2013 r. 

• Protokołem odbioru częściowego z 30 grudnia 2013 r. odebrano cztery zestawy 
trzech monitorów oraz infokiosk. Zapłaty w kwocie 316.136,10 zł dokonano  
30 stycznia 2014 r. na podstawie faktury z 30 grudnia 2013 r. 

• Protokołem odbioru częściowego z 31 marca 2014 r. dokonano odbioru 
oprogramowania RIS oraz systemu szpitalnego PACS o wartości  
241.790,40 zł. Zapłaty dokonano 28 kwietnia 2014 r., na podstawie faktury  
z 31 marca 2014 r. 

• Protokołem odbioru częściowego z 30 maja 2014 r. odebrano system do 
zamiany mowy na tekst, system identyfikacji pacjenta oraz system ewidencji  
i inwentaryzacji majątku. Zapłaty w kwocie 51.783,00 zł dokonano 30 czerwca 
2014 r. na podstawie faktury z 30 maja 2014 r. 

• Protokołem odbioru częściowego z 3 listopada 2014 r. dokonano odbioru 
czynności polegających na wdrożeniu oprogramowania aplikacyjnego, 
wykonaniu e-usług oraz szkoleniu, o wartości 349.320,00 zł. Zapłaty za tę 
część zamówienia dokonano 9 grudnia 2014 r. na podstawie faktury  
z 19 listopada 2014 r. 

Wszystkie ww. częściowe protokoły odbioru zostały podpisane po stronie 
Zamawiającego przez Dyrektora USK. W dniu 19 listopada 2014 r. dokonano 
odbioru całości przedmiotu zamówienia. Końcowy protokół odbioru został podpisany 
również przez Dyrektora Szpitala. 

(dowód: akta kontroli str. 119-122, 150-161 i 200-272) 

1.5. Przeprowadzone w toku kontroli NIK oględziny sprzętu i oprogramowania 
zakupionego w ramach Projektu I wykazały, że w USK znajdowały się m.in.: 
- dwa serwery, które zainstalowane były w szafie teleinformatycznej  

w pomieszczeniach serwerowni Szpitala, 
- dwa zasilacze awaryjne UPS APC Smart 3000 VA XL, które nie były 

zainstalowane (umieszczone były w pomieszczeniu serwerowni), 
- trzy urządzenia skanująco-kopiująco-drukujące, wyposażone m.in. w ekran 

dotykowy oraz menu w języku polskim, 
- 22 zestawy komputerowe Dell, w skład których wchodziły monitory, klawiatury 

bezprzewodowe (18 szt.), klawiatury przewodowe (4 szt.) oraz myszki 
bezprzewodowe (22 szt.), 

- dwie drukarki kolorowe, cztery czarno-białe, cztery skanery, drukarka opasek 
dla pacjentów oraz drukarka etykiet, 

- robot płyt cd, w skład którego wchodziła nagrywarka płyt cd, komputer 
stacjonarny oraz drukarka, 

- dwa kolektory danych – czytniki kodów kreskowych, 
- laptop Apple MacBook Pro, monitor poglądowy Apple oraz urządzenie  

do kopii danych Apple,  
- pięć tabletów Apple Ipad 4, w tym dwa wyposażone w slot GSM umożliwiający 

wykorzystywanie sieci komórkowej do transmisji danych oraz trzy 
nieposiadające takiej możliwości, 

- dwa monitory NEC oraz monitor Philips umiejscowione w pomieszczeniu 
opisowni RTG, 

- skaner dowodów osobistych, znajdujący się w punkcie pielęgniarskim izby 
przyjęć Szpitala (w czasie oględzin, pomimo podjęcia kilku prób wpisania 
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danych z dowodu osobistego do szpitalnego systemu medycznego, czynności  
te zakończyły się niepowodzeniem), 

- dyktafon cyfrowy, 
- skaner klisz RTG umieszczony w punkcie pielęgniarskim izby przyjęć Szpitala, 

zapakowany w oryginalnym fabrycznym kartonie (zabezpieczony gąbką  
i oryginalną folią), nie noszący śladów użytkowania, 

- telewizor Samsung wraz z zestawem audio. 

Oględziny wykazały również, że: 
- dostęp do systemu medycznego Szpitala, tj. Medicus On-line możliwy był m.in. 

poprzez przeglądarkę internetową zainstalowaną w tablecie Apple Ipad 4 
(poddanym oględzinom), po zalogowaniu do sieci bezprzewodowej oraz 
wpisaniu loginu i hasła użytkownika, 

- w pomieszczeniu opisowni RTG, na znajdującym się zestawie komputerowym 
zainstalowano system zamiany mowy na tekst; dokonane w trakcie czynności 
kontrolnych sprawdzenie funkcjonowania tego systemu wykazało, że system 
zapisał dyktowany tekst w języku polskim z niepełną dokładnością słów. 

(dowód: akta kontroli str. 273-288) 

Z uzyskanych 9 czerwca 2015 r. wyjaśnień od obecnego informatyka USK wynikało, 
że zasilacze awaryjne UPS były wykorzystywane w Szpitalu, niemniej z uwagi na 
zakup kolejnych takich urządzeń będą one zainstalowane w drugiej serwerowni 
Szpitala. Używanie klawiatur przewodowych w niektórych zestawach 
komputerowych nie było spowodowane brakiem dostarczenia klawiatur 
bezprzewodowych, lecz jedynie preferencjami użytkowników. Niesprawność 
skanerów dowodów osobistych została zaś zgłoszona gwarantowi i urządzenia 
zostały skierowane do serwisu w celu ustalenia przyczyn nieprawidłowego 
funkcjonowania. Informatyk Szpitala wyjaśnił również, że w Szpitalu znajduje się  
i uruchomionych jest osiem serwerów, w tym pięć zakupionych w ramach Projektu I 
oraz Projektu pn. „Rozwój e-usług dla zdrowia poprzez rozbudowę infrastruktury 
informatycznej USK w Olsztynie”. Wszystkie serwery są własnością Szpitala.  
W Szpitalu znajdowało się wcześniej również urządzenie serwerowe pracujące  
w trybie routera będące własnością poprzedniego informatyka w USK. Zostało ono 
przez niego zabrane w momencie zakończenia świadczenia pracy dla Szpitala.  
W serwerowni Szpitala od czerwca 2015 r. używany jest serwer pocztowy 
obsługujący skrzynki pocztowe personelu USK. Wcześniej zaś wykorzystywano 
serwer zlokalizowany w Regionalnym Centrum Informatycznym Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego, który obecnie służy jako archiwum poczty wysyłanej. 
Ponadto Szpital wykorzystuje jeszcze jeden serwer pocztowy, który jest zakupiony 
od firmy zewnętrznej, na którym znajduje się kilka kont pocztowych,  
tj. m.in. w zakresie rejestracji i przetargów. Obecny informatyk USK podał również, 
że w szpitalu wykorzystywane są skrypty konfiguracyjne, do których prawa autorskie 
posiada były informatyk USK. Oprogramowanie to pozwala na zarządzanie ruchem 
w sieci i będzie wykorzystywane do momentu przejścia na nowy router, co nastąpi  
w ciągu najbliższego tygodnia. W tym momencie oprogramowanie to nie będzie 
użytkowane i zostanie usunięte. Szpital korzystał z ww. oprogramowania byłego 
informatyka, ponieważ jego brak uniemożliwiłby funkcjonowanie ruchu sieciowego 
na terenie Szpitala. Z wyjaśnień byłego informatyka USK wynikało, że przed 
zakończeniem współpracy ze Szpitalem przekazał uprawnienia obecnemu 
informatykowi.  

 (dowód: akta kontroli str. 163-166, 175-177 i 181) 

1. Szpital odebrał bez zastrzeżeń 37 mobilnych tabletów medycznych, podczas gdy 
33 z nich nie posiadało parametrów wskazanych w SIWZ, a następnie w zawartej 
z Wykonawcą umowie. Wymagano bowiem dostarczenia tabletów, które 
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posiadają obsługę sieci Wi-fi oraz sieci komórkowych. Kontrola NIK wykazała 
natomiast, że do Szpitala dostarczono dwa rodzaje urządzeń, w tym 33 tablety 
oznaczone numerem modelu MD510FD/A, które nie posiadały możliwości 
obsługi sieci komórkowych. 

Dyrektor Szpitala, który 7 października 2013 r. podpisał po stronie 
Zamawiającego protokół odbioru tabletów medycznych, wyjaśnił, że zakupiony 
sprzęt był fizycznie odbierany przez pracowników Działu Administracyjno-
Technicznego. Sprawdzono zgodność dostarczonych urządzeń z opisem 
zamówienia i dokonano weryfikacji stanów liczbowo-asortymentowych. 
Pracownicy Działu Księgowości sprawdzili numery seryjne sprzętu  
z dokumentacją w tym zakresie, a pracownicy poszczególnych komórek 
organizacyjnych Szpitala dokonali oznakowania dostarczonego sprzętu. Według 
wiedzy Zamawiającego wszystkie dostarczone do USK w ramach projektu 
urządzenia spełniały wymogi. Funkcja obsługi sieci komórkowych nie była istotna 
dla Zamawiającego, dlatego też celowo z niej zrezygnowano. 

     (dowód: akta kontroli str. 178, 225-231, 273-288 i 1332-1465) 

2. Skaner klisz RTG zakupiony w ramach Projektu I (za kwotę 48.600 zł) nie był 
wykorzystywany w Szpitalu od czasu jego przyjęcia do użytkowania,  
tj. od 30 września 2013 r. Przeprowadzone w dniu 2 czerwca 2015 r. przez NIK 
oględziny wykazały bowiem, że znajdował się on w oryginalnym opakowaniu,  
w folii zabezpieczającej, a numer inwentarzowy tego skanera umieszczono na 
opakowaniu urządzenia.  

Z uzyskanych w toku kontroli zeznań od Pełnomocnika ds. Operacyjnych oraz 
Głównej Księgowej wynikało, że sprzęt ten będzie wykorzystywany do tzw. 
„ucyfrowienia” tradycyjnych zdjęć RTG, które znajdują się w archiwum Szpitala  
w celu umożliwienia szybkiego dostępu do historii chorób pacjentów. Informatyk 
Szpitala w złożonych wyjaśnieniach podał również, że skaner będzie 
wykorzystywany od momentu zatrudnienia archiwisty. Dyrektor Szpitala wyjaśnił, 
że konieczność zakupu skanera RTG zgłaszał Kierownik Zakładu Radiologii 
USK. Nabycie tego urządzenia było w pełni uzasadnionym i potrzebnym 
zakupem. W momencie rozpoczęcia prac budowlanych w Zakładzie Radiologii  
w zakresie realizacji kolejnego przedsięwzięcia, urządzenie to, aby nie zostało 
przypadkowo uszkodzone, zostało spakowane i przeniesione w bezpieczne 
miejsce. Nie określił jednak na jaki czas. 

Fakt nieużytkowania sprzętu w ww. okresie został potwierdzony w złożonych 
wyjaśnieniach przez obecnego informatyka zatrudnionego w USK oraz 
kierownika Zespołu Techników Elektroradiologii. 
     (dowód: akta kontroli str. 175-177, 192-198, 218-224, 273-291, 293-297 i 307-325, 1332-1465) 

1.6. Na potrzeby prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych dotyczących 
Projektu I, Szpital zlecił wykonanie usługi polegającej na stworzeniu strony 
internetowej. W celu wyboru wykonawcy, Szpital wystosował zaproszenia do 
składania ofert do trzech podmiotów, z których wybrał ofertę najkorzystniejszą 
cenowo. Wartość zamówienia, określona w umowie z 27 lutego 2013 r., wyniosła 
2.337 zł, a przedmiot zamówienia został protokolarnie odebrany w terminie 
określonym umową, tj. 30 kwietnia 2013 r.  

     (dowód: akta kontroli str. 326-349) 

USK przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w sposób 
niezgodny z postanowieniami ustawy pzp bowiem opisał przedmiot zamówienia w 
sposób niezapewniający zachowanie zasady uczciwej konkurencji oraz równego 
traktowania podmiotów, a także nie przechowywał kompletnej dokumentacji 
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przetargowej. Zamawiający w sposób nierzetelny dokonał także odbioru 
zakupionych mobilnych tabletów medycznych. 

2. Udzielanie zamówień dotyczących zlecenia opracowania studiów 
wykonalności oraz analiz i ekspertyz z zakresu zarządzania projektami. 

2.1. W latach 2012-2013 Szpital udzielił Euro-Exemplum8 zamówień na wykonanie 
usług polegających na opracowaniu studiów wykonalności czterech realizowanych 
projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata  
2007-2013. Ww. podmiot wybrano w drodze postępowań konkursowych9, a łączna 
wartość udzielonych czterech zamówień wyniosła 137.760 zł brutto  
(112.000 zł netto), w tym w 2012 r. – 103.320 zł brutto (84.000 zł netto). Wyboru 
wykonawcy Szpital dokonał bez zastosowania przepisów ustawy pzp (we wnioskach 
o wszczęcie postępowań jako podstawę podano art. 4 pkt 8 tej ustawy, tj. 
zamówienie o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych kwoty 14.000 euro).  

Ponadto, 10 sierpnia 2012 r. USK wszczął postępowanie (bez zastosowania trybów 
określonych w ustawie pzp) dotyczące zlecenia usługi polegającej na opracowaniu 
studium wykonalności w ramach realizacji projektu „Rewitalizacja obiektów 
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie – II etap”10 o wartości 
szacunkowej 23.370 zł brutto (5,0 tys. euro). Postępowanie to zakończone zostało 
zawarciem umowy o wartości 19 tys. zł brutto z wybranym wykonawcą z Olsztyna. 

     (dowód: akta kontroli str. 350-469) 

W 2012 r. Szpital naruszył postanowienia art. 32 ust. 2 ustawy pzp, zgodnie  
z którym zakazuje się dzielenia zamówień na części w celu uniknięcia stosowania 
przepisów tej ustawy11. Kontrola NIK wykazała bowiem, że 6 lipca 2012 r. USK 
wszczął dwa postępowania o łącznej szacunkowej wartości 60 tys. zł netto  
(14,9 tys. euro) na wykonanie dwóch studiów wykonalności projektów: „Budowa 
infrastruktury B+R w postaci urządzenia symulacyjnego wspomagającego wiedzę  
w zakresie podtrzymywania i przywracania czynności życiowych”12 oraz „Budowa 
laboratoriów badania drożności dróg oddechowych oraz chorób z tym 
związanych”13. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia (WE) Nr 2195/2002 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień (CPV)14, usługi polegające na wykonaniu studiów 
wykonalności, usług doradczych oraz analiz posiadają jeden kod CPV  
(71241000-9).  

W ocenie NIK, Zamawiający nie był zatem zwolniony, na podstawie art. 4 pkt 8 
ustawy pzp (w brzmieniu obowiązującym w 2012 r.), ze stosowania ustawy pzp  
w zakresie wyboru wykonawców ww. dwóch postępowań.  

                                                      
8 Wyłączono dane osobowe. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.). 
9 Przeprowadzonych na podstawie Regulaminów udzielania zamówień publicznych, których wartość 
nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, z 2 stycznia 2008 r. oraz  
29 października 2012 r. 
10 Zwany dalej: „Projektem IV”. 
11 Wg stanu prawnego obowiązującego w 2012 r., na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy pzp, Szpital był 
zobowiązany do stosowania tej ustawy w przypadku zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną 
w złotych kwotę równoważności 14 tys. euro.  
12 Zwany dalej: „Projektem II”. 
13 Zwany dalej: „Projektem III”. 
14 Dz. U. UE. L.2012.340.1 z 16 grudnia 2002 r. (ze zm.). 
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Wszystkie wnioski o wszczęcie ww. dwóch postępowań, które następnie udzielono 
Euro-Exemplum15, zostały podpisane przez Pełnomocnika  
ds. Operacyjnych w USK oraz zatwierdzone przez Dyrektora Szpitala.   

Przesłuchany w charakterze świadka Pełnomocnik ds. Operacyjnych w USK zeznał, 
że wszczęte 6 lipca 2012 r. postępowania dotyczyły dwóch różnych zamówień, 
których nie dało się połączyć w żaden sposób, ponieważ dotyczyły dwóch różnych 
przedsięwzięć. Były Kierownik Działu Zamówień Publicznych, Zaopatrzenia  
i Marketingu zeznał, że w USK traktowano sporządzanie studiów wykonalności jako 
odrębne postępowania i dlatego nie przeprowadzano ich w trybie przetargowym. 

Dyrektor Szpitala na tę okoliczność wyjaśnił, że USK na etapie planowania 
projektów rozwojowych nie był zdecydowany na wybór inwestycji, o której wsparcie 
ubiegał się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na 
lata 2007-2013. W tym czasie rozważał realizację Projektu II lub Projektu III,  
a z uwagi na odmienny charakter tych projektów nie było celowe łączenie obu 
zamówień, ponieważ specyfika obu projektów była odmienna. Zdaniem Dyrektora 
Szpitala istotne było także to, że nie było możliwe zrealizowanie tych zamówień  
w tym samym czasie. Kluczowym aspektem decydującym o wszczęciu odrębnych 
postępowań na wykonanie studiów wykonalności tych projektów był fakt, że 
powstanie zobowiązania nie nastąpiło w tym samym czasie. Odbiór protokolarny 
studium wykonalności dla Projektu II został dokonany 26 listopada 2012 r., zaś  
w zakresie Projektu III - 26 kwietnia 2013 r.   

     (dowód: akta kontroli str. 192-198, 350-352, 369-370, 387-424, 1332-1465) 

NIK zauważa jednak, że zamówień tych udzielono bez przetargu temu samemu 
wykonawcy na podstawie postępowań przeprowadzonych w tym samym czasie  
i obejmujących usługi jednolite rodzajowo. 

2.2. Wszystkie wnioski o wszczęcie postępowań podpisane zostały przez Główną 
Księgową USK, która potwierdziła zabezpieczenie w planie finansowym Szpitala 
kwot przewidzianych na sfinansowanie tych zadań.  

Przy czym w niektórych wnioskach kwoty zabezpieczone w planie finansowym na 
realizację zamówień były tożsame z cenami ofertowymi Euro-Exemplum16, chociaż 
daty sporządzenia wniosków były wcześniejsze od dat ww. ofert. I tak, we wniosku o 
wszczęcie postępowania dotyczącego opracowania studium wykonalności dla: 
- Projektu I potwierdzono zabezpieczenie w planie finansowym kwoty 31.980 zł 

brutto, która była tożsama z kwotą wynikającą ze złożonej 10 października  
2012 r. oferty przez Euro-Exemplum17 (data wniosku  
– 10 sierpnia 2012 r.), 

- Projektu II i III potwierdzono zabezpieczenie kwot po 36.900 zł, tj. tożsamej  
z kwotami wynikającymi ze złożonych 9 lipca 2012 r. ofert przez ww. podmiot 
(data wniosku -  6 lipca 2012 r.), 

- Projektu V18 potwierdzono zabezpieczenie kwoty 34.440 zł, tj. tożsamej z kwotą 
wynikającą ze złożonej oferty w dniu 5 kwietnia 2013 r. (data wniosku – 27 marca 
2013 r.). 

                                                      
15 Wyłączono dane osobowe. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z 
dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.). 
16 Wyłączono dane osobowe. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z 
dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.). 
17 Wyłączono dane osobowe. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z 
dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.). 
18 Projekt dotyczył zakupu infrastruktury do prowadzenia badań w kierunku rekonstrukcji 
twarzoczaszki wraz z poprawą jej szkieletu.  
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Analiza dokumentacji przeprowadzonych postępowań wykazała, że w każdym  
z nich prośby o przesłanie ofert cenowych były kierowane do trzech podmiotów, tj. 
Euro-Exemplum19, podmiotu z Olsztyna oraz z Zabrza. Zleceń każdorazowo 
udzielono Euro-Exemplum20, tj. podmiotowi, który zaoferował najniższą cenę. 

Przesłuchany w charakterze świadka Pełnomocnik ds. Operacyjnych w USK nie 
podał przyczyn wystąpienia zbieżności kwot zaoferowanych przez ww. podmiot  
z kwotami wcześniej zabezpieczonymi w planie finansowym. 

Główna Księgowa wyjaśniła, że wartość ww. zamówień szacowana była na etapie 
sporządzania planu finansowego Szpitala, na podstawie rozeznania rynku, 
polegającego na skierowaniu zapytań telefonicznych o koszt wykonania takich usług 
do Euro-Exemplum21. Podała również, że kontakt do tej osoby uzyskała poprzez 
Mirosława K. - Pełnomocnika ds. Operacyjnych w USK. 

(dowód: akta kontroli str. 192-198, 294-297, 369-422, 438-456 i 469) 

Była Kierownik Działu Zamówień, Zaopatrzenia i Marketingu w USK zeznała, że 
wnioski o wszczęcie postępowań nie zostały sporządzone w dniu wszczęcia tych 
postępowań, lecz później. „Aby wszystko zgadzało się w dokumentacji, trzeba było 
skompletować tą dokumentację w celu zachowania wymagań proceduralnych (…). 
W mojej ocenie zapytania o sporządzenie ofert, a także oferty zawierające cenę 
wykonania zadania powstawały później, po zawarciu umowy z wykonawcą. Do mnie 
trafiały często dokumenty niekompletne, z prośbą o dokończenie i uzupełnienie 
postepowań o brakującą dokumentację”.  

Obecny Kierownik Działu Zamówień Publicznych, Zaopatrzenia i Marketingu w USK  
zeznał, że zapytania ofertowe były osobiście odbierane za pokwitowaniem. 
Postępowania te, prowadzone były jednak przez poprzedniego Kierownika Działu 
Zamówień. Zeznał także, że jeśli on nie wysyłał zapytań ofertowych, to były one 
dostarczane mu przez pracowników Szpitala, np. Mirosława K. – Pełnomocnika ds. 
Operacyjnych, który również przynosił gotowe oferty. W pierwszej kolejności 
sporządzane były wnioski o wszczęcie postępowań, a następnie dostarczano 
zapytania ofertowe i złożone oferty. Obecny Kierownik Działu Zamówień podał 
również, że do 2014 r. miały miejsce sytuacje, że ww. Pełnomocnik ds. 
Operacyjnych przynosił mu zapytania ofertowe, oferty i wydawał polecenia, aby 
przyjąć tę dokumentację w celu skompletowania dokumentacji postępowania.  

Zdaniem NIK, ww. tryb obiegu dokumentacji w trakcie prowadzenia postępowań  
w przedmiocie zamówień publicznych, był niezgodny z postanowieniami 
Regulaminu udzielania zamówień w Szpitalu22.  

 (dowód: akta kontroli str. 168-173 i 182-187) 

2.3. W 2013 r. USK udzielił wykonawcy Euro-Exemplum23 trzech zamówień 
publicznych dotyczących wykonania analiz i ekspertyz z zakresu zarządzania: 
Projektem II, III i V. Zamówień tych udzielono bez stosowania trybów określonych w 
ustawie pzp, kierując zapytania ofertowe na realizacje ww. projektów każdorazowo 

                                                      
19 Wyłączono dane osobowe. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z 
dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.). 
20 Wyłączono dane osobowe. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z 
dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.). 
21 Wyłączono dane osobowe. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z 
dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.). 
22 Przeprowadzonych na podstawie Regulaminów udzielania zamówień publicznych, których wartość 
nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, z 2 stycznia 2008 r. oraz  
29 października 2012 r. 
23 Wyłączono dane osobowe. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z 
dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.). 
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do trzech podmiotów, tj. Euro-Exemplum24, wykonawcy z Zabrza oraz z Jarosławic. 
W każdym z ww. postępowań, najkorzystniejsza cenowo oferta została złożona 
przez Euro-Exemplum25. Łączna wartość podpisanych umów w 2013 r. wyniosła 
185,7 tys. zł brutto, w tym 64,0 tys. zł w ramach Projektu II, 57,8 tys. zł – Projektu III 
i 64,0 tys. zł – Projektu V. 

(dowód: akta kontroli str. 470-581) 

Przeprowadzona w toku kontroli analiza raportu pn. Analizy i ekspertyzy na potrzeby 
realizacji projektu pt. „Zakup infrastruktury do prowadzenia badań nad pomiarami  
w obrębie twarzoczaszki wraz z rekonstrukcją jej szkieletu”26 wykazała, że  
w dokumencie zawierającym łącznie 74 zapisane strony, zawarto – zgodnie  
z postanowieniami zawartej umowy z 15 października 2013 r. dotyczącej 
zarządzania projektem V, m.in.: 
- analizę interesariuszy wraz z mapą 2D, określającą m.in. główne cele projektu 

oraz jego środowisko, wraz z projektem porozumienia kooperacyjnego 
określającego zasady korzystania z produktów i rezultatów projektu, 

- strukturę podziału pracy w ramach realizacji projektu, 
- plan komunikacji określający i systematyzujący zasady i metody komunikacji 

między podmiotami biorącymi udział w realizacji projektu, 
- analizę ryzyka określającą m.in. plan zarządzania ryzykiem, identyfikację ryzyka 

oraz reakcje na ryzyko, 
- analizę budżetu z wykorzystaniem metody wypracowanej. 

(dowód: akta kontroli str. 582-655) 

Odpowiadając na pytanie dotyczące sposobu wykorzystania ww. raportu w realizacji 
Projektu V, Dyrektor USK w złożonym wyjaśnieniu podał m.in., że dokumenty  
w postaci raportów są niezbędne do poprawnej realizacji projektu. Kluczowy z nich 
jest Dokument Inicjujący Projekt (DIP) zawierający m.in. produkty projektu oraz 
kryteria ich akceptacji, co było szczególnie ważne na etapie opracowywania SIWZ,  
a w szczególności załącznika nr 3 do SIWZ, gdzie określono wymagania techniczne 
– warunki graniczne, stanowiące element Planu Jakości. Właściwy nadzór oraz 
przygotowane projekty porozumień określających zasady korzystania z produktów  
i rezultatów projektu pozwoliły nie tylko osiągnąć w pełni zaplanowane wskaźniki, 
ale także zdobyć nowe doświadczenia w tym zakresie by umiejętnie łączyć naukę  
z biznesem. W przypadku Projektu V istotne okazało się także właściwe określenie 
formuły realizacyjnej będącej elementem DIP, przez co konieczne było dokonanie 
zmiany w punkcie E-4 wniosku i połączenia zamówienia na opracowanie 
dokumentacji technicznej oraz wykonanie robót budowlanych tak by projekt spełniał 
specyficzne kryteria dla projektów typu „zaprojektuj i wybuduj”. 

(dowód: akta kontroli str. 1332-1465) 

Ustalenia kontroli wykazały, że Pełnomocnik ds. Operacyjnych w USK (M. K.)  
w latach 2008-2009 był powiązany zawodowo z osobą reprezentującą podmiot 
Euro-Exemplum27. Ustalono bowiem, że w opisach doświadczenia zawodowego tej 
osoby, załączanych do ofert na wykonanie ww. dokumentów, podano że w ww. 

                                                      
24 Wyłączono dane osobowe. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z 
dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.). 
25 Wyłączono dane osobowe. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z 
dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.). 
26 Raport dotyczył Projektu V. 
27 Wyłączono dane osobowe. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z 
dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.). 

Opis stanu 
faktycznego 



 

14 

okresie, była ona ekspertem ds. studiów wykonalności w podmiocie pn. Euro-
Exemplum M.K.28 

(dowód: akta kontroli str. 477-482, 691-692) 

Przesłuchany w charakterze świadka Pełnomocnik ds. Operacyjnych zeznał, że od 
ok. ośmiu lat z ww. osobą nie łączą go żadne relacje osobiste, a uważana jest ona 
za jednego z najlepszych ekspertów w Polsce w zakresie tworzenia projektów 
dofinansowanych ze środków zewnętrznych. 

Kierownik Działu Zamówień Publicznych, Zaopatrzenia i Marketingu w USK  
w złożonym zeznaniu podał, że wiedział, że osoby te znają się ze sobą. Nie zwrócił 
jednak uwagi na to, że może zaistnieć konflikt interesów i brak obiektywizmu ze 
strony Szpitala. 

(dowód: akta kontroli str. 168-173, 192-198) 

Dyrektor Szpitala w złożonym wyjaśnieniu podał, że współpracę Pełnomocnika ds. 
Operacyjnych z ww. wybranym wykonawcą uznał za nieistotną, gdyż minął 3-letni 
okres od jej zakończenia.  

(dowód: akta kontroli str. 1332-1465) 

Szpital naruszył postanowienia art. 32 ust. 2 ustawy pzp, poprzez dokonanie 
podziału zamówień na części w celu uniknięcia stosowania przepisów tej ustawy.  

3. Przygotowanie, udzielenie i realizacja wybranych zamówień na 
dostawę środków dezynfekcyjnych oraz na usługi audytu 
wewnętrznego i szkoleń  
oraz usługi ubezpieczeniowe 
3.1. W dniu 7 sierpnia 2013 r. USK jako Zamawiający poprzez zamieszczenie  
w BZP ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, wszczął postępowanie o udzielenie 
zamówienia publicznego na dostawę środków dezynfekcyjnych. Przedmiot 
zamówienia został podzielony na 12 części29, przy czym dopuszczono możliwość 
składania ofert częściowych. Wartość szacunkową zamówienia ustalono na  
110 tys. zł brutto (89,4 tys. zł netto, 22,2 tys. euro) na podstawie kwot 
wydatkowanych w wyniku realizacji umów zawartych 12 marca 2012 r. na okres 
jednego roku. Jedynym kryterium oceny ofert była cena. 

W ww. postępowaniu oferty złożyło trzech wykonawców. I tak: 

- Centrowet-Cezal spółka z o.o. na zadanie: nr 1 (20,9 tys. zł brutto), nr 3  
(2,9 tys. zł), nr 9 (7,6 tys. zł), nr 10 (10,0 tys. zł), nr 11 (2,7 tys. zł) i nr 12  
(3,7 tys. zł),  

- MC Polska spółka z o.o. na zadanie: nr 2 (16,8 tys. zł), nr 5 (7,3 tys. zł), nr 7  
(4 tys. zł) oraz nr 8 (2,5 tys. zł), 

- Bialmed spółka z o.o. na zadanie nr 4 (16,7 tys. zł) i nr 6 (19,3 tys. zł). 

Z uwagi na to, że ceny ofert na zadania nr 5, 7, 10 i 12 zaproponowane przez 
oferentów, nie przekraczały kwot przeznaczonych na sfinansowanie realizacji 

                                                      
28 Wyłączono dane osobowe. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z 
dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.). 
29 Przedmiot zamówienia obejmował zadania (części): Nr 1 - dezynfekcja rąk i skóry (wartość 
szacunkowa - 18 tys. zł brutto), Nr 2 - Dezynfekcja rąk, system zamknięty wraz z dozownikami do 
mycia i dezynfekcji rąk (15,8 tys. zł), Nr 3 - Dezynfekcja błon śluzowych (2,5 tys. zł), Nr 4 - 
Dezynfekcja narzędzi A (16 tys. zł), Nr 5 - Dezynfekcja narzędzi B (7,5 tys. zł), Nr 6 - Dezynfekcja 
powierzchni i przedmiotów trudnodostępnych A (18,6 tys. zł), Nr 7 - Dezynfekcja powierzchni i 
przedmiotów trudnodostępnych B (4,1 tys. zł), Nr 8 - Dezynfekcja powierzchni trudnodostępnych C 
(2,4 tys. zł), Nr 9 - Dezynfekcja dużych powierzchni (6,8 tys. zł), Nr 10 - Preparaty do maszynowego 
mycia i dezynfekcji giętkich endoskopów (11 tys. zł), Nr 11 - Dezynfekcja skóry oraz antyseptyka i 
aseptyka ran (1,7 tys. zł), Nr 12 - Drobny sprzęt do dezynfekcji (4,8 tys. zł). 
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zamówienia, w dniu 27 sierpnia 2013 r. zawarto umowy z właściwymi 
wykonawcami30. Zgodnie z nimi dostawy miały być realizowane w okresie od  
27 sierpnia 2013 r. do 26 marca 2014 r., tj. w ciągu 7 miesięcy. W przypadku 
pozostałych zadań postępowanie unieważniono, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 
ustawy pzp, tj. ze względu na to, że ceny ofertowe przekraczały kwoty 
zabezpieczone w planie finansowym USK na sfinansowanie zamówienia. 

 (dowód: akta kontroli str. 740-793) 

W dniu 21 sierpnia 2013 r. Zamawiający ogłosił kolejny przetarg nieograniczony na 
realizację dostaw na te części zamówienia, których wykonawców nie wyłoniono ze 
względu na unieważnienie poprzedniego postępowania. Przy czym, przedmiot 
zamówienia podzielono na dziewięć części (w wyniku podziału części poprzednio 
określonej jako zadanie nr 4 na dwa odrębne zadania)31, a ich wartość szacunkową 
ustalono na 85 tys. zł brutto (69,1 tys. zł netto, 17,1 tys. euro). Na skutek zmian 
wartości szacunkowej, zwiększono o 2,4 tys. zł – w stosunku do poprzedniego 
przetargu - kwotę przeznaczoną na sfinansowanie realizacji zamówienia. 

W związku z zapytaniami o wyjaśnienie niektórych zapisów SIWZ otrzymanymi  
w toku przetargu, Zamawiający udzielił na nie odpowiedzi. Zawarł je w dwóch 
pismach z 27 sierpnia skierowanych do uczestników postępowania. W jednym  
z tych pism udzielono uzupełniającej (w stosunku do wcześniejszego pisma) 
odpowiedzi na pytania dotyczące dwóch pozycji (poz. 1 i 2) w zadaniu 6, tj. czy 
zamawiający dopuści zaoferowanie bezalkoholowych chusteczek do szybkiej 
dezynfekcji małych powierzchni nasączonych preparatem o spektrum działania B, 
MRSA, F i V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia, Papova SV40) w czasie do 1 minuty  
i prątki gruźlicy w czasie do 15 minut. Z uzupełnienia odpowiedzi na to pytanie 
wynikało, że Zamawiający wymaga m.in., aby preparat spełniał normę EN-ISO 
14885, tak więc aby poza wskazanymi w odpowiedzi mikroorganizmami musi 
spełniać normy na B (EN 13727 lub EN14561), F (EN13624 lub EN14562),  
V (EN14476), Tbc EN14348). W odpowiedzi na powyższe zapytania zawartej we 
wcześniejszym piśmie wskazano jedynie, że Zamawiający dopuszcza produkt  
o parametrach wskazanych przez pytającego.  

(dowód: akta kontroli str. 794-819) 

W postępowaniu tym oferty złożyli następujący wykonawcy: Schulke Polska sp.  
z o.o. (na zadania nr 1, 6 i 8), MC Polska sp. z o.o.  (nr 2, 6 i 9), Centrowet-Cezal 
sp. z o.o. (nr 3 i 8) oraz  Bialmed sp. z o.o. (nr 4, 5, 7 i 9). W wyniku badania ofert 
jako niezgodne z SIWZ odrzucono oferty na zadania nr 8 złożone przez Schulke 
Polska i Centrowet-Cezal oraz ofertę Bialmed na zadanie nr 9. Przy czym, oferta 
Schulke Polska, pierwotnie uznana za najkorzystniejszą została odrzucona,  
w wyniku ponownej oceny dokonanej na skutek złożenia przez MC Polska, na 
podstawie art. 181 ustawy pzp, informacji o niezgodnej z przepisami czynności 
zamawiającego. Zdaniem ww. firmy oferta Schulke Polska powinna zostać 
odrzucona jako nie spełniająca wymogów SIWZ, ponieważ nie wykazała zgodności 
oferowanych preparatów z normami europejskimi.  Z uwagi na niewpłynięcie żadnej 
oferty niepodlegającej odrzuceniu nie rozstrzygnięto postępowania w zakresie 
zadania nr 8.  

                                                      
30 Umowa Nr 186/2013 z 26 sierpnia 2013 r. zawarta z Centowet-Cezal (na część zamówienia Nr 10  
i 12) oraz umowa Nr 187/2013 z 26 sierpnia 2013 r. - z Mc Polska (Nr 5 i 7). 
31 Części zamówienia odpowiadały nazwom tych zadań dla których w poprzednim przetargu nie 
wyłoniono wykonawcy, tj. dla części nr 1 – 4 nie uległy zmianie,  części nr 5 i 6 otrzymały nazwę 
„dezynfekcja powierzchni i przedmiotów trudnodostępnych” (poprzednio cz. 6 i 7), część nr 7 
„dezynfekcja dużych powierzchni (poprzednio nr 9), nr 8 „dezynfekcja skóry oraz antyseptyka i 
aseptyka ran” (poprzednio nr 11), natomiast część 9 otrzymała nazwę „dezynfekcja narzędzi” 
(poprzednio nr 5). 
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Umowy z wykonawcami, których oferty uznano za najkorzystniejsze, zawarto  
w dniach 19 i 26 września 2013 r., natomiast koniec okresu realizacji tych umów 
przypadał na 19 kwietnia 2014 r.32.  

(dowód: akta kontroli str. 794-805, 820-835, 950-953) 

Od 12 marca 2013 r. do 19 września 2013 r. Szpital dokonywał zakupów środków 
dezynfekcyjnych bez zastosowania trybów określonych w ustawie pzp. W okresie 
tym , tj. od wygaśnięcia umowy dotyczącej zakupów tych środków, do zawarcia 
umów w tym zakresie, dokonano zakupów na kwotę 65,9 tys. zł brutto (60,0 tys. zł 
netto, co stanowiło równowartość 14,9 tys. euro), łącznie od trzech podmiotów, 
wypłacając im wynagrodzenie od 7,4 tys. zł do 49,8 tys. zł. 

Z wyjaśnień udzielonych przez Kierownika Działu Zamówień Publicznych, 
Zaopatrzenia i Marketingu USK wynikało, że zakupów dokonywano jednostkowo  
w związku z wyczerpaniem wartościowym umów zawartych wcześniej lub 
zakończeniem terminu ich realizacji. Przyczyną braku wszczęcia postępowań było 
nieterminowe i niewłaściwe przygotowywanie wniosków w tym zakresie.  

Pielęgniarka Epidemiologiczna w Szpitalu w złożonym wyjaśnieniu podała, że  
w 2013 r. sporządzane przez nią wnioski o wszczęcie postępowania o udzielenie 
zamówienia  były wielokrotnie kwestionowane i odrzucane przez Główną Księgową 
m.in. w zakresie właściwego opisu przedmiotu zamówienia. Skutkowało to tym, że 
postępowanie nie zostało wszczęte we właściwym terminie. Zdaniem ww.  wpływ na 
późniejsze złożenie wniosku miał fakt, iż w dniu 13 marca 2013 r. po raz pierwszy 
do Szpitala przybyli przedstawiciele firmy MC Polska z propozycją swoich 
preparatów dezynfekcyjnych. Następnie, za zgodą kierownictwa Szpitala i bez 
wiedzy Pielęgniarki Epidemiologicznej, do wszystkich klinik i oddziałów szpitalnych 
dostarczono preparaty dezynfekcyjne w celu ich przetestowania. Ponieważ 
preparaty dostarczone przez MC Polska testowano od 26 kwietnia 2013 r. do  
10 maja 2013 r. miało to wpływ na opóźnienia w załatwianiu wniosków o udzielenie 
zamówienia. Zdaniem ww. twierdzenie, że wnioski sporządzane przez nią posiadały 
wady było niezrozumiałe, ponieważ nie zawierały adnotacji o wadach, 
nieprawidłowościach czy opóźnieniach. Była na nich jedynie adnotacja Głównej 
Księgowej, że nie wyraża zgody na zabezpieczenie środków finansowych, ponieważ 
wartość zamówienia przewyższyła kwotę przewidzianą w planie finansowym. Należy 
jednak zaznaczyć, że środki te były sukcesywnie jednak nabywane, tyle tylko, że 
bez przetargu. 

Dyrektor USK w złożonym wyjaśnieniu podał, że postępowanie o udzielenie 
zamówienia nie było wszczynane z uwagi na błędy we wnioskach o jego wszczęcie.  

(dowód: akta kontroli str. 887, 895-95, 940-966) 

3.2. W dniu 1 października 2012 r. USK zawarł z Kancelarią Doradczą Rafał Piotr 
Janiszewski w Warszawie (zwaną dalej: „Kancelarią”) umowę dotyczącą 
świadczenia w okresie od 1 października 2012 r. do 31 lipca 2013 r. usług 
polegających na: 

• Wykonywaniu analiz dokumentacji medycznych, tj. analizy 20 wizyt pacjentów 
w jednej poradni lub 20 historii zdrowia i choroby lub 20 historii chorób  
z oddziału wskazanego przez Szpital, a także przygotowaniu pisemnego 
raportu po przeprowadzonej analizie. 

                                                      
32 Umowy o numerach: 198/2013 z 19 września 2013 r. z Schulke Polska na kwotę 8 tys. zł netto 
(zadanie nr 1), 196/2013 z 19 września 2013 r. z Centrowet-Cezal na kwotę 2,6 tys. zł (zad. nr 3), 
197/2013 z 19 września 2013 r. z Bialmed na kwotę 32,6 tys. zł (zad. nr 4, 5 i 7), 199/2013  
z 19 września 2013 r. z MC Polska na kwotę 18 tys. zł (zad. nr 2 i 9) oraz 204/2013 z 26 września 
2013 r. z MC Polska na kwotę 2,3 tys. zł (zad. nr 6). 
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• Bieżącym informowaniu Szpitala o istotnych zmianach dotyczących zasad 
sprawozdawania świadczeń do NFZ w zakresie ambulatoryjnej opieki 
specjalistycznej i lecznictwa zamkniętego. 

• Udzielaniu odpowiedzi na pytania związane z zasadami rozliczania świadczeń 
opieki zdrowotnej w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i leczenia 
szpitalnego. 

• Przeprowadzaniu szkoleń w wymiarze do 12 godzin miesięcznie. Przedmiotem 
szkolenia miało być m.in. omówienie wyników analizy dokumentacji medycznej, 
szkolenie koderów w zakresie zasad prowadzenia dokumentacji medycznej 
oraz w zakresie praktycznego weryfikowania prawidłowości prowadzenia 
dokumentacji medycznej. 

Wartość realizacji ww. usług, wskazana w umowie, została określona na kwotę 
3.000 zł brutto (2.439,02 zł netto) miesięcznie za przeprowadzenie szkoleń oraz 
2.000 zł brutto (1.626,02 zł netto) miesięcznie w pozostałym zakresie określonym 
umową. Łącznie za realizację całego przedmiotu zamówienia przysługiwało 
Kancelarii wynagrodzenie w kwocie 50,0 tys. zł brutto (40,7 tys. netto). 

(dowód: akta kontroli str. 974-984) 

W wyniku przeprowadzonej przez Kancelarię analizy dokumentacji medycznej 
stwierdzono nieprawidłowości polegające głównie na: dokonywaniu nieczytelnych 
podpisów, braku adnotacji lekarskich uzasadniających hospitalizację pacjentów, 
niepełnej dokumentacji wymaganej stosownymi przepisami, niepełnych danych  
w dokumentacji, czy błędnym oznaczaniu rozpoznania chorobowego kodami  
ICD-1033.  

Szpital w związku z realizacją umowy opłacił faktury VAT na łączną kwotę 50.000 zł 
brutto, w tym 20.000 zł dotyczyło audytu dokumentacji medycznej, a 30.000 zł 
szkoleń personelu Szpitala. 

W toku kontroli stwierdzono, że znajdujące się w Szpitalu i obustronnie podpisane 
egzemplarze umowy z Kancelarią, tj. jeden oznaczony jako duplikat oraz kserokopia 
tej umowy różniły się treścią. W jednym egzemplarzu określono, że wymiar szkoleń 
to 6 godzin miesięcznie, a w drugim – do 12 godzin miesięcznie. Ponadto, na 
dokumentację dotycząca procesu wyłonienia Kancelarii jako wykonawcy ww. usług 
składały się kopia pisma firmy IG System z Suwałk z 11 września 2012 r. (oferta 
cenowa obejmująca  analizę dokumentacji medycznej i przygotowanie miesięcznego 
raportu) oraz pismo Kancelarii z 20 września 2012 r. o przesłaniu propozycji umowy, 
zgodnie z ustaleniami telefonicznymi. Z uzyskanych w toku kontroli wyjaśnień 
wynikało, że: 

− Kierownik Działu Zamówień Publicznych, Zaopatrzenia i Marketingu w USK  
nigdy nie widział dokumentacji z procedury wyłonienia Kancelarii,  
a w żadnym rejestrze znajdującym się w jego dziale nie znalazł adnotacji na 
temat tego zleceniobiorcy. W rejestrze umów zawartych w 2012 r. również 
nie stwierdzono wpisu dotyczącego Kancelarii. Natomiast właściciel 
Kancelarii podał, że nie posiada dokumentacji dotyczącej wyboru jego firmy 
jako wykonawcy, w tym zapytania ofertowego. Ww. wskazał, że ofertę 
przedstawił osobiście na spotkaniu z dyrekcją Szpitala, omawiając 
propozycję umowy; 

− według byłej kierownik Działu Statystyki Medycznej, Informatyki i Archiwum 
w USK (odpowiadała po stronie Szpitala za współpracę z Kancelarią) USK 
zawarł umowę z Kancelarią bez wcześniejszego przetargu lub zapytania  
o cenę; 

                                                      
33 Zgodnie z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych. 
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− Pełnomocnik ds. Operacyjnych wskazał, że rozeznanie rynku przeprowadził 
w formie telefonicznej zwracając się do Kancelarii, IG System i Kancelarii 
Lextra. Przy czym, pozytywnej odpowiedzi na zapytania udzieliła Kancelaria 
oraz IG System. Dokonanie zakupu tej usługi było uzasadnione błędami  
w dokumentacji medycznej skutkującymi zmniejszeniem finansowania 
świadczeń przez NFZ oraz brakiem w Szpitalu kadry odpowiednio 
przygotowanej do analizowania dokumentacji. 

Natomiast Dyrektor Szpitala wyjaśnił, że kompletna dokumentacja z wyboru ww. 
wykonawcy uznawana jest w Szpitalu za zaginioną i trwają prace nad jej 
odtworzeniem. Wcześniej zaś, USK posiadał dokumentację z wyboru 
świadczeniodawcy. Z zeznań złożonych przez Dyrektora wynikało, że zawarcie 
umowy było poprzedzone formalnym zapytaniem ofertowym.  
Pełnomocnik ds. Operacyjnych przesłuchany w charakterze świadka zeznał, że 
przez pewien czas posiadał dokumentację dotyczącą procedury wyboru, w tym 
oferty, ale nie potrafił wskazać komu i kiedy tą dokumentację przekazał.  

Z obowiązującego w 2012 r. regulaminu udzielania zamówień publicznych, których 
wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro34 
wynikało, że dokumentacja zamówień o wartości powyżej 10.000 zł powinna 
obejmować co najmniej wniosek o wszczęcie postępowania, zapytania do 
wykonawców i składane przez nich oferty, protokół zamówienia oraz umowę. Przy 
czym, zapytania ofertowe powinny mieć formę pisemną.   

NIK zwraca uwagę, że w przypadku udzielenia zamówienia publicznego Kancelarii, 
brak kompletnej dokumentacji utrudnia dokonanie właściwej oceny zgodności tego 
postępowania z przepisami wewnętrznymi, ale także badanie celowości tego 
wydatku. Niekompletna dokumentacja powoduje też niejasności co do tego jaki 
zakres rzeczowy strony umowy ostatecznie ustaliły.    

(dowód: akta kontroli str. 985-105, 1240-1279, 1475-1477) 

Szpital zapłacił Kancelarii całość wynagrodzenia wynikającego z umowy pomimo 
tego, że wykonała ona jedynie część przedmiotu umowy w zakresie szkoleń. 
Zgodnie z postanowieniami umowy Kancelaria była zobowiązana do 
przeprowadzenia szkolenia raz w miesiącu przez cały okres trwania umowy, za co 
przysługiwało jej miesięczne wynagrodzenie w wysokości 3.000 zł brutto.  

Z wyjaśnień uzyskanych w Kancelarii wynika, że przeprowadzono łącznie osiem 
szkoleń w dniach: 28 listopada 2012 r., 21 grudnia 2012 r., 15 i 22 stycznia 2013 r., 
12 marca 2013 r., 27 czerwca 2013 r. oraz 10 i 30 lipca 2013 r.  
Jak ustalono, Szpital zapłacił Kancelarii 30.000 zł brutto za przeprowadzenie  
10 takich szkoleń.   
Była Kierownik Działu Statystyki Medycznej, Informatyki i Archiwum w USK  
w złożonym wyjaśnieniu podała zaś, że szkolenia koderów nie odbyły się w ogóle.  

Dyrektor USK wyjaśnił, że przedmiot umowy został zrealizowany. Osoba 
wyznaczona przez Kancelarię, po analizie losowo wybranych dokumentacji 
medycznych, prowadziła spotkania z lekarzami i pielęgniarkami, na których 
omawiała najczęściej popełniane błędy oraz wskazywała prawidłowy sposób 
wypełniania dokumentacji. W spotkaniach tych udział brała Kierownik Działu 
Statystyki Medycznej lub osoba przez nią wyznaczona. Szkolenia te trwały 
każdorazowo po około 30 minut. W związku z brakiem błędów na poziome 
                                                      
34 Wprowadzony zarządzeniem Dyrektora 103 Szpitala Wojskowego z Przychodnią nr 1/2008 z dnia 
2 stycznia 2008 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których 
wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro w 103 Szpitalu 
Wojskowym z Przychodnią Samodzielnym publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Olsztynie – 
zmieniony z dniem 1 maja 2009 r. 
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rozliczeniowym – firma nie miała konieczności przeprowadzania dodatkowych 
szkoleń. Kancelaria po przeprowadzeniu analizy dokumentacji medycznej przesyłała 
do USK raporty z wizyty i spotkania z lekarzami oraz raport z analizy dokumentacji 
medycznej.  

(dowód: akta kontroli str. 985-1017, 1332-1465) 

Fakt niezrealizowania przedmiotu umowy w zakresie przeprowadzenia szkoleń 
koderów potwierdzili również w swoich wyjaśnieniach pracownicy zatrudnieni w USK 
na stanowiskach koordynatorów oddziałów szpitalnych oraz statystyka medycznego.  

(dowód: akta kontroli str. 1018-1025) 

3.3. Przeprowadzona w toku kontroli analiza pięciu postępowań o udzielenie 
zamówienia publicznego dotyczących zlecenia wykonania usług polegających na 
ubezpieczeniu Szpitala na lata 2013-2016 wykazała, że zostały one 
przeprowadzone zgodnie z postanowieniami ustawy pzp. Ustalono bowiem, że: 

- w sposób prawidłowy zostały one wszczęte poprzez publikację ogłoszeń m.in. 
w Biuletynie Zamówień Publicznych (art. 40 ust. 1 ustawy pzp), 

- wyjaśnienia dotyczące zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
udzielane były w terminach wskazanych w art. 38 ust. 1 ww. ustawy, 

- wyboru ofert dokonano na podstawie kryteriów ich oceny wskazanych  
w specyfikacjach istotnych warunków zamówienia, a unieważnienia niektórych 
części postępowań dokonano z uwagi na przekroczenie kwot przeznaczonych 
na sfinansowanie ich realizacji.  

Ww. pięć postępowań dotyczyło łącznie trzech okresów ubezpieczenia USK, tj.: 

• Od 17 lutego 2013 r. do 16 lutego 2014 r. Na realizację tego postępowania 
Szpital przeznaczył kwotę 278,5 tys. zł brutto (226,4 tys. zł netto) w zakresie 
podstawowego zakresu ubezpieczenia oraz 55,7 tys. zł dla zamówień 
uzupełniających, które zostały podzielone na dwa pakiety35. Oceny złożonych 
ofert dokonano na podstawie kryteriów przyjętych w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia (cena – 80 pkt, warunki ubezpieczenia – 20 pkt)  
i wybrano ofertę złożoną przez PZU SA w zakresie Pakietu I (273,4 tys. zł) oraz 
przez Uniqa SA – Pakiet II (3,2 tys. zł). 

• Od 17 lutego 2014 r. do 16 lutego 2015 r. Szacunkowa wartość zamówienia 
została określona na 454 tys. zł brutto (369,1 tys. zł netto) (w planie 
finansowym zabezpieczono kwotę 437 tys. zł). Zamówienie zostało podzielone 
na cztery zadania36, a kryteriami oceny ofert, według zapisów specyfikacji, były 
cena (80 pkt) oraz klauzule dodatkowe37 (20 pkt). W postępowaniu tym 
wybrano oferty i udzielono zamówień na zadanie I (wykonawca – Inter SA,  
18,4 tys. zł) i zadanie IV (PZU SA, 172,5 tys. zł). Z uwagi na przekroczenie 
wartości oszacowanych przez Zamawiającego na zadanie II i zadanie III, 
unieważniono postępowanie w tym zakresie. Kolejne postępowanie na te 
zadania wszczęto po zwiększeniu kwot zabezpieczonych w planie finansowym 
na realizację zadania II (o 1 tys. zł) i zmniejszeniu o tę kwotę zabezpieczenia 
finansowego na zadanie III. W postępowaniu tym wybrano wykonawcę  

                                                      
35 Pakiet I – Obowiązkowe ubezpieczenie OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą, 
ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów, szyb, mienia od kradzieży z włamaniem i dewastacji 
(wartość szacunkowa 275 tys. zł – zakres podstawowy i 55 tys. zł zakres uzupełniający); Pakiet II –  
Ubezpieczenia komunikacyjne (3,5 tys. zł - zakres podstawowy i 700 zł - zakres uzupełniający). 
36 Zadanie I – Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (wartość szacunkowa - 30 tys. zł brutto), 
zadanie II – Obowiązkowe ubezpieczenie OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą (216 tys. 
zł), zadanie III – Ubezpieczenia komunikacyjne (3 tys. zł) oraz zadanie IV – Grupowe ubezpieczenie 
na życie dla pracowników i członków ich rodzin (188 tys. zł). 
37 M.in. automatyczne bezskładkowe doubezpieczenie mienia w ciągu roku, fundusz prewencyjny na 
rzecz Szpitala. 
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w zakresie zadania II – PZU SA (217 tys. zł), a zadania III – Uniqa SA  
(1,6 tys. zł).  

• Od 17 lutego 2015 r. do 16 lutego 2018 r. Szacunkowa wartość zamówienia 
została określona na 1.086,6 tys. zł (883,4 tys. zł netto) (w planie finansowym 
zabezpieczono kwotę 1.061,2 tys. zł), a zamówienie zostało podzielone na 
sześć zadań38, z możliwością składania ofert częściowych. Zgodnie ze 
specyfikacją istotnych warunków zamówienia kryteriami oceny ofert były cena 
(od 60 do 90 punktów w zależności od zadania) oraz klauzule dodatkowe  
(od 10 do 40 punktów). Postępowanie to zostało rozstrzygnięte w zakresie 
trzech zadań (tj. zadania I, gdzie wybrano ofertę złożoną przez Inter SA –  
41,8 tys. zł, zadania V – Uniqa – 3,9 tys. zł oraz zadania VI – PZU SA – 178 zł 
w zakresie jednego ubezpieczonego39). Z uwagi na unieważnienie postępowań 
w trzech pozostałych zadaniach, zwiększono finansowe zabezpieczenie kwot 
przewidzianych na te części (do 252 tys. zł) i ogłoszono kolejne postępowanie 
w tym zakresie40. W wyniku jego rozstrzygnięcia wybrano ofertę PZU SA  
w zakresie zadania II (205,6 tys. zł) i zadania IV (42,4 tys. zł) oraz złożoną 
przez Inter SA (10,1 tys. zł) w zakresie zadania III. 
Pomimo, iż kwota wynikająca z wybranych ofert przekraczała o 6,1 tys. zł 
kwotę przeznaczoną na realizację tych zadań, Główna księgowa w USK 
dokonała zabezpieczenia finansowego tej różnicy. 

(dowód: akta kontroli str. 1041-1176) 

3.4. Postępowanie konkursowe dotyczące wyboru wykonawcy świadczącego 
obsługę brokerską ubezpieczeń wszczęto 5 listopada 2013 r. poprzez 
zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej oraz w siedzibie Szpitala. 
Postępowanie to przeprowadzono zgodnie z Regulaminem Konkursu 
wprowadzonym zarządzeniem Dyrektora USK z 8 października 2013 r. w sprawie 
powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na wybór brokera 
ubezpieczeniowego. 

W prowadzonym postępowaniu konkursowym wpłynęły cztery oferty niepodlegające 
odrzuceniu, z których wybrano ofertę, która uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 
ofertę brokera reprezentującego Mazowiecką Kancelarię Brokerską w Żyrardowie. 
Oceny złożonych ofert dokonano m.in. na podstawie określonych wymagań  
w stosunku do poszczególnych wykonawców w postaci ankiet wypełnionych przez 
brokerów, w których oceniano m.in. okres prowadzonej działalności brokerskiej, 
wykształcenie brokera, liczbę obsługiwanych szpitali, a także informacji dotyczącej 
ewentualnego doprowadzenia do obniżenia składek.  

Umowę z wybranym brokerem zawarto 10 grudnia 2013 r. Określono w niej m.in., że 
dotyczy ona powierzenia czynności brokerskich pośrednictwa ubezpieczeniowego  
w formie kompleksowej, a obowiązuje na okres dwóch lat, tj. do 9 grudnia 2015 r.  

We wzorze opracowanej w Szpitalu ankiety, stanowiącej podstawę dokonywania 
oceny ofert w ww. postępowaniu konkursowym wymagano wskazania liczby szpitali 
obsługiwanych przez oferentów. Zgodnie z przyjętymi w Regulaminie Konkursu 
kryteriami oceny ofert w tej części najwyżej (3 pkt) punktowano ofertę, w której 

                                                      
38 Zadanie I – Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (wartość szacunkowa 46,2 tys. zł brutto), 
zadanie II – Obowiązkowe ubezpieczenie OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą (207 tys. 
zł), zadanie III – Dobrowolne ubezpieczenie OC pozamedyczne (10,5 tys. zł), zadanie IV – 
Dobrowolne ubezpieczenie OC medyczne (40 tys. zł), zadanie V – Ubezpieczenia komunikacyjne 
(4,5 tys. zł) oraz zadanie VI – Grupowe ubezpieczenie na życie dla pracowników (753 tys. zł). 
39 Ubezpieczonych zostało 202 pracowników. 
40 Zadanie II – Obowiązkowe ubezpieczenie OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą 
(wartość szacunkowa 202 tys. zł), zadanie III – Dobrowolne ubezpieczenie OC pozamedyczne  
(10 tys. zł) oraz zadanie IV – Dobrowolne ubezpieczenie OC medyczne (40 tys. zł). 
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wykazano obsługę od 5 do 10 szpitali, zaś w odniesieniu do pozostałych 
przedziałów przyznawano 1 punkt (od 0 do 4 szpitali) oraz 2 punkty (powyżej 11).  
W ankiecie nie przewidziano podania liczby innych jednostek obsługiwanych przez 
brokera składającego ofertę. 

W ocenie NIK, uzależnienie oceny oferty w powyższym zakresie jedynie od 
preferowanej przez USK liczby szpitali obsługiwanych przez oferenta, przy 
jednoczesnym braku wymogów co do wskazania liczby innych klientów 
obsługiwanych przez brokera, nie dawał możliwości rzeczywistego zbadania 
obciążenia podmiotów biorących udział w konkursie. 

Kierownik Działu Zamówień Publicznych, Zaopatrzenia i Marketingu Szpitala,  
a także członek komisji konkursowej wyjaśnił, że zasada przyznawania największej 
liczby punktów za obsługę od 5 do 10 szpitali ustalona została na podstawie 
dotychczasowej współpracy z brokerami ubezpieczeniowymi. Zdaniem komisji 
poprzedni broker posiadał w swojej obsłudze zbyt wiele podmiotów, w związku z tym 
Szpital miał problemy z kontaktowaniem się z nim, jak również z obsługą 
odszkodowań z polis ubezpieczeniowych. Szpitalowi zależało na brokerze  
z doświadczeniem, lecz bez nadmiernego obciążenia, z którym kontakt oraz 
realizacja zgłaszanych zadań do wykonania, byłyby prowadzone w sposób 
indywidualny i natychmiastowy. 

(dowód: akta kontroli str. 1177-1227) 

Szpital w 2013 r. dokonał zakupów środków dezynfekcyjnych na kwotę 65,9 tys. zł 
netto z wolnej ręki, bez stosowania przepisów ustawy pzp pomimo, że wartość 
zamówienia przekraczała obowiązujący wówczas prób bagatelności, tj. wyrażoną  
w złotych równowartość 14 tys. euro. USK nie posiadał kompletnej dokumentacji 
dotyczącej procedury udzielenia zamówienia na analizę dokumentacji medycznej i 
szkolenia z tego zakresu, a posiadane dokumenty zawierały rozbieżności co do 
części zakresu rzeczowego usług ustalonego w umowie. W wyniku 
niedostatecznego nadzoru nad realizacją umowy z ww. zakresu USK zapłacił za 
świadczenia, które nie zostały w części zrealizowane. Natomiast wyboru brokera 
ubezpieczeniowego i ubezpieczyciela dokonano w sposób zgodny z obowiązującymi 
przepisami.  

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o: 

1. Zapewnienie zgodności dostaw realizowanych w wyniku rozstrzygnięcia 
postępowań o udzielenie zamówienia publicznego z wymogami określonymi  
w SIWZ i zawartych umowach. 

2. Wyegzekwowanie nienależnie pobranych przez Kancelarię środków finansowych 
w związku z niezrealizowaniem części szkoleń koderów.  

3. Zapewnienie przechowywania dokumentacji z postępowań o udzielenie 
zamówienia publicznego w sposób gwarantujący jej nienaruszalność.  

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

Ocena cząstkowa 

Wnioski pokontrolne 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 
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