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WYSTĄPIENIE  POKONTROLNE 

 

 

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie 

Kontroli (DzU z 2007 r. nr 231, poz. 1701), zwanej dalej „ustawą o NIK”, NajwyŜsza Izba 

Kontroli Delegatura w Kielcach przeprowadziła kontrolę Wojewódzkiego Specjalistycznego 

Zespołu Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach z siedzibą w Chęcinach 

zwanego dalej „Szpitalem” w zakresie udzielania przez Szpital zamówień publicznych oraz 

zawierania i realizacji wynikających z nich umów. Kontrolą objęty został okres od dnia  

1 stycznia 2002 r. do 21 grudnia 2006 r. 

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli 

podpisanym w dniu 13 maja 2008 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy  

o NIK, przekazuje Panu Dyrektorowi niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych 

nieprawidłowości, działalność Szpitala w kontrolowanym zakresie. 

Zarządzeniami Dyrektora Szpitala uregulowane zostały zagadnienia związane 

z rozpatrywaniem wniosków w sprawie zamówień publicznych, wyboru trybu postępowania, 

ustalania kryteriów i warunków postępowania, przygotowywania wymaganej dokumentacji 

(SIWZ), przygotowywania ogłoszeń oraz rozpatrywania i wyboru najlepszej oferty 
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w przetargu bądź wnioskowania o jego uniewaŜnienie, dla których właściwa była komisja 

przetargowa, a od 24 marca 2004 r. komisja kwalifikacyjna. 

NIK pozytywnie ocenia przygotowanie i przeprowadzenie w okresie od 2001 do  

2006 r. trzech przetargów na dzierŜawę prosektorium szpitalnego wraz z pomieszczeniami 

biurowymi, socjalnymi oraz placem manewrowym utwardzonym.  

We wszystkich badanych przypadkach Szpital jako wydzierŜawiający zabezpieczył  

w sposób naleŜyty swój interes, określając w zawartych umowach zakres działalności jaką 

będzie mógł prowadzić oferent. W zawartych umowach określone zostały obowiązki 

dzierŜawców, miedzy innymi obowiązek bezpłatnego przechowywania w chłodni 

prosektorium zwłok osób zmarłych w Szpitalu, obowiązek zapewnienia zgodnie ze 

wskazaniami ZOZ warunków do przeprowadzania w prosektorium sekcji zwłok osób 

zmarłych w szpitalu, fachową pomoc laboranta sekcyjnego oraz wszelkie niezbędne 

narzędzia, materiały, sprzęt jednorazowy i środki wskazane przez ZOZ. Szpital 

zagwarantował sobie nieodpłatne przewoŜenie zwłok osób zmarłych w Szpitalu do obiektu 

prosektorium specjalnie przystosowanym do tego celu pojazdem dzierŜawcy. Szpital zastrzegł 

ponadto, Ŝe wszelkie prace remontowo-konserwacyjne oferent będzie zobowiązany 

wykonywać we własnym zakresie i na własny koszt. Będzie równieŜ ponosił koszty 

wszelkich zaleceń organów kontrolujących. 

Zgodnie z zawieranymi umowami, dzierŜawcy nie wolno było pobierać Ŝadnych opłat 

za przechowywanie zwłok, ubranie i wykonanie kosmetyki pośmiertnej osób zmarłych  

w Szpitalu. Nie wolno równieŜ było powiadamiać we własnym zakresie o zgonie osób 

zmarłych w Szpitalu ani w Ŝaden inny sposób promować swych usług na zasadzie 

wyłączności. 

We wszystkich trzech umowach zawartych po przeprowadzeniu postępowań 

przetargowych (z dnia 27 grudnia 2001 r., z dnia 31 sierpnia 2004 r. oraz z dnia 5 maja  

2006 r.) ustalona została stawka czynszu dzierŜawnego za metr kwadratowy dzierŜawionej 

powierzchni. We wszystkich umowach stawka czynszu ustalana została wyłącznie w stosunku 

do budynku prosektorium (o powierzchni 116 m2), nie została natomiast ustalona stawka 

czynszu za plac przed prosektorium, o powierzchni około 400 m2, mimo iŜ plac ten 

wymieniany był jako składnik przedmiotu umowy. NIK przyjmuje wyjaśnienie dyrektora 

Szpitala, iŜ intencją było wydzierŜawienie budynku prosektorium, a plac miał być 

ogólnodostępny. 

 
W badanym okresie usługi sprzątania pomieszczeń szpitala świadczone były przez 

firmę IMPEL S.A. z Wrocławia, wyłonioną w wyniku prawidłowo przeprowadzonych 

postępowań na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych 

(DzU z 2002 r. nr 72, poz. 664 ze zm.), a od czerwca 2004 r. ustawy z dnia 29 stycznia 
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2004 r. Prawo zamówień publicznych (DzU z 2006 r. nr 164, poz. 1163 ze zm.). Usługi 

sprzątania świadczone były na podstawie zawartych umów, tj.: 

1) nr 1/T/2002 z dnia 21 stycznia 2002 r. na usługi sprzątania łącznej powierzchni  

2.511,99 m2 wraz z aneksami nr 1 i nr 2, obowiązującą w okresie od 1 czerwca 2002 r.  

do 31 sierpnia 2005 r. 

2) nr 4/T/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. na sprzątanie pomieszczeń Oddziału Intensywnej 

Terapii o powierzchni 245,46 m2, obowiązująca w okresie od 1 czerwca 2004 r. do 31 maja 

2005 r. 

3) nr 2/T/2005 z dnia 25 marca 2005 r. na utrzymanie stanu sanitarno-higienicznego, 

segregacji odpadów, obowiązującą od 1 kwietnia 2005 r. do 31 marca 2008 r. 

4) nr 5/U/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. na sprzątanie powierzchni 4.583,48 m2, wraz 

z aneksem nr 1/2006 z 8 września 2006 r., obowiązująca od 1 września 2005 r. do 31 sierpnia 

2008 r. 

Opisane wyŜej umowy zabezpieczały ciągłość wykonywania w badanym okresie 

usług sprzątania pomieszczeń szpitala, tj. wewnątrz oddziałów medycznych Szpitala (tak 

zwana strefa biała), korytarzy, klatek schodowych (tak zwana strefa szara) oraz terenów 

wokół budynku Szpitala i Przychodni Przeciwgruźliczej w Kielcach. 

W ocenie NIK firma IMPEL w sposób poprawny wywiązywała się z realizacji umów 

na sprzątanie oddziałów medycznych, o czym moŜe świadczyć prowadzona ocena stanu 

sanitarno-higienicznego dokonywana przez Pielęgniarkę Epidemiologiczną, która zawierała 

się w procentowym przedziale od 81,6 % do 92,0% stanu poŜądanego. Stan ten nie stanowił 

zagroŜenia epidemiologicznego oraz nie groził wzrostem zakaŜeń szpitalnych. Stwierdzane 

przez personel szpitala sporadyczne przypadki niedociągnięć były na bieŜąco eliminowane 

przez wykonawcę. W ramach nadzoru, kontrole Szpitala nie wykazały nieprawidłowości  

w zakresie stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń strefy białej. 

NIK pozytywnie z nieprawidłowościami ocenia sposób egzekwowania od firmy 

IMPEL realizacji w latach 2004-2006 zawartych umów na sprzątanie szarej strefy oraz 

terenów wokół budynków szpitala i Przychodni Przeciwgruźliczej w Kielcach. Dotyczyło to 

w szczególności odśnieŜania dróg i dojazdów do budynku szpitala, a takŜe usuwania 

nieczystości (piach, gałęzie, niedroŜne odpływy) po okresie zimowym oraz koszenia trawy  

w okresach letnich. 

Pomimo wielokrotnych pisemnych i ustnych ponagleń słuŜby administracyjnej oraz 

dyrekcji szpitala u przedstawiciela wykonawcy (mającego siedzibę na terenie szpitala) 

i kierownictwa wykonawcy, stwierdzone uchybienia w utrzymaniu czystości eliminowane 
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były w sposób opieszały. Stwierdzono równieŜ, Ŝe Dział Administracyjno-Techniczny 

Szpitala, odpowiedzialny za realizację umów w zakresie utrzymania wymaganego stanu 

czystości w szarej strefie terenów wokół budynków szpitala, nie posiadał dokumentów 

potwierdzających terminy i sposób usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, co 

uniemoŜliwiło wyliczenie naleŜnych szpitalowi kar umownych z tytułu nienaleŜytego 

wykonywania usług sprzątania. 

Stwierdzono, Ŝe szpital nie korzystał w badanym okresie z zapisów ww. umów i nie 

naliczał firmie IMPEL kar umownych za nienaleŜyte wykonywanie zakresu prac w nich 

uzgodnionych, w wysokości 10 % wartości umowy pomimo, Ŝe firma IMPEL naliczyła 

szpitalowi odsetki za nieterminowe (45 dni) płatności faktur za wykonane usługi sprzątania. 

Naliczone szpitalowi odsetki za okres od 2003 r. do końca 2006 r. wyniosły 95.851,01zł 

z czego szpital uregulował 28.561,85 zł, tj. 29,8 %. Artur Nadolny - Zastępca Dyrektora  

ds. Ekonomicznych, Główny Księgowy wyjaśnił, Ŝe poniewaŜ szpital nie był w stanie na 

bieŜąco regulować zaległych i bieŜących zobowiązań wobec firmy IMPEL, nie naliczane były 

kary wynikające z umów za ich nienaleŜyte wykonywanie. KaŜdorazowe naliczenie przez 

szpital kary umownej skutkowałoby naliczaniem i wystawianiem przez IMPEL not 

odsetkowych, które przewyŜszałyby kwoty kar oraz utrudniłoby to znacznie współpracę  

z firmą pod względem wzajemnych rozliczeń finansowych. W konsekwencji naliczenia kar 

umownych naleŜało, i naleŜy spodziewać się braku zgody na anulowanie, bądź obniŜenie kwot 

odsetek przez firmę IMPEL oraz trudności w negocjowaniu warunków spłaty wymagalnych 

zobowiązań. Wysokość zobowiązań wobec firmy IMPEL stwarzała realne zagroŜenie dla 

bieŜącego funkcjonowania szpitala, gdyŜ zajęcie konta i wyegzekwowanie zaległych 

wierzytelności wiązało się z utratą płynności finansowej i brakiem środków finansowych na 

zakup m.in. leków i środków opatrunkowych dla hospitalizowanych pacjentów.   

W ocenie NIK podjęte przez Dyrekcję Szpitala decyzje o odstąpieniu od naliczania 

firmie IMPEL kar umownych z tytułu nienaleŜytego wykonania umów na sprzątanie  były 

zjawiskiem niepoŜądanym lecz wymuszonym trudną sytuacją finansową Szpitala. 

Działalność finansowa Szpitala w latach 2002-2006 zamykała się ujemnym wynikiem 

finansowym netto (za kaŜdy rok) i wynosiła za: 2002 r. - 3.616.024,50 zł; 2003 r. - 

2.798.315,19 zł, 2004 r. - 2.050.391,52 zł; 2005 r. 4.350.491,34 zł; 2006 r. - 4.202.614,36 zł. 

Zobowiązania wymagalne Szpitala ogółem w tym okresie wzrosły z kwoty 6.244.458 zł do 

kwoty 8.457.586 zł, tj. o 35,4 %. Zobowiązania wymagalne wobec firmy IMPEL wzrosły 

z kwoty 42.197 zł na koniec 2003 r. do kwoty 497.821 zł na koniec 2006 r., tj. o 1079,7 %. 

Odwrotną tendencję wykazywały naleŜności wymagalne Szpitala, których stan ulegał 
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zmniejszeniu z kwoty 2.770.006 zł na koniec 2003 r. do kwoty 256.182 zł na koniec 2006 r., 

tj. o 1.081,3 %. Z dodatkowych wyjaśnień złoŜonych przez Zastępcę Dyrektora  

ds. Ekonomicznych – Głównego Księgowego Szpitala w trybie art. 59 ust. 2 ustawy o NIK 

wynika m.in., Ŝe główną przyczynę trudnej sytuacji finansowej szpitala stanowiły zbyt niskie 

nakłady na ochronę zdrowia. Ciągły brak moŜliwości pokrywania bieŜących kosztów 

działalności nie pozwalał na zredukowania zadłuŜenia z lat ubiegłych. Kumulowanie się 

ujemnych wyników finansowych powodowane było przede wszystkim niskimi cenami za 

świadczenia zdrowotne, w tym na wzrost wartości niezapłaconych w terminie zobowiązań,  

w tym m.in. z tytułu realizacji ustawy „203”, które wyniosły ca 10.368.783 zł. Prawidłowość 

prowadzenia przez Szpital w latach 2001-2006 gospodarki środkami pozyskanymi na 

podstawie umów o udzielenie świadczeń zdrowotnych potwierdzona była przez biegłego 

Sądu Okręgowego w Warszawie (opinia z 10 grudnia 2006 r.) na zlecenie tego Sądu,  

w sprawie o sygnaturze IC 2395/05 z powództwa szpitala, gdzie pozwanym był Skarb 

Państwa reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa i Sejm RP zastępowany przez 

Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa, Narodowy Fundusz Zdrowia. 

3. NIK pozytywnie ocenia przeprowadzenie postępowania w trybie przetargu 

nieograniczonego na Przygotowanie i wydawanie całodziennych posiłków dla pacjentów 

poszczególnych oddziałów wraz z prowadzeniem stołówki dla personelu na istniejącej bazie 

Wojewódzkiego Specjalistycznego ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc Szpital im. Św. Rafała  

w Kielcach. Wybrana została oferta najkorzystniejsza i w dniu 21 października 2003 r. Szpital 

podpisał z firmą Dozorbud Sp. z o.o. umowę, która zabezpieczała interesy Szpitala  

i pacjentów.  

W zawartej na okres od 1 listopada 2003 r. do dnia 31 października 2006 r. umowie 

Dozorbud zobowiązał się, Ŝe w okresie obowiązywania umowy przeznaczy na modernizację 

kuchni kwotę150.000 zł i w ramach tej kwoty zobowiązał się do zakupu nowych urządzeń 

gastronomicznych, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz do wykonania i uruchomienia 

linii technologicznej do mycia i wyparzania naczyń. Realizacja kwoty przeznaczonej na 

modernizację miała być udokumentowana fakturami VAT wraz z kosztorysami i protokołami 

odbioru, których kopie Usługodawca zobowiązany był przedłoŜyć Zamawiającemu zgodnie  

z harmonogramem wykorzystania kwoty na modernizację.  

Strony umowy poza trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia umowy zgodnie 

ustaliły, Ŝe Szpitalowi przysługiwać będzie prawo do wymierzania kar umownych za 

niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie umowy przez Usługodawcę w wysokości 10 % 

wartości wynagrodzenia miesięcznego. Ustalono między innymi, Ŝe kara umowna będzie 

przysługiwać Szpitalowi w przypadku niewywiązywania się Dozorbudu z zobowiązania 

przeznaczenia kwoty 150.000 zł na modernizację kuchni, w przypadku nieprzestrzegania 
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zakazu prowadzenia prac remontowo-budowlanych bez wcześniejszego zgłoszenia tego faktu 

Szpitalowi oraz w przypadku niewywiązywania się z zobowiązania realizacji drobnych 

zakupów, bieŜących napraw we własnym zakresie i na własny koszt.  

Dozorbud nie wypełniał nałoŜonych na niego obowiązków, dąŜąc wręcz do zmiany 

zawartej umowy na korzystniejszą dla siebie. Brak było realizacji drobnych napraw, zakupu 

sprzętu kuchennego nie był realizowany harmonogram dotyczącego wydatkowania kwoty 

150.000 zł. W reakcji na monity Szpitala w sprawie braku realizacji harmonogramu 

wydatkowania kwoty 150.000 zł Dozorbud oświadczył, Ŝe pracuje nad zmianą 

harmonogramu i faktycznie zmiany takiej dokonał. Zmiana harmonogramu wydatkowania 

kwoty 150.000 zł nie została w Ŝaden sposób udokumentowana. Strony mimo obowiązku 

ustawowego nie sporządziły aneksu do umowy. Z powyŜszego wynika, Ŝe zmiana 

harmonogramu w praktyce była jednostronną czynnością dokonaną przez Dozorbud, a Szpital 

– poprzez faktyczne tolerowanie podejmowanych przez Dozorbud działań – zmianę tę 

zaakceptował.  

Wystąpiły przypadki realizacji prac budowlanych bez wcześniejszego zawiadomienia 

Szpitala, bądź nawet mimo wyraźnego zakazu przeprowadzenia prac. Bez Ŝadnych uzgodnień 

Dozorbud przystąpił do robót budowlanych ingerując w instalację elektryczną i wentylacyjną 

oraz w architekturę budynku. Naruszona została konstrukcja budynku „D” przez wykucie 

otworu drzwiowego w ścianie nośnej (bez uzgodnień z projektantem i Wydziałem Nadzoru 

Budowlanego Starostwa Powiatowego dokonano zmiany elewacji budynku).  

Mimo wyraźnego zakazu wyraŜonego przez Szpital, Dozorbud na bazie dzierŜawionej 

kuchni rozpoczął działalność cateringową.  

Szpital zagroził, Ŝe w przypadku dalszych prac wykonywanych bez uzgodnienia 

zostanie rozwiązana umowa.  

W piśmie z dnia 4 listopada 2004 r. skierowanym do Dozorbudu, Szpital stwierdził 

wręcz: Zaniedbania z Waszej strony powodują m.in. zagroŜenie epidemiologiczne naszej 

jednostki.  

Wielokrotnej kontrole wykonywane prze Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Kielcach (PPIS) wykazywały liczne nieprawidłowości w dzierŜawionej przez 

Dozorbud kuchni. Nakładane przez PPIS obowiązki związane z doprowadzeniem kuchni do 

stanu zgodnego z przepisami sanitarnymi były przez Dozorbud lekcewaŜone, mimo zapisu  

w umowie o obowiązku dzierŜawcy do wykonywania wszelkich zaleceń słuŜb kontroli. 

Szpital nie potrafił wyegzekwować realizacji zaleceń PPIS przez Dozorbud. Ostatecznie 

wobec braku realizacji zaleceń PPIS na szpital nałoŜone zostały dwie grzywny w celu 

przymuszenia (3000 zł i 6000 zł). Z tego teŜ powodu Szpital wobec bezczynności Dozorbudu 

zmuszony został do usuwania nieprawidłowości stwierdzonych w protokole PPIS na własny 

koszt.   
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Mimo licznych nieprawidłowości w realizacji przez Dozorbud umowy, Szpital nie 

skorzystał z moŜliwości naliczenia kar umownych. Ustalono, Ŝe Szpital celowo nie skorzystał 

z prawa do egzekwowania kar umownych, bowiem jednocześnie był dłuŜnikiem Dozorbudu  

z racji niepłaconych faktur za Ŝywienie pacjentów. Wyliczono, Ŝe kwota potencjalnych 

odsetek, których Dozorbud nie wyegzekwował od Szpitala wyniosłaby w okresie objętym 

kontrolą kwotę 432.859,70 zł, natomiast wyliczona kwota potencjalnych kar umownych 

wyniosłaby kwotę 105.309,67 zł. RóŜnica na niekorzyść Szpitala wyniosła by zatem  

327.550,02 zł. NIK uznaje, iŜ w przedstawionej sytuacji brak egzekwowania kar umownych 

nie moŜe być potraktowany jako działanie niegospodarne.   
 

Przedstawiając powyŜsze oceny i uwagi, NajwyŜsza Izba Kontroli wnosi o realizację 

następujących wniosków pokontrolnych: 

1. Zapewnienie skutecznego egzekwowania postanowień umów na sprzątanie szarej 

strefy pomieszczeń szpitala oraz terenów wokół budynków szpitala i Przychodni 

Przeciwgruźliczej. 

2. Prowadzenie dokumentacji umoŜliwiającej naliczanie ewentualnych kar umownych 

z tytułu nienaleŜytego wykonywania umów w zakresie sprzątania. 

3. Podejmowanie działań zmierzających do poprawy sytuacji ekonomiczno - finansowej 

szpitala. 

4. Przestrzeganie zasady sporządzania pisemnych aneksów w przypadku zmian 

postanowień umowy. 

NajwyŜsza Izba Kontroli w Kielcach, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, 

oczekuje przedstawienia przez Pana Dyrektora w terminie 30 dni od daty otrzymania 

niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag 

i wykonania wniosków, bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków lub 

przyczynach niepodjęcia takich działań. 

 Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania 

niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje Panu Dyrektorowi prawo zgłoszenia na 

piśmie do Dyrektora Delegatury NIK w Kielcach umotywowanych zastrzeŜeń w sprawie 

ocen, uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu. 

 W razie zgłoszenia zastrzeŜeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin 

nadesłania informacji o której mowa wyŜej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały 

właściwej komisji NIK.  

 

 


