
Kielce, dnia 2021-01-08
Znak: FN.IV.431.26.2020

Pan 
Marek Lisowski
Dyrektor Biura Administracyjno – 
Gospodarczego ŚUW

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zakres kontroli: Prawidłowość stosowania przez Biuro Administracyjno-Gospodarcze 
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach1 w 2020 roku 
przepisów wynikających z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych2 oraz pozostałych aktów wykonawczych wydanych 
na jej podstawie.

Zespół kontrolerów: Tomasz Płachta – Kierownik w Wydziale Finansów i Budżetu 
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – przewodniczący 
zespołu kontrolnego, upoważnienie do kontroli nr 40/2020 z dnia 20 
listopada 2020 r.;
Barbara Zawadzka-Wójcik – inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów 
i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Kielcach – członek zespołu, upoważnienie do kontroli nr 41/2020 z 
dnia 20 listopada 2020 r.

Termin przeprowadzenia 
kontroli:

Od 24 do 26 listopada 2020 r.

Podstawa prawna do 
przeprowadzenia 
kontroli:

Kontrolę przeprowadzono na podstawie przepisów Zarządzenia 
nr 101 Dyrektora Generalnego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego 
z dnia 28 grudnia 2017 roku3.
W oparciu o przepisy tego samego Zarządzenia przekazano wystąpienie 
pokontrolne.

Ocena:       Pozytywnie ocenia się realizację wybranych do kontroli zamówień 
publicznych przeprowadzonych przez BAG w 2020 roku.

1 Zwane dalej: BAG lub Biuro.
2 (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zwana dalej: ustawa Prawo zamówień publicznych lub ustawa Pzp.
3 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznej w 

Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim, zwane dalej Zarządzenie nr 101/2017



Ocena ogólna ustalona została w oparciu o przedstawione poniżej uwagi 
i oceny cząstkowe oraz o przyjęte w Wydziale4

 Kryteria oceny 
działalności jednostek kontrolowanych5.

W toku przeprowadzonej kontroli ustalono, że:
Planowanie: BAG opracowało oraz zamieściło Plan postępowań o udzielenie 

zamówień na 2020 r. Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Kielcach, o którym mowa w art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych.

Ocena cząstkowa: Pozytywnie ocenia się działalność Jednostki w zakresie sporządzania oraz 
publikowania planu postępowań o udzielenie zamówień.

Stosowanie przepisów 
ustawy Pzp oraz 
prawidłowość 
wydatkowania środków:

Z otrzymanych w trakcie kontroli od Kierownika Oddziału 
ds. Zamówień Publicznych BAG Pana Artura Głogowskiego Rejestrów 
postępowań przetargowych powyżej oraz poniżej 30 tys. euro 
przeprowadzonych w 2020 roku, wybrano do kontroli trzy niżej 
wymienione postępowań o udzielenie zamówienia publicznego:

a. Zakup i dostawa mebli specjalnego przeznaczenia na potrzeby 
Oddziału Obsługi Paszportowej ŚUW, oznaczenie sprawy: 
AG-I.272.2.4.2020

b. Dostawa i montaż wyposażenia sali nr 13, oznaczenie sprawy: 
AG-I.272.1.3.2020. 

c. Remont magazynów przeciwpowodziowych, oznaczenie sprawy: AG-
I.272.1.9.2020.

Ustalono, że Dyrektor Generalny Świętokrzyskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Kielcach w okresie objętym kontrolą pisemnie 
powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności 
w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych Panu Markowi 
Lisowskiemu Dyrektorowi BAG. 

Poddane kontroli postępowania przetargowe przeprowadzone 
zostały między innymi w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych 
oraz Zarządzenie nr 30/2019 Dyrektora Generalnego Świętokrzyskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie 
procedur wewnętrznych udzielania zamówień publicznych 
w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach. 

Ad. a. Zakup i dostawa mebli specjalnego przeznaczenia na potrzeby 
Oddziału Obsługi Paszportowej ŚUW.

Wybrany Wykonawca: LOBBY MEBLE S.C., ul. Pod Fortem 2F, 31-302 
Kraków. 
Oferta na kwotę: 37.638,000 zł brutto, 48 miesięcy okresu gwarancji.

4 Wydział Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.
5 Kryteria oceny działalności jednostek kontrolowanych przez Wydział Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w 2020 roku.



Umowę nr AG-I.273.3.2020 zawarto w dniu 21 stycznia 2020 r. pomiędzy 
Wykonawcą Tomaszem Mandlewskim i Krzysztofem Łudzikiem, 
prowadzącym działalność w formie spółki cywilnej pod nazwą: LOBBY 
MEBLE S.C. z siedzibą Pod Fotem 2F, 31-302 Kraków, a Zamawiającym 
Skarbem Państwa – Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim w Kielcach, 
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce. 
Zapłaty zrealizowanego zamówienia dokonano w dniu 11.02.2020 r. 
na podstawie faktury VAT nr: 103/01/2020 z dnia 30.01.2020.r. na kwotę 
37.638 zł brutto. Powyższy wydatek ujęto w dziale 750 rozdziale 75011 
paragrafie 4210, pozycja budżetu zadaniowego 22.1.1.1.
W protokole odbioru z dnia 30.01.2020 r. podano, że dostawa zrealizowana 
zgodnie z umową. 

Ad. b. Dostawa i montaż wyposażenia Sali nr 13.

Wybrany Wykonawca: KOMA ul. Chorzowska 3 lok. 3 26-600 Radom. 
Oferta na kwotę: 57.630,00 zł brutto.
Umowę nr AG-I.273.21.2020 zawarto w dniu 18 marca 2020 r. pomiędzy 
Wykonawcą KOMA ul. Chorzowska 3 lok. 3 26-600 Radom, 
a Zamawiającym Skarbem Państwa – Świętokrzyskim Urzędem 
Wojewódzkim w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce. 
W dniu 30 kwietnia zawarto aneks do umowy, którym zmieniono termin 
wykonania przedmiotu zamówienia do 29.05.2020 r. Jako przyczynę 
podano stan epidemii Koronawirusa i związane z tym obostrzenia.
Zapłaty zrealizowanego zamówienia dokonano w dniu 29 maja 2020 r. 
na podstawie faktury VAT nr: F/043/05/20 r. na kwotę 57.630,00 zł brutto 
z 25 maja 2020 r. Powyższy wydatek ujęto w dziale 750 rozdziale 75011 
paragrafie 4210, pozycja budżetu zadaniowego 22.1.1.1.
W protokole odbioru z dnia 25 maja 2020 r. podano, że odbiór nastąpił bez 
uwag i zastrzeżeń. 

Ad. c. Remont magazynów przeciwpowodziowych.

Wybrany Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlane PRAKTIW Paweł 
Ramiączek, ul. Domki 3 lok. 2, 25-204 Kielce.
Oferta na kwotę: 89.900 zł brutto.
Umowę nr AG-I.273.41.2020 zawarto w dniu 3 czerwca 2020 r. pomiędzy 
Wykonawcą Przedsiębiorstwem Budowlanym PRAKTIW Paweł 
Ramiączek, ul. Domki 3 lok. 2, 25-204 Kielce, a Zamawiającym Skarbem 
Państwa – Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim w Kielcach, al. IX 
Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce. 
Zapłaty zrealizowanego zamówienia dokonano w dniu 12 listopada 2020 r. 
na podstawie faktury VAT nr: 03/10/2020 z dnia 28 października 2020 r. 
na kwotę 89.900,00 zł brutto. Powyższy wydatek ujęto w dziale 754 
rozdziale 75421 paragrafie 4270, pozycja budżetu zadaniowego 12.5.3.5.
W protokole odbioru z dnia 28 października 2020 r. podano, że roboty 
wykonano zgodnie ze sztuką budowlaną.



W wyniku czynności kontrolnych obejmujących sprawdzenie 
ww. postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, pod kątem 
zgodności z przepisami, nie stwierdzono żadnych uchybień 
i nieprawidłowości.

Ocena cząstkowa: Pozytywnie ocenia się realizację zamówień publicznych objętych kontrolą 
przeprowadzonych przez Biuro Administracyjno - Gospodarcze.

Sprawozdawczość:

W związku z faktem, że kontrola obejmowała postępowania przetargowe 
udzielone w roku bieżącym, Jednostka kontrolowana nie sporządziła 
jeszcze rocznego sprawozdana o udzielonych zamówieniach w 2020 roku          
do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, ponieważ wymagany termin, 
wg art. 98 ust. 1 i 2 ustawy Pzp., przypada na następny rok kalendarzowy.

Pouczenie: Kontrola działalności Jednostki w badanym zakresie nie wykazała 
nieprawidłowości.

Uprzejmie informuję, że zgodnie z zapisami § 36 Zarządzenia 
nr 101/2017 Dyrektora Generalnego ŚUW od wystąpienia pokontrolnego 
nie przysługują środki odwoławcze.

Z up. Dyrektora Generalnego
       Katarzyna Świercz 

           Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu
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