
WOJEWODA  ŚWIĘTOKRZYSKI
Kielce, dnia 22-12-2021

Znak: FN.IV.431.33.2021

 
Pan                                                               
Włodzimierz Siwiec 
Dyrektor Biura Administracyjno –                                                              
Gospodarczego ŚUW

 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zakres kontroli:
Prawidłowość realizowanych postępowań przetargowych przez 
Biuro Administracyjno - Gospodarcze ŚUW  w 2021 roku.

Zespół kontrolerów: • Barbara Zawadzka-Wójcik – inspektor wojewódzki 
w Wydziale Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Kielcach – przewodniczący zespołu kontrolnego, 
upoważnienie do kontroli nr 37/2021 z dnia 24 listopada 2021 r.;

• Magdalena Wójcik – inspektor wojewódzki w Wydziale 
Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Kielcach – członek zespołu, upoważnienie do kontroli nr 36/2021 
z dnia 24 listopada 2021 r.

Termin 
przeprowadzenia 
kontroli:

Od 29 listopada do 1 grudnia 2021 r.

Podstawa prawna
do przeprowadzenia
kontroli:

Kontrolę przeprowadzono na podstawie przepisów Zarządzenia 
nr 101 Dyrektora Generalnego Świętokrzyskiego Urzędu 
Wojewódzkiego z dnia 28 grudnia 2017 roku .

Wystąpienie pokontrolne przekazano zgodnie z §34 Zarządzenia 
nr 101/2017.  

Ocena stanu 
faktycznego 
wynikająca z ustaleń 
kontroli:

Pozytywnie ocenia się realizację wybranych do kontroli zamówień 
publicznych przeprowadzonych przez BAG w 2021 roku.

Ocena ogólna ustalona została w oparciu o przedstawione poniżej 



uwagi i oceny cząstkowe oraz o przyjęte w Wydziale  Kryteria 
oceny działalności jednostek kontrolowanych .

W toku przeprowadzonej kontroli ustalono, że:

Planowanie: BAG opracowało oraz zamieściło nas stronie BZP i BIP 
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Plan 
postępowań o udzielenie zamówień na 2021 r., zgodnie 
z art. 23 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych. 
Od 1 stycznia 2021 roku zamówienia, których wartość jest równa 
lub przekracza kwotę 130.000 tys. złotych są zamieszczane 
na Platformie e-zamówienia - https://ezamowienia.gov.pl.

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, Rejestru postępowań 
prowadzonych na podst. ustawy Pzp w 2021 roku oraz Rejestru 
postępowań prowadzonych poza ustawą Pzp w 2021 roku, wybrano 
do kontroli trzy niżej opisane postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego.

Na podstawie art. 52 ust. 2 Ustawy 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 Dyrektorowi oraz Zastępcy Dyrektora BAG. 

Poddane kontroli postępowania przetargowe przeprowadzone 
zostały między innymi w oparciu o ustawę Prawo zamówień 
publicznych oraz Zarządzenie nr 35/2020 z dnia 8 lipca 2020 r. 
oraz nr 54/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r. Dyrektora Generalnego 
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w sprawie 
procedur wewnętrznych udzielania zamówień publicznych 
w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach.

Ad a. Wyposażenie budynków A, B i C-1 w DSO.
Kwota przeznaczona na sfinansowanie zadania to 678.546,00 zł 
brutto.
Ogłoszenie opublikowano na stornie BZP w dniu 6 lipca 2021 r.
Specyfikacja warunków zamówienia udostępniona na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania – https://suw-
kielce.ezamawiajacy.pl.



Termin składania ofert upłynął w dniu 21 lipca 2021 roku. 
Oferty złożyło dwóch wykonawców. Jedna oferta została odrzucona 
z uwagi na brak na złożonej ofercie podpisu w formie 
elektronicznej.
Wybrany Wykonawca: CENTERIT sp. z o.o., ul. Towarowa 22, 
25-616 Kielce.
Oferta na kwotę: 670.350,00 zł brutto, 60 miesięcy okresu 
gwarancji. Oferta otrzymała 97,03 punktów.
Umowę nr AG.I.273.20.2021 zawarto w dniu 26 sierpnia 2021 r. 
pomiędzy Wykonawcą CENTERIT sp. z o.o z siedzibą pod adresem 
ul. Towarowa 22, 25-616 Kielce. reprezentowanym przez Prezesa 
Zarządu, a Zamawiającym Skarbem Państwa – Świętokrzyskim 
Urzędem Wojewódzkim w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 
25-516 Kielce. Aneksem z dnia 29 października 2021 r. przesunięto 
termin zakończenia prac do dnia 15 listopada 2021 r.
W protokole odbioru z dnia 15 listopada 2021 r. podano, że dostawa 
została zrealizowana zgodnie z umową. 
Zapłaty za zrealizowane zamówienie dokonano w dniu 30 listopada 
2021 r. na podstawie faktury VAT nr: 221/11/2021 z dnia 
16 listopada 2021 r. na kwotę 670.350,00 zł brutto. Powyższy 
wydatek ujęto w dziale 750 rozdziale 75011 paragrafie 6050, 
pozycja budżetu zadaniowego 22.1.1.1.

Ad b. Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy.
Kwota początkowo przeznaczona na sfinansowanie zadania: 
51.339,00 zł brutto. W dniu 17 listopada 2021 r. zwiększono środki 
na realizacje zadania o 8.572,20 brutto. Łączna kwota 
zabezpieczonych środków na realizację zamówienia wynosiła 
59.911,20 zł brutto.
Termin składania ofert określono na 12 listopada 2021 r.
Ofertę złożył jeden wykonawca. Wybrany Wykonawca: 
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach, 
ul. Olszewskiego 2a, 25-663 Kielce.
Oferta na kwotę: 59.911,20 zł brutto.
Umowę nr AG.I.273.36.2021 zawarto w dniu 25 listopada 2021 r. 
pomiędzy Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Kielcach 
z siedzibą pod adresem ul. Olszewskiego 2A, 25-663 Kielce, 
reprezentowanym przez Dyrektora a Zamawiającym Skarbem 
Państwa – Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim w Kielcach, 
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, reprezentowanym przez 
Dyrektora BAG.
Zgodnie z zapisami wynikającymi z umowy realizacja i płatność  
za zamówienie zaplanowano na 2022 rok.



Ad c. Zakup urządzeń wielofunkcyjnych.
Kwota zaplanowana na realizację zadania w 2021 roku wynosiła 
175.000,00 zł. Wartość szacunkowa zakupu ploterów wynosiła 
51.717,81 zł brutto.
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w BZP w dniu 15 lipca 
2021 r. Termin składania ofert ustalono na 23 lipca 2021 r. Ofertę 
złożył jeden wykonawca. Oferta otrzymała 90 punktów. 
Wybrany Wykonawca: Przedsiębiorstwo Prywatne ProfiKop 
sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Zagnańska 84a, 
25-528 Kielce.
Oferta na kwotę: 58.996,95 zł brutto.
Umowę nr AG.I.273.18.2021 zawarto w dniu 6 sierpnia 2020 r. 
pomiędzy Wykonawcą Przedsiębiorstwo Prywatne ProfiKop 
sp. z o.o, reprezentowaną przez Członka Zarządu, a Zamawiającym 
Skarbem Państwa – Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim 
w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, 
reprezentowanym przez Zastępcę Dyrektora BAG.
Na podstawie danych zawartych w protokole odbioru ilościowego 
dostarczono urządzenia wielofunkcyjne z w dniu 10 września 
2021 roku oraz w dniu 13 września 2021 r. Zapłaty za zrealizowane 
zamówienie dokonano w dniu 4 października 2021 r. :
• na podstawie faktury nr F 0608/09/21 z dnia 13 września 
2021 na kwotę 35.642,94 zł. Wydatek ujęto w dziale 750 rozdziale 
75011 paragrafie 6060 pozycja budżetu zadaniowego 22.1.1.1.
• zapłaty za fakturę nr F0609/09/21 z dnia 13 września 2021 r. 
na kwotę 23.354,01 zł. Wydatek ujęto w dziale 754 rozdziale 75414 
paragrafie 6060 pozycja budżetu zadaniowego 2.3.3.1.
W wyniku czynności kontrolnych obejmujących sprawdzenie 
ww. postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, pod kątem 
zgodności z przepisami, nie stwierdzono 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 2021 roku do Prezesa Urzędu Zamówień 
Publicznych, ponieważ wymagany termin, wg art. 82 ust. 1 i 2 
ustawy Pzp., przypada na następny rok kalendarzowy.

Wnioski: W związku z tym, iż nie stwierdzono nieprawidłowości ani 
uchybień w kontrolowanym zakresie odstępuje się od wydania 



zaleceń pokontrolnych. 
Jednocześnie informuję, iż zgodnie §36 ust. 1 Zarządzenia 
nr 101/2017 od niniejszego wystąpienia pokontrolnego 
nie przysługują środki odwoławcze.

 

z up. Wojewody Świętokrzyskiego
Katarzyna  Świercz
Dyrektor Wydziału

Wydział Finansów i Budżetu 
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