
 
 

Zawiadomienie o przeprowadzonej kontroli i jej wynikach w zakresie zamówień publicznych 

 

 

 

Organ kontroli: 
Instytucja Pośrednicząca RPO WD (Dolnośląski 

Wojewódzki Urząd Pracy) – IP RPO WD  

(DWUP) 

Podmiot kontrolowany: Powiatowy Zespół Szpitali  

ul. Armii Krajowej 1, 56-400 Oleśnica 

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Dolnośląskiego 2014-2020 

Nr projektu: RPDS.09.03.00-02-0010/20 

Tytuł projektu: „Utworzenie Dziennego Domu Opieki 

Medycznej w Sycowie” 

Nr wewnętrzny kontroli projektu: 101/RPOWD/2021 

Typ kontroli (planowa/doraźna) planowa 

Nr zamówienia: 769246-N-2020; 2021/BZP 00009259/01;  

2021/BZP 002241823/01 

Wynik kontroli (stwierdzono 

nieprawidłowości): 

TAK NIE 

x  

Opis stwierdzonych nieprawidłowości ze wskazaniem artykułów ustawy PZP, 

które zostały naruszone (jeśli dotyczy): 

Nieprawidłowość (N-1) 

Naruszono art. 67 ust. 1 pkt 4 Ustawy prawo zamówień 

publicznych  z dnia 29.01.2004 r. (Dz.U.2019. poz.1843), 

zawierając umowę z wykonawcą z wolnej ręki, nie mając do 

tego podstaw prawnych. Zamawiający powinien 

przeprowadzić nowe postępowanie na wyłonienie wykonawcy 

na świadczenie usług transportowych, czego nie zrobił, a co 

skutkowało nałożeniem korekty finansowej w wysokości 100% 

wartości umowy. 

Nieprawidłowość (N-2) 
Naruszono art. 124 pkt 1) oraz art. 273 Ustawy prawo 

zamówień publicznych z dnia 11.09.2019 r. (Dz.U.2019. poz. 

2019). Zamawiający nieprawidłowo żądał podmiotowych 



 

 

 
Podstawa prawna: art. 602 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 
publicznych. 
 

środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw 

wykluczenia oraz dokonał oceny ofert na podstawie kryteriów 

udzielenia zamówienia różniących się od kryteriów 

określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

W związku z powyższym w kontrolowanym zamówieniu 

zastosowaliśmy stawkę procentową wynosząca 25%. 

Nieprawidłowość (N-3) 

Naruszono art. 125 Pzp Ustawy prawo zamówień publicznych z 

dnia 11.09.2019 r. (Dz.U.2019 poz. 2019). Wykonawca 

Restauracja Pod Dzwonem Przemysław Paszek nie złożył wraz z 

ofertą wymaganych oświadczeń w zakresie spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, a Zamawiający nie 

odrzucił oferty oraz dokonał oceny ofert na podstawie 

kryteriów udzielenia zamówienia różniących się od kryteriów 

określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

W związku z powyższym w kontrolowanym zamówieniu 

zastosowaliśmy stawkę procentową wynosząca 25%. 


