UCHWAŁA NR XXVII/727/2017
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 27 lutego 2017 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wierzyciela Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie.
Na podstawie art. 54 ust. 5 w związku z art. 2 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku
o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016 poz. 1638 ze zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego
uchwala, co następuje:

§1
Wyraża się zgodę na cesję części wierzytelności określonej w umowie przetargu nieograniczonego
nr 62/2016 na wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu pomieszczeń
w budynkach Oddziału Chorób Płuc przy ul. Szpitalnej 45 w Koninie na Oddział Obserwacyjno
– Zakaźny z pododdziałem Zakaźnym Dziecięcym i Izbą Przyjęć (przeniesienie Oddziału z ul.
Kard. S Wyszyńskiego 1), zawartej w dniu 21 grudnia 2016 roku, pomiędzy Wojewódzkim
Szpitalem Zespolonym w Koninie, ul. Szpitalna 45, a Konsorcjum Firm: Panem Andrzejem
Kuźmą prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Anbud Firma Budowlana Andrzej
Kuźma”
ul. Różana 5, 62-420 Strzałkowo; Panem Wiesławem Kazuś prowadzącym działalność
gospodarczą pod nazwą „Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe WITBUD mgr
inż. Wiesław Kazuś” ul. Kościuszki 19, 62-590 Golina, na rzecz Banku Pekao S.A. z siedzibą w
Koninie, ul. Kosmonautów 14, 62-510 Konin do wysokości wartości prac realizowanych przez
Pana Wiesława Kazuś (PPHU WITBUD) wynikających z przedmiotowej umowy, a mianowicie
1.935.465,75 zł netto (słownie: jeden milion dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta
sześćdziesiąt pięć złotych 75/100) dla zabezpieczenia wykonania umowy.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały nr XXVII/727/2017
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 27 lutego 2017 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wierzyciela Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie.
W dniu 21 grudnia 2016 roku SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie zawarł
z Konsorcjum Firm: Panem Andrzejem Kuźmą prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą
„Anbud Firma Budowlana Andrzej Kuźma” ul. Różana 5, 62-420 Strzałkowo; Panem Wiesławem
Kazuś prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Przedsiębiorstwo Produkcyjno
Handlowo Usługowe WITBUD mgr inż. Wiesław Kazuś” ul. Kościuszki 19, 62-590 Golina
umowę
przetargu nieograniczonego nr 62/2016 na wykonanie robót budowlanych polegających
na dostosowaniu pomieszczeń w budynkach Oddziału Chorób Płuc przy ul. Szpitalnej 45 w
Koninie na Oddział Obserwacyjno – Zakaźny z pododdziałem Zakaźnym Dziecięcym i Izbą
Przyjęć (przeniesienie Oddziału z ul. Kard. S Wyszyńskiego 1).
W myśl zapisów § 18 pkt 3 umowy uczestnik Konsorcjum – Pan Wiesław Kazuś (PPHU
WITBUD) zwrócił się do Zamawiającego o wyrażenie zgody na cesję wierzytelności wynikających
z przedmiotowej umowy w zakresie prac do zrealizowania przez jego firmę na rzecz Banku Pekao
S.A. z siedzibą w Koninie, ul. Kosmonautów 14, 62-510 Konin do wysokości 1.935.465,75 zł
netto (słownie: jeden milion dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć złotych
75/100) dla zabezpieczenia wykonania umowy.
Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016
poz. 1638 ze zm.) art. 54 ust. 5 Kierownik SPZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w
Koninie wyraził pozytywną opinię w przedmiocie wyrażenia zgody na dokonanie cesji
wierzytelności, wskazując jednocześnie, że zmiana wierzyciela części wynagrodzenia tj. kwoty
1.935.465,75 zł netto (słownie: jeden milion dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta
sześćdziesiąt pięć złotych 75/100) na podmiot wskazany przez uczestnika Konsorcjum
realizującego przedmiotowy kontrakt, w żaden sposób nie wpłynie na zapewnienie ciągłości
udzielania świadczeń zdrowotnych, jak również na zmianę sytuacji finansowej i wyniku
finansowego Jednostki. Analiza sytuacji finansowej jednostki wskazuje, iż uległa ona pogorszeniu
w stosunku do roku 2015. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. WSZ w Koninie osiągnął stratę
netto w kwocie 1.737.238,17 zł, a w roku 2015 zysk wyniósł 629.451,98 zł. Na koniec 2016 roku
przychody z działalności podstawowej Szpitala wynosiły 167.590.885,69 zł, natomiast na koniec
roku 2015 wynosiły 164.511.718,69 zł i wzrosły o 3.079.167 zł w stosunku do roku 2015.
Jednostka posiadała zobowiązania ogółem w wysokości 23.537.356,19 zł (w tym: wymagalne
616,82 zł), a na koniec 2015 roku 28.223.552,17 zł (w tym wymagalne: 29.282,82 zł).
Realizacja projektu jest istotna dla Województwa Wielkopolskiego w zakresie usprawnienia
działalności Szpitala i podniesienia jakości świadczonej opieki medycznej.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

