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OPINIA POKONTROLNA KONTROLI nr POIS.01.01.02-U/A/1(2)/2022 

A. Podstawowe informacje o kontroli i jednostce kontrolowanej 

1. Numer kontroli POIS.01.01.02-U/A/1(2)/2022 

2. Numer projektu POIS.01.01.02-00-0001/19 

4. Tytuł projektu Modernizacja stacji 110/15 kV Wieluń w celu 

zapewnienia możliwości przyłączenia OZE 

5. Podstawa prawna 

przeprowadzenia kontroli 

§ 13 Umowy o dofinansowanie nr 

POIS.01.01.02-00-0001/19-00 

6. Nazwa jednostki kontrolowanej PGE Dystrybucja S. A. Oddział Łódź 

7. Adres jednostki kontrolowanej ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź 

8. Osoba dokonująca czynności 

kontrolnych 

Żaneta Karpińska  

Główny Specjalista  

Biuro Kontroli i Audytu 

w zakresie zastrzeżeń 

Paulina Nowicka 

Główny Specjalista  

Biuro Kontroli i Audytu 

9. Termin i rodzaj kontroli Kontrola planowa, przeprowadzona w dniach:              

22.02.2022 r. – 11.07.2022 r.  

oraz 29.07.2022 r. – 7.09.2022 r. – rozpatrzenie 

zastrzeżeń do opinii pokontrolnej 

10. Zakres kontroli Kontrola umowy nr 350/2020 z 03.03.2020 r. na 

zadanie Wykonanie robót budowlanych branży 

elektroenergetycznej dla zadania pn. Przebudowa 

stacji Wn/Sn Wieluń”, Aneksu nr 1 z 7.09.2020 r. 

(zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego) 

oraz Aneksu nr 2 z 25.10.2021 r. (zmiana terminu 

wykonania umowy, zwiększenie kwoty umowy, 

zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego) 

11. Dane identyfikujące kontrolowaną umowę/zmiany umowy 

12 Numer umowy oraz data 

zawarcia z wykonawcą 

Umowa nr 350/2020 z 03.03.2020 r., Aneks nr 1 

z 7.09.2020 r. i Aneks nr 2 z 25.10.2021 r. 

13 Podstawa prawna zawarcia 

umowy 

Procedura zakupów PGE Dystrybucja S.A.: 

PROC 30031/C zatwierdzona 28.06.2019 r., 

obowiązująca od 01.07.2019 r.  

Rozdział 6.5.2 Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego 
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oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z 

22.08.2019 r. 

14 Nazwa Wykonawcy umowy ELEKTROPAKS Sp. z o.o. z siedzibą 21-010 

Łęczna, Kolonia Łuszczów 95 

15 Wartość netto umowy 23 650 000,00 zł; 

23 753 583,94 zł – po Aneksie nr 2 

16 Wartość brutto umowy 29 089 500,00 zł; 

29 216 908,25 zł – po Aneksie nr 2 

 

B. Ustalenia kontroli 

Na mocy zapisów Umowy o dofinansowanie projektu nr POIS.01.01.02-00-0001/19-00, 

Beneficjent przyjmuje na siebie obowiązek realizacji projektu z należytą starannością 

oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i unijnego. W szczególności, 

w Umowie o dofinansowanie znajduje się klauzula warunkująca uznanie wydatków 

za kwalifikowane, poniesieniem ich zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej Wytyczne).  

Do oceny prawidłowości postępowania w zakresie dokonania przez Beneficjenta zawarcia 

umowy nr 350/2020 z 03.03.2020 r., Aneksu nr 1 z 07.09.2020 r. oraz Aneksu nr 2 

z 25.10.2021 r. stosuje się Wytyczne z dnia 22 sierpnia 2019 r. 

Procedury beneficjenta w zakresie udzielania zamówień 

Beneficjent wprowadził dokument pn. Procedura zakupów PGE Dystrybucja S.A., 

gdzie w załączniku nr 19 opisał zasady udzielania zakupów współfinansowanych 

ze środków europejskich. W dniu zawarcia umowy obowiązywała wersja dokumentu 

PROC 30031/C z 01.07.2019 r. W trakcie kontroli potwierdzono, że obowiązująca 

u Zamawiającego procedura dotycząca zakupów jest zgodna z Wytycznymi.  

Przedmiot Umowy nr 350/2020 z 03.03.2020 r. stanowiło wykonanie robót budowlanych 

w branży elektroenergetycznej na terenie OŁD w RE Bełchatów - Przebudowa stacji Wn/Sn 

Wieluń - na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Zamawiającego.  

Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia nie podlegającego ustawie 

Prawo Zamówień Publicznych. Postępowanie zostało przeprowadzone na podstawie 

obowiązującej u Beneficjenta Procedury zakupów PGE Dystrybucja S.A oraz na podstawie 

zasady konkurencyjności opisanej w Rozdziale 6.5.2. Wytycznych. 

Przygotowanie postępowania 

PGE Dystrybucja S.A nie sporządza planu postępowań o udzielenie zamówień, o którym mowa 

w art. 13a Pzp.  

Postępowanie o udzielenie zamówienia wszczęto na podstawie wniosku zakupowego PGE 

Dystrybucja S.A. z 08.08.2019 r. nr 772/RI/2019 sporządzonego przez właściwą komórkę 

merytoryczną, tj. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Wydział Inwestycji. W ww. wniosku, 



 

str. 3 
 

jako tryb udzielenia zakupu zaproponowano przetarg nieograniczony, o którym mowa 

w pkt. 3.10 Zał. Nr 19 Procedury zakupów PGE Dystrybucja S.A.1 

Komisja przetargowa 

Poleceniem służbowym nr 971/DG/2019 r. – wydanym 05.09.2019 r. przez Dyrektora 

Generalnego PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – powołano Komisję Przetargową w celu 

przeprowadzenia postępowania na wykonanie robót budowlanych w branży 

elektroenergetycznej na terenie działania OŁD w RE Bełchatów – Przebudowa stacji WN/Sn 

Wieluń – co jest zgodne z pkt. 6.4.1.2 Procedury zakupów PGE Dystrybucja S.A. 2 

oraz podziałem kompetencji i odpowiedzialności określonym w Załączniku nr 18 do wskazanej 

wyżej Procedury. Biorący udział w pracach Komisji Przetargowej członkowie podpisali 

Oświadczenie o braku konfliktu interesów. Treść przedmiotowych Oświadczeń jest zgodna 

z zapisami punktów 2 i 3 Rozdziału 6.5.2 Wytycznych.  

Szacowanie wartości zamówienia 

Szacunkową wartość zamówienia ustalono 08.08.2019 r. na kwotę 17 362 000,00 zł netto 

(4 026 717,99 Euro – po kursie 4,3117 zł). Podstawę prawną szacowania wartości zamówienia 

stanowiło Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 

prac projektowych oraz planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 

robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004, 

poz. 1389). Ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dokonano w oparciu o dokument 

z 08.08.2019 r. pn. Kalkulacja kosztów zadania inwestycyjnego w branży elektroenergetycznej. 

W opinii Kontrolującego, szacowania wartości zamówienia dokonano z należytą starannością, 

a szacowanie jest dokumentowane w sposób zapewniający właściwą ścieżkę audytu. 

Potwierdzono, że szacowania wartości zamówienia zostało przeprowadzone zgodnie 

z zapisami Rozdziału 6.5.2 Wytycznych. 

Upublicznienie zaproszenia do udziału w postępowaniu  

Ogłoszenie o zamówieniu (nr 23984) wraz ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia 

zostało upublicznione 16.10.2019 r. na stronie internetowej Beneficjenta, jak również w Bazie 

Konkurencyjności, tj. zgodnie z pkt 12 Rozdziału 6.5.2 Wytycznych. 

W ogłoszeniu Beneficjent zawarł informację na temat: 

 opisu przedmiotu zamówienia, 

 warunków udziału w postępowaniu wraz z opisem sposobu dokonywania oceny ich 

spełnienia,  

 kryteriów oceny ofert (Zamawiający jako kryterium oceny ofert wskazał cenę – 100%),  

 opisu sposobu przyznawania punktacji za spełnienie wskazanego kryterium oceny 

oferty, 

 terminu składania ofert, który ustalono na dzień 07.11.2019 r.,   

 terminu realizacji umowy: 30.12.2021 r., 

                                                           
1 PROC 30031/C z 1.07.2019 r.  
2 PROC 30031/C z 1.07.2019 r.  
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 warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego 

postępowania o udzielenie zamówienia,  

 przewidywanego wyboru oferty za pomocą aukcji elektronicznej, zgodnie z pkt. 6.3.5.6. 

- 6.3.5.15 Procedury Zakupów PGE Dystrybucja S.A., w przypadku złożenia w danym 

zadaniu co najmniej 2 ważnych ofert, 

 braku możliwości składania ofert wariantowych oraz ofert częściowych, 

 zamówień uzupełniających. 

Ogłoszenie i warunki zamówienia zawierają wszystkie obligatoryjne elementy wymienione 

w punkcie 11 w Rozdziale 6.5.2 Wytycznych. 

Opis przedmiotu zamówienia 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została opracowana i zatwierdzona 

przez Przewodniczącego Komisji Przetargowej umocowanego do zatwierdzenia ogłoszenia 

i jego modyfikacji przez Kierownika Zamawiającego. 

W trakcie kontroli ustalono, że opisując przedmiot zamówienia Zamawiający posłużył się 

znakami towarowymi.  

Przykładowo: 

w projekcie budowlanym: 

1) w Tomie I pn. Projekt zagospodarowania terenu, w pkt. 8.11.1 Przyłącze zawarto zapis: 

„trójnik wyłączeniowy śr. 200/100/200 np. HAWLE” 

2) w Tomie II pn. Projekt architektoniczno-budowlany:  

 w pkt. 1.1.3.3 Ściany fundamentowe użyto następujących nazw własnych: „przepusty 

np. HSI 150 firmy Hauff-Technik”, „system firmy Remmers, „przepusty systemowe 

np. HEA-N firmy Hauff-Technik”, „przegrody systemowe np. firmy Hilti”, 

 w pkt. 1.1.3.4 Ściany kondygnacji nadziemnych - „przegrody Hilti”, 

 w pkt. 1.1.3.9 Kominy wentylacyjne – „cegła klinkierowa np. Polaris firmy 

Wienerberger”, 

 w pkt. 1.1.3.10 Izolacje  – „masa uszczelniająca elastyczna modyfikowana polimerami 

np. firmy Weber, Abizol ST”, 

 w pkt. 1.1.4.6 Podłoga podniesiona – „podłoga Erar-System”,     

 w pkt 1.1.4.8 Sufit podwieszany – „sufit modułowy np. firmy Armstrong”, 

 w pkt. 1.1.4.9 Kanały kablowe – „przepusty kablowe np. typu Roxtec”, 

 w pkt. 1.1.4.10.1 Drzwi zewnętrzne – „drzwi prod. Mercor lub równorzędne”, 

 w pkt. 1.1.4.10.2 Drzwi wewnętrzne – „drzwi prod. Mercor lub równorzędne”, 

 w pkt. 1.1.4.12 Wyłaz dachowy – „wyłaz (…) np. firmy Mecror”,  

 w pkt. 1.1.5.1 Elewacje – „elewacje Ecorock FF np. firmy Rockwool”, 

 w pkt. 1.1.5.5 Schody zewnętrzne – „krawężniki chodnikowe np. firmy Pomtech”,     

 w pkt. 1.1.5.6 Zadaszenie wejścia – „zadaszenie systemowe np. firmy Wido”, 

 w pkt. 1.1.5.7 System komunikacji dachowej – „ławy kominiarskie prod. Pruszyński”, 

 w pkt. 1.2.5 Klimatyzacja „projektuje się klimatyzatory ścienne firmy Fujitsu typ  

ASYG12LMCB”, 
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 w pkt. 3.5.1 Zabezpieczenie antykorozyjne elementów oraz konstrukcji stalowych: „(…) 

do zabezpieczenia konstrukcji przewidziano użycie następującego zestawu 

malarskiego, lub innego o parametrach równoważnych: Producent: WILCKENS 

FARBEN GmbH Oddział w Gdańsku, Farba podkładowa, malowanie w cynkowni: 

Wilkomax PK Diskschichtrund, Farba nawierzchniowa, malowanie na budowie 

po montażu: Wilkomax PK Dickschichtfarbe. 

Zgodnie z pkt. 5 Rozdziału 6.5.2. Wytycznych, przedmiot zamówienia opisuje się w sposób 

jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając 

wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. 

Jeżeli nie uzasadnia tego przedmiot zamówienia, opis przedmiotu zamówienia nie może 

zawierać odniesień do znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła 

lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane 

przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania 

lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. W wyjątkowych przypadkach 

dopuszcza się stosowanie takich odniesień, jeżeli niemożliwe jest opisanie przedmiotu 

zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób zgodnie ze zdaniem pierwszym. 

Takim odniesieniom muszą towarzyszyć słowa „lub równoważne”. W przypadku 

gdy zamawiający korzysta z możliwości zastosowania takich odniesień, nie może on odrzucić 

oferty jako niezgodnej z zapytaniem ofertowym, jeżeli wykonawca udowodni w swojej ofercie, 

że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone 

w zapytaniu ofertowym. 

Rekapitulując - aby użycie przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia znaku 

towarowego było dopuszczalne – konieczne jest istnienie trzech przesłanek, tj.: 

• specyfika przedmiotu zamówienia, 

• brak możliwości opisania w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, 

• wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia słów „lub równoważne”. 

W sprawie użycia znaków towarowych w opisie przedmiotu zamówienia Beneficjent wyjaśnił, 

że: „(…) dokonanie opisu w części w oparciu określone wyroby lub źródła (za dopuszczeniem 

rozwiązań równoważnych) było uzasadnione specyfiką wyspecjalizowanych prac budowlanych 

w branży elektroenergetycznej”. Nadto wskazuje, że celem wykonania kompleksowej 

przebudowy stacji 110/15kV Wieluń, która obejmowała budowę nowego budynku nastawni 

i rozdzielni 110kV w układzie dwusystemowym, koniecznym było uzyskanie decyzji 

o pozwoleniu na budowę, co wiązało się z koniecznością opracowania projektu budowlanego 

i projektu wykonawczego. Projekty takie – ze swojej istoty – zawierają m.in. szczegółowe dane 

dotyczące rozmieszczania aparatury (domiary geodezyjne), jej gabarytów, powiązania z innymi 

urządzeniami, rozmiarów i usytuowania wszystkich elementów budowlanych. Na zlecenie 

PGE Dystrybucja S.A. dokumentację formalno-prawną opracował ISPOL-PROJEKT Biuro 

Projektów Energetycznych Sp. z o.o. (91-231 Łódź, ul. Ratajska 14/18).  

Dalej w swoich wyjaśnieniach Zamawiający wskazuje, że: „(…) projekty budowlane wykonuje 

się w oparciu o konkretną aparaturę techniczną z uwagi na indywidualne rozwiązania 

stosowane przez producentów oraz potrzebę zapewnienia koherentności z pozostałymi 
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urządzeniami sieci dystrybucyjnej stosowanymi przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego. 

Przykładowo, ten sam typ urządzeń – moduły 110 kV do rozdzielni 110 kV, mogą mieć różne 

gabaryty, odmienny sposób mocowania, co dalej ma wpływ m.in. na wielkość i rozstaw 

fundamentów, rozmiar konstrukcji wsporczych, sposób usytuowania kanałów kablowych itd. 

Profesjonalna aparatura i urządzenia wykorzystane w projekcie technicznym, ze względu 

na ich zastosowanie w  obiektach zapewniających zasilanie w energię elektryczną (stacje 

110/15 kV) wielu przemysłowym i indywidualnym odbiorcom, muszą spełniać, specyficzne 

dla branży elektroenergetycznej, wysokie wymagania techniczne w zakresie wytrzymałości, 

obciążalności niezawodności, długowieczności urządzeń oraz spójności z pozostałymi 

elementami sieci dystrybucyjnej, tak aby gwarantować jej jak najmniejszą awaryjność. 

Odwołanie się do określonego wyrobu lub źródła w opisie przedmiotu zamówienia było w tym 

przypadku związane z zatwierdzoną przez właściwy organ nadzoru budowlanego dokumentacją 

projektową, przewidującą konkretne rozwiązania technologiczne, istotne z punktu widzenia 

interesu Zamawiającego. 

Zamawiający zawarł w punkcie II podpunkt 7 SIWZ ogólne sformułowanie o następującej 

treści: Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Zgodnie z treścią pkt. 5.5 

załącznika nr 1 do SIWZ, oferenci mieli możliwość zaproponowania urządzeń i materiałów 

równoważnych, przy czym zamienne urządzenia i materiały przyjęte do wyceny: 

 winny spełniać funkcję, do jakiej mają służyć, 

 winny być kompatybilne z pozostałymi urządzeniami, aby zespół urządzeń dawał 

zamierzony (zaprojektowany) efekt, 

 nie mogą wpływać na zmianę rodzaju i zakres robót budowlanych oraz określonego 

w specyfikacji terminu wykonania zadania, 

 nie mogą mieć większych gabarytów niż przewidziane w dokumentacji technicznej, 

 Wykonawca własnym kosztem i staraniem dokona ewentualnej adaptacji dokumentacji, 

uzyska dla dokonanych zmian akceptację Biura Projektów będącego autorem projektu 

technicznego na przebudowę stacji 110/15kV Wieluń, ponownie uzgodni dokumentację 

z Zamawiającym oraz uzyska zmianę dokumentacji prawnej, jeżeli zajdzie taka potrzeba.   

W sytuacji zaproponowania przez Wykonawców rozwiązań równoważnych w stosunku 

do rozwiązań określonych przez Zamawiającego w SIWZ i Dokumentacji Projektowej – 

zgodnie z zapisami SIWZ – Wykonawca zobowiązany był dołączyć do oferty wykaz tych 

rozwiązań wraz ze szczegółową specyfikacją, z której w bezsporny sposób winno wynikać, 

że zaoferowane rozwiązania spełniają (lub przewyższają) parametry techniczne, jakościowe 

i funkcjonalne w odniesieniu do rozwiązań określonych przez Zamawiającego w opisie 

przedmiotu zamówienia i dokumentacji technicznej. W szczególności Zamawiający wymagał 

kart technicznych lub opisów oferowanych urządzeń technicznych wraz z właściwymi atestami 

lub certyfikatów lub deklaracji zgodności z odpowiednią normą zaproponowanych rozwiązań. 

Zastrzeżono nadto, że w przypadkach wątpliwych, to na Wykonawcy będzie spoczywał ciężar 

udowodnienia, że zaoferowane materiały i urządzenia spełniają kryteria równoważności. 

W kontrolowanym postępowaniu 5 wykonawców w złożonych ofertach zgłosiło zmianę typu 

i producentów części aparatury, w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej 

potwierdzając, że proponowana aparatura ma parametry nie gorsze niż zaprojektowane, 
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odpowiada stosownym normom i jest dopuszczona do obrotu. Warto również zauważyć, 

że oferty przewidujące rozwiązania równoważne nie podlegały odrzuceniu, w tym np. oferta 

wykonawcy, którego oferta została wybrana w toku postępowania zakupowego również 

zadeklarował w swojej ofercie zastosowanie części materiałów równoważnych w stosunku 

do zaprojektowanych.  

Należy jednak mieć na względzie, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, 

który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje 

produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić 

do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. 

Opis przedmiotu zamówienia powinien umożliwiać wykonawcom jednakowy dostęp 

do zamówienia i nie może powodować nieuzasadnionych przeszkód w ubieganiu się o nie. 

Co do zasady zakazuje się opisywania przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby 

utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, 

patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty 

lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić 

do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. W każdym 

przypadku, gdy obiektywnie możliwe jest opisanie przedmiotu zamówienia w sposób 

niewymagający wskazania znaku towarowego, patentu, pochodzenia itp., Zamawiający 

powinien sporządzić opis przedmiotu zamówienia z pominięciem nazw własnych. Wyjątkiem 

jest sytuacja, gdy Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco 

precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.  

Zdaniem Kotrolującego, użycie w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych i nazw 

własnych producenta w odniesieniu do niektórych z wymienionych w Dokumentacji 

Technicznej produktów i rozwiązań nie znajduje uzasadnienia ich specyfiką. Przykładowo 

trudno jest się doszukać tego przymiotu w przypadku cegły klinkierowej np. Polaris firmy 

Wienerberger, krawężników chodnikowych np. firmy Pomtech, ław kominiarskich prod. 

Pruszyński, klimatyzatorów ściennych firmy Fujitsu typ ASYG12LMCB, czy wreszcie 

wskazania konkretnych nazw własnych producentów farb, jak np. WILCKENS FARBEN.  

W ocenie Kontrolującego Zamawiający nie udowodnił w wystarczający sposób, że opisanie 

przedmiotu zamówienia było uzasadnione specyfiką zamówienia. Reasumując – Zamawiający, 

oprócz zawarcia w SIWZ ogólnego sformułowania o dopuszczeniu składania ofert 

równoważnych, powinien był opisać przedmiot zamówienia bez odniesień do znaków 

towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, a jeśli nie było możliwe 

opisanie przedmiotu zamówienia w sposób zrozumiały i precyzyjny bez użycia powyższych, 

takim odniesieniom musiały towarzyszyć słowa „lub równoważne”. W badanym przypadku 

ww. zwrot nie towarzyszył wszystkim użytym znakom towarowym.  

Okoliczność wskazująca na to, że Zamawiający był zobowiązany uzyskać decyzję 

o pozwoleniu na budowę i w tym celu opracował projekt budowlany i projekt wykonawczy 

również nie jest argumentem przemawiającym za opisaniem przedmiotu zamówienia 

za pomocą znaków towarowych. 
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Dopuszczenie w SIWZ składania ofert równoważnych nie może być jedynym uzasadnieniem 

do używania znaków towarowych w opisie przedmiotu zamówienia.  

Według zapisów podrozdziału 6.5.2 pkt 5 Wytycznych użycie znaków towarowych jest możliwe 

w wyjątkowych przypadkach, jeżeli niemożliwe jest opisanie przedmiotu zamówienia w sposób 

wystarczająco precyzyjny i zrozumiały. Beneficjent nie udowodnił braku możliwości opisania 

przedmiotu zamówienia w ten sposób, tj. bez użycia znaków towarowych. W związku 

z powyższym naruszone zostały zapisy podrozdziału 6.5.2 pkt 5 Wytycznych. 

Przebieg postępowania  

SIWZ była jednokrotnie modyfikowana (23.10.2019 r.). Zmiana polegała na modyfikacji 

załącznika nr 9 do SIWZ. W SIWZ przewidziano możliwość zwrócenia się przez wykonawców 

do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści dokumentu.  

Otwarcie ofert odbyło się 07.11.2019 r. w siedzibie Zamawiającego. Otwarcie ofert odbyło się 

w terminie wskazanym w ogłoszeniu oraz w SIWZ. Termin na złożenie ofert został 

wyznaczony zgodnie z pkt 10 Rozdziału 6.5.2 Wytycznych.  

Do upływu terminu składania ofert złożono 10 ofert. Komisja Przetargowa dokonała oceny 

ww. ofert pod względem kompletności dokumentów, postawionych warunków oraz braku 

podstaw do wykluczenia. 

21.11.2019 r. pisemnie zaproszono wykonawców, których oferty zajęły pozycje 1-5 w rankingu 

oceny ofert tworzonym w oparciu o uzyskaną liczbę punktów według kryteriów określonych 

w pkt XI SIWZ (cena 100%) do wzięcia udziału w aukcji elektronicznej, prowadzonej według 

reguł zniżkowej aukcji dynamicznej (tj. każda następna oferta zostanie przyjęta tylko wówczas, 

gdy będzie miała wartość niższą od wartości oferty złożonej przez Wykonawcę). Tryb i warunki 

udziału w aukcji elektronicznej zostały określone w pkt. 3 (Wybór najkorzystniejszej oferty)  

Rozdziału XI SIWZ Informacje dotyczące oceny ofert. 

26.11.2019 r. odbyła się aukcja elektroniczna, w której wzięło udział 5 wykonawców.  

W trakcie aukcji wykonawcy złożyli nowe oferty. Zamawiający wybrał ofertę z najniższą ceną 

(23 650 000,00 zł netto; 29 089 500,00 zł brutto), tj. zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny 

ofert. 

Zamawiający upublicznił informacje o wyniku postępowania zgodnie z pkt 18 Rozdziału 6.5.2 

Wytycznych3.  

Potwierdzono, że Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę, spełniającą warunki udziału 

w postępowaniu, w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny. Wybór oferty 

był dokumentowany protokołem postępowania. Protokół z postępowania sporządzany został 

w formie pisemnej i zawiera elementy obligatoryjne wymienione w pkt 17 Rozdziału 6.5.2 

Wytycznych oraz Regulaminie. 

 

 

                                                           
3 https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23984  

https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23984
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Umowa  

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia nr GZ/526/MM/2019 PGE 

Dystrybucja S.A. zawarła 03.03.2020 r. umowę nr 350/2020 z Elektropaks Sp. z o.o. z siedzibą 

w Kolonii Łuszczów 95, 21-010 Łęczna.  

Zapisy umowy są zgodne z ofertą wykonawcy i warunkami zamówienia. Wartość przedmiotu 

umowy ustalono na kwotę 23 650 000,00 zł netto. Wartość ta jest zgodna z kwotą 

zaproponowaną przez oferenta.  

Umowa nr 350/2020 z 03.03.2020 r. była dwukrotnie aneksowana.  

Zmiany w Umowie  

Do oceny prawidłowości postępowania w zakresie dokonania przez Beneficjenta zmian 

w umowie nr 350/2020 z dnia 03.03.2020 r. stosuje się Wytyczne w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020 z dnia 

22 sierpnia 2019 r. 

Jednocześnie w pkt. 3.24 Załącznika nr 19 (Zasady udzielania zamówień współfinansowanych 

ze środków Unii Europejskiej) do PROC 30031/C Procedura zakupów PGE Dystrybucja S.A. 

opisano zasady zmian do umów w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru Wykonawcy.   

Zapisy odnoszące się do możliwości zmian postanowień umowy nr 350/2020 z dnia 

03.03.2020 r. znajdują się w § 2 ust. 3 przedmiotowej umowy. 

Zapisy te znalazły się również we wzorze umowy będącej załącznikiem do SIWZ, zatem 

Zamawiający przewidział możliwość dokonywania zmian umowy. 

Aneksem nr 1 z 07.09.2020 r. Strony ustaliły, że zmianie ulegają zapisy Harmonogramu 

rzeczowo-finansowego - zmieniono terminy realizacji cząstkowych zadań, przy czym termin 

na wykonanie całego zamówienia nie uległ zmianie. Ponadto w załączniku nr 2 do SIWZ 

napisano:  

Wykonawca w ciągu 3 dni od daty ogłoszenia o wyniku postępowania zobowiązany jest 

dostarczyć Zamawiającemu niezbędne dane i dokumenty do zawarcia umowy, w szczególności: 

1. Kosztorys ofertowy szczegółowy  

2. Szczegółowy harmonogram rzeczowo  

Wyżej wymienione dokumenty podlegają akceptacji Inspektora Nadzoru wyznaczonego przez 

Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych. 

Powyższe zmiany nie miały wpływu na wynagrodzenie Wykonawcy.  Jak wskazano we 

Wniosku o zmianę umowy z 27.08.2020 r., przyczyną zmiany umowy była „zmiana 

harmonogramu rzeczowo-finansowego prac objętych umową, wynikająca z ustalenia 

harmonogramu finansowania przyszłorocznego planu inwestycyjnego”. Zmiana ta była 

nieistotna. 
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Aneksem nr 2 z 25.10.2021 r. Strony ustaliły, że: 

 wykonanie robót związanych z realizacją przedmiotu umowy nastąpi do dnia 

31.03.2022 r., zamiast pierwotnie zakładanego 30.12.2021 r., 

 wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie wszelkich zobowiązań na nim ciążących, 

wynikających z umowy nr 350/2020, w tym za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie 

z ofertą wyniesie 23 753 583,94 zł (bez podatku VAT), zamiast pierwotnie ustalonego 

23 650 000, 00 zł (bez podatku VAT),  

 zmianie ulegają zapisy Harmonogramu rzeczowo- finansowego.  

Zapisy odnoszące się do możliwości zmian postanowień umowy nr 350/2020 z dnia 

03.03.2020 r. w zakresie terminu realizacji zamówienia znajdują się w § 2 ust. 3 (w brzmieniu: 

w przypadku niemożności realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od wykonawcy, 

uznanych na piśmie przez Zamawiającego, termin zakończenia prac może zostać zmieniony 

z uwzględnieniem czasu trwania tych przyczyn. Przerwy w pracach muszą być 

udokumentowane odpowiednimi zapisami upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy 

i Zamawiającego. Zmiana terminu realizacji umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.   

Zgodnie z wnioskiem o zmianę umowy z 16.09.2021 r. , przyczyny zmiany umowy 

przedstawiały się następująco: 

 konieczność wykonania drenażu wokół budynku stacyjnego z uwagi na wysoki 

poziom wód gruntowych, co skutkowało zwiększeniem kosztów inwestycji, 

 brak możliwości wyłączeń sieciowych w okresie letnim oraz zmiany terminu dostawy 

transformatorów WN/SN o większej mocy, co skutkowało wydłużeniem terminu 

realizacji przedmiotu umowy.  

Wniosek o zmianę umowy z 16.09.2021 r. został pozytywnie zaopiniowany przez 

Kierownika Wydziału Inwestycji i zatwierdzony przez Dyrektora Generalnego. 

24.03.2022 r. Zamawiający wyjaśnił, że potrzeba wykonania przedmiotowych prac 

wynikała z okoliczności nie do przewidzenia na etapie zlecania prac, których 

niewykonanie skutkowałoby niezrealizowaniem przedmiotu umowy, z pewnością nie 

wynikała z  niestaranności na etapie opisywania przedmiotu zamówienia.   

W odpowiedzi na prośbę o odniesienie się szczegółowo do zagadnień związanych 

z faktycznymi okolicznościami stojącymi za koniecznością zmiany umowy nr 350/2020 

z 03.03.2020 r., Zamawiający przedstawił następujące wyjaśnienia: 

1) Wykonawca prac budowlanych budowy budynku w piśmie z dnia 13.01.2021 r. stwierdził 

przenikanie wody do kablowni pomieszczeń rozdzielni 15 kV oraz nastawni. 

2) Podczas wizji lokalnej na obiekcie w dniu 03.02.2021 z udziałem projektanta, 

fakt przenikania wody został potwierdzony; spisano notatkę, w której zaproponowano 

rozwiązania doraźne w postaci montażu studni zbiorczych i po wcześniejszym osuszeniu, 

dokończenie montażu izolacji przeciwwodnej poziomej. Alternatywnie na skutek sugestii 

przedstawicieli PGE projektanci zaproponowali wykonanie drenażu opaskowego, 

zabezpieczającego budynek przed przenikaniem. 
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3) W dniu 19.02.2021 biuro projektów przedstawiło analizę możliwości wykonania drenażu 

opaskowego wraz z odprowadzeniem wód opadowych z dachu budynku. W ocenie 

projektanta prace te możliwe są do przeprowadzenia zgodnie z obecnymi uregulowaniami 

prawnymi bez konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę oraz bez zgłoszenia robót 

budowlanych. Jednocześnie po analizie posiadanego na teren Posterunku Energetycznego 

Wieluń oraz stacji Wieluń pozwolenia wodnoprawnego, projektant stwierdził brak 

konieczności zmiany tej decyzji z uwagi na demontaż dotychczasowego budynku 

stacyjnego. 

4) W dniu 22.02.2021 przeprowadzono konsultacje telefoniczną z wykonawcą „Dokumentacji 

badań podłoża gruntowego” geologiem Konradem Piasecznym z firmy GEOPRACE 

z Sieradza. Geolog stwierdził, że teren zajmowany przez stację Wieluń jest terenem 

niestabilnym w zakresie zalegania wód gruntowych i wykonanie otworów w sąsiedztwie 

nawet 1m od analizowanego może dać inne wyniki. Ponadto prace geologiczne 

przeprowadzono w roku 2018, a wówczas zwierciadło wody stabilizowało się na poziomie 

1,4-1,8 m p.p.t. Zgodził się również z opinią, że najwłaściwszym rozwiązaniem problemu 

możliwości pojawiania się wody w kablowniach pomieszczeń budynku znajdujących się 

poniżej poziomu gruntu jest wykonanie drenażu opaskowego wokół budynku. 

5) W związku z powyższymi faktami wykonawca prac zobowiązany został do przedstawienia 

oferty zawierającej projekt i realizację budowy drenażu. W dniu 01.03.2021 opracowany 

został kosztorys wykonawczy robót dodatkowych na łączną kwotę 103.583,94 złotych. 

Dnia 31.05.2022 r. ponownie zwrócono się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie 

kwestii braku możliwości wyłączeń sieciowych w okresie letnim oraz zmiany terminu 

dostawy transformatorów WN/SN o większej mocy, co skutkowało wydłużeniem terminu 

realizacji przedmiotu umowy (problem zasygnalizowany we wniosku o zmianę umowy 

z 16.09.2021 r.). Ponadto poproszono Zamawiającego o przekazanie skanów stron 

dziennika budowy, które stanowiłyby potwierdzenie konieczność wykonania drenażu 

wokół budynku stacyjnego z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych .  

Dnia 03.06.2022 r. Zamawiający przedstawił następujące wyjaśnienia: 

1) zagadnienie braku możliwości wyłączeń sieciowych w okresie letnim:  

zgłoszenia do rocznego planu wyłączeń sieciowych przygotowuje się do końca III 

kwartału roku poprzedzającego planowane wyłączenia. Plan wyłączeń sieciowych 

zatwierdzany jest na przełomie listopad/grudzień; w zatwierdzonym planie określone 

są ograniczenia dotyczące możliwości wyłączeń. W związku z tym w sierpniu roku 2020 

przygotowaliśmy w oparciu o harmonogram wykonawcy zgłoszenia na rok 

2021;z uwagi na zbyt duże obciążenia ze stacji Wieluń, rozpoczęcie modernizacji 

rozdzielni 110 kV możliwe było dopiero po wymianie jednostek transformatorowych 

na większe, co zrealizowano w lipcu – wrześniu 2021; taka sekwencja zdarzeń 

pociągnęła za sobą korektę harmonogramu;  

Podsumowując: ograniczenia związane z okresem letnim były brane pod uwagę, jednak 

konieczność dochowania wszystkich wymagań zarówno technicznych, jak 

i proceduralnych wymusza zmiany założonych terminów w tak złożonym i uzależnionym 

od wielu czynników zadaniu, jak przebudowa stacji z warunkiem utrzymania jej w 

ciągłym ruchu i niezawodnym zasilaniu odbiorców; 



 

str. 12 
 

2) zagadnienie zmiany terminu dostawy transformatorów WN/SN o większej mocy:  

zakup transformatorów 40 MVA z przeznaczeniem na stację 110/15 kV Wieluń 

przewidziany był do realizacji w ramach postępowania wspólnego PGE na ten 

asortyment. Z uwagi na podpisanie umowy na wykonawstwo nr 350/2020 w dniu 

03.03.2020 r. z terminem realizacji 30.12.2021 r. oraz długotrwałość postępowania 

wspólnego, zakup transformatorów został z tego postępowania wyłączony. Wystąpiono 

do Zarządu o podjęcie uchwały na zakup w drodze przetargu organizowanego 

przez Oddział Łódź. Uchwała nr 513/IV/2020 została podjęta 03.08.2020 r.  

Po przygotowaniu postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę i w dniu 

02.04.2021 r podpisano umowę nr 286/2021 na dostawę transformatorów z terminem 

dostaw: 30.06.2021 r. oraz 30.08.2021 r.  

Z uwagi na trwające prace przebudowy stacji oraz okres letni ograniczający 

możliwości montażu na wyłączonych elementach sieciowych, terminy te zmieniono 

aneksem nr 1 do umowy nr 286/2021 z dnia 02.04.2021 r. na: 30.07.2021 oraz 

30.09.2021. Taka sekwencja zdarzeń spowodowała konieczność dostosowania 

harmonogramu umowy nr 350/2020 na przebudowę stacji Wieluń.  

Podsumowując: zmiana terminu spowodowana była koniecznością dotrzymania 

obowiązujących procedur i regulacji w zakresie wyłonienia wykonawcy/dostawcy 

transformatorów mocy, a w konsekwencji konieczności zmiany terminów realizacji 

poszczególnych etapów przebudowy stacji, ograniczonych dodatkowo możliwościami 

wyłączeń sieciowych na napięciu 110 kV – stacja 110/15 kV Wieluń jest jedyną stacją 

zasilającą obszar Wielunia. 

Ponadto Zamawiający udzielił odpowiedzi w kwestii przekazania skanów stron dziennika 

budowy, które stanowiłyby potwierdzenie konieczność wykonania drenażu wokół 

budynku stacyjnego z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych informując, że nie ma 

w tej sprawie zapisów w dzienniku budowy. 

Dnia 15.06.2022 r. zwrócono się do Zamawiającego z prośbą o przekazanie opracowania 

dokumentującego prace geologiczne przeprowadzone w 2018 r., na które powołał się on 

w wyjaśnieniach z 26.04.2022 r. Opinię geotechniczną do projektu przebudowy stacji 

elektroenergetycznej w Wieluniu (listopad 2018 r.) przedłożono 20.06.2022 r.  

Po przeanalizowaniu przekazanej dokumentacji w kwestii dotyczącej zwiększenia 

wynagrodzenia IP przyjmuje do wiadomości wyjaśnienie Kontrolowanego, jednakże jako 

podstawę do przedmiotowej zmiany należałoby wskazać zapis znajdujący się 

w  Podrozdziale 6.5.2, pkt 20) lit. e) Wytycznych zgodnie z którym zmiana jest 

dopuszczalna jeżeli nie prowadzi do zmiany charakteru umowy, a łączna wartość zmian 

jest mniejsza niż progi unijne w  rozumieniu art. 3 Pzp i jednocześnie jest mniejsza, 

w przypadku zamówienia na roboty budowlane, od 15% wartości zamówienia określonej 

pierwotnie w umowie. 

Natomiast w kwestii dotyczącej przedłużenia terminu realizacji umowy ustalono, 

że zmiana ta została dokonana zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 3 umowy nr 350/2020 

z dnia 03.03.2020 r. tj. „w przypadku niemożności realizacji przedmiotu umowy z przyczyn 

niezależnych od wykonawcy, uznanych na piśmie przez Zamawiającego, termin zakończenia 
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prac może zostać zmieniony z uwzględnieniem czasu trwania tych przyczyn. Przerwy w pracach 

muszą być udokumentowane odpowiednimi zapisami upoważnionych przedstawicieli 

Wykonawcy i Zamawiającego. Zmiana terminu realizacji umowy wymaga formy pisemnej 

pod rygorem nieważności.” oraz zgodnie z zapisem znajdującym się w Podrozdziale 6.5.2, 

pkt 20) lit. a) Wytycznych tj. „zmiany zostały przewidziane w zapytaniu ofertowym w postaci 

jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres i charakter oraz warunki 

wprowadzenia zmian”. 

Jednocześnie potwierdzono, że charakter umowy nr 350/2020 z dnia 03.03.2020 r. nie uległ 

zmianie. 

Weryfikując prawidłowość zawarcia Aneksów nr 2 do umowy nr 350/2020 z dnia 03.03.2020 r. 

stwierdzono, że w dokumentach zawierających uzasadnienie wprowadzenia zmian do umowy 

w zakresie zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy znajduje się tylko uzasadnienie faktyczne 

z pominięciem podstawy prawnej do dokonywania zmian w umowie. 

Analiza ryzyka w projekcie 

Beneficjent sporządził dokument pn. Karta ryzyka nadużyć finansowych – ryzyka operacyjne 

związane z projektem „Modernizacja stacji 110/15kV RPZ Wieluń w celu zapewnienia 

możliwości przyłączenia OZE”.  

Ponadto Beneficjent posiada procedury dotyczące przeciwdziałania wystąpieniu konfliktowi 

interesów, zapobiegania korupcji i nadużyciom finansowym w zakresie korupcji, procedury 

dotyczące przeciwdziałania zmowom przetargowym oraz fałszowaniu dokumentów. Procedury 

te przewidują skuteczne i proporcjonalne środki przeciwdziałania wystąpieniu nadużyć 

finansowych. 

Nadto, Beneficjent posiada i stosuje następujące procedury: 

• Procedura antykorupcyjna w PGE Dystrybucja S.A.; 

• Kodeks Etyki GK PGE; 

• Kodeks postępowania dla partnerów biznesowych PGE Dystrybucja S.A. 

Symptomy mogące wskazywać na wystąpienie nadużycia finansowego 

Nie stwierdzono symptomów mogących wskazywać na wystąpienie nadużycia finansowego. 

Zastosowane techniki kontrolne 

Do weryfikacji niniejszego zakresu kontroli wykorzystano: 

• analizę dokumentów źródłowych, 

• wyjaśnienia Beneficjenta. 

Wypełniono następujące listy sprawdzające: 

• Lista sprawdzająca dotycząca przygotowanej przez beneficjenta analizy ryzyka 

w projekcie, 

• Lista sprawdzająca dotycząca symptomów mogących wskazywać na wystąpienie 

nadużycia finansowego do wykorzystania podczas kontroli zawierania umów, 

• Lista sprawdzająca dokumenty/informacje w postępowaniach nieobjętych zakresem 

stosowania ustawy PZP, 



 

str. 14 
 

• Lista sprawdzająca dokumenty/informacje dot. aneksów nieobjętych zakresem 

stosowania ustawy PZP, 

• Lista sprawdzająca procedury beneficjenta, 

• Lista sprawdzająca dot. ustalenia stosowanego trybu zwiększenia wartości zamówień 

podstawowych na roboty budowlane. 

Przeprowadzono analizę dokumentacji, która dotyczyła zawarcia umowy, aneksów do umowy 

oraz wyjaśnień Beneficjenta. 

C. Wykaz stwierdzonych naruszeń i nieprawidłowości 

Na podstawie badanej dokumentacji stwierdzono następujące naruszenia                                                

i nieprawidłowości:  

1) Beneficjent dokonał opisu przedmiotu zamówienia przy pomocy znaków towarowych 

z jednoczesnym dopuszczeniem użycia materiałów równoważnych, w sytuacji gdy nie 

było to uzasadnione specyfiką zamówienia, co stanowi naruszenie podrozdziału 6.5.2 

pkt 5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

2) W dokumentach zawierających uzasadnienie w zakresie zwiększenia wynagrodzenia 

wykonawcy znajduje się tylko uzasadnienie faktyczne z pominięciem podstawy 

prawnej do dokonywania zmian w umowie. 

D. Informacja o korektach finansowych  

Wskazane w części C pkt 1 naruszenie stanowi zidentyfikowaną nieprawidłowość 

indywidualną w rozumieniu art. 2 pkt 36 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 1303/2013 z 17.12.2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności i Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 

(Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r. ze zm.).  

Definicja zawarta w ww. przepisie wskazuje, że nieprawidłowość indywidualna oznacza każde 

naruszenie prawa unijnego lub prawa krajowego dotyczącego stosowania prawa unijnego, 

wynikającego z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego zaangażowanego 

we wdrażanie EFSI, które ma lub może mieć szkodliwy wpływ na budżet Unii poprzez 

obciążenie budżetu Unii Europejskiej nieuzasadnionym wydatkiem. 

Stwierdzone naruszenie mogło wywrzeć szkodliwy wpływ na budżet Unii poprzez obciążenie 

go nieuzasadnionym wydatkiem, co wyczerpuje definicję nieprawidłowości indywidualnej. 

Naruszenie wynikało z działania lub zaniechania Beneficjenta i mogło zakłócić konkurencję, 

a także mieć wpływ na wynik przedmiotowego postępowania i spowodować potencjalną 

szkodę w budżecie ogólnym UE. 
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Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 stwierdzenie 

wystąpienia nieprawidłowości powoduje powstanie obowiązku podjęcia przez właściwą 

instytucję odpowiednich działań, o których mowa w art. 9 lub 11 niniejszej ustawy. Zgodnie 

z ust. 6 tegoż artykułu wartość korekty finansowej, albo wartość wydatków poniesionych 

nieprawidłowo, stanowiąca pomniejszenie, o którym mowa w ust. 9 pkt 1, mogą zostać 

obniżone, jeżeli Komisja Europejska określi możliwość obniżania tych wartości. 

Wartość pomniejszenia ustala się na podstawie Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 14 maja 

2019 r. ustanawiającej wytyczne dotyczące określania korekt finansowych w odniesieniu do 

wydatków finansowanych przez Unię w przypadku nieprzestrzegania obowiązujących 

przepisów dotyczących zamówień publicznych (С(2019) 3452 final). Zasady nakładania korekt 

finansowych określonych w ww. Decyzji KE obowiązują po dniu przyjęcia tego aktu 

prawnego.4 

Zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Audytowej przekazanym w piśmie IZ z 4.11.2019 r.5    

począwszy od roku obrachunkowego 2019-2020 IA stosowała załącznik do Decyzji Komisji 

C(2019) 3452 z dnia 14 maja 2019 r. IZ zarekomendowała przyjęcie analogicznego podejścia.  

Wobec tego do ustalenia stawki korekty zastosowano Decyzję KE z 14.05.2019 r. 

Stwierdzenie wystąpienia nieprawidłowości indywidualnej wiąże się z koniecznością 

podjęcia odpowiednich działań korygujących polegających na pomniejszeniu wydatków 

kwalifikowalnych. Zgodnie z Decyzją Komisji na badane postępowanie należy nałożyć 

korektę finansową wynikającą: 

 z pkt 11 Załącznika do Decyzji Komisji w wysokości 5%: przypadki, w których 

zastosowano ograniczające kryteria/warunki/specyfikację, ale mimo to zapewniono 

minimalny poziom konkurencji, tj. otrzymano i przyjęto od pełnej liczby wykonawców 

oferty spełniające kryteria kwalifikacji.   

Na wydatki poniesione z tytułu zawartej umowy nr 350/2020 z 03.03.2020 r. należy nałożyć 

korektę w wysokości 5% według wzoru:  

Wp=Wkw x W%, 

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące: 

Wp – wartość pomniejszenia, 

Wkw – wartość faktycznie poniesionych wydatków kwalifikowanych dla danego zamówienia, 

W% – stawka procentowa. 

E. Zalecenia 

 

Lp. Treść zaleceń 
Termin 

realizacji 

Stopień 

ważności 

1.  

 

Opisu przedmiotu zamówienia należy dokonywać 

zgodnie z pkt. 5 podrozdziału 6.5.2 Wytycznych. 

Zalecenie 

prewencyjne 

przy następnych 

postępowaniach 

Wysoki 

                                                           
4 Art. 2 Decyzji KE. 
5 DKF-IV.7518.22.2019.EŚ. 
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2. 
Przygotowując dokumenty zawierające uzasadnienie do 

zawarcia aneksów należy poza uzasadnieniem 

faktycznym wskazać również podstawę prawną do 

dokonywanych zmian w umowie. 

 

Zalecenie 

prewencyjne 

przy następnych 

postępowaniach 

średni 

Termin przekazania informacji o sposobie wdrożenia zaleceń pokontrolnych lub 

przyczynach niepodjęcia odpowiednich działań: w przypadku wydania zaleceń 

prewencyjnych – nie dotyczy.  

  

 

F. Informacja o wystąpieniu z wnioskiem do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych 

o przeprowadzenie kontroli (nie dotyczy) 

 

 

...................................................................................  

Podpis osoby przeprowadzające czynności kontrolne 

 

 

 

...................................................................................  

Podpis Dyrektora Biura Kontroli i Audytu 
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