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OPINIA POKONTROLNA KONTROLI nr POIS-01.04.01-A-10/2020

A. Podstawowe informacje o kontroli i jednostce kontrolowanej
1. Numer kontroli POIS-01.04.01-A-10/2020

2. Numer projektu POIS.01.04.01-00-0025/17

3. Tytuł projektu Modernizacja rozdzielnic SN w rozdzielniach 
sieciowych SN zasilających obszary miejskie 
województwa dolnośląskiego w celu realizacji 
koncepcji sieci inteligentnej 

4. Podstawa prawna 
przeprowadzenia kontroli

§ 13 Umowy o dofinansowanie nr POIS.01.04.01-00-
0025/17 z dnia 27.10.2017 r. z późn. zm. 

5. Nazwa jednostki 
kontrolowanej

Tauron Dystrybucja S.A. 

6. Adres jednostki 
kontrolowanej

31-035 Kraków

ul. Podgórska 25A 

7. Osoba dokonująca 
czynności kontrolnych

Anna Skowronek

specjalista,

Biuro Kontroli i Audytu

8. Termin i rodzaj kontroli 10.07.2020 r. – 18.09.2020 r. kontrola planowa

9. Zakres kontroli Kontrola zmian do Umowy dot. realizacji robót 
budowlanych nr 2018/UM/TD/OWB ZAK04/10036/L 
z dnia 16.05.2018 r. (dalej: Umowa)

Zakres wprowadzonych zmian do Umowy:

– zmiana terminu realizacji umowy.



10. Dane identyfikujące kontrolowaną umowę/zmiany umowy

11. Numer aneksu oraz data 
zawarcia z wykonawcą

Aneksu nr 3 z 12.02.2020 r.

12. Podstawa prawna 
zawarcia aneksu

§ 22 ust. 2 pkt 8 umowy o roboty budowlane 
nr 2018/UM/TD/OWB ZAK04/10036/L z 
16.05.2018 r. oraz Rozdział 6.5.2 Wytycznych w 
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r.  

13. Nazwa Wykonawcy 
umowy

Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe 
„OLMEX”S.A. z siedzibą w Wójtowie, 11-010 

Barczewo, ul. Modrzejewska 58

14. Wartość netto umowy 7 650 000,00 zł.

15. Wartość brutto umowy Nie podano w treści umowy kwoty brutto

B. Ustalenia kontroli

W jednostce kontrolowanej w dniu wszczęcia postępowania obowiązywał Regulamin 
udzielania zamówień w Grupie Tauron dofinansowywanych ze środków pomocowych, 
stanowiący załącznik K do Regulaminu Udzielania Zamówień w Grupie Tauron wprowadzony 
do stosowania Zarządzeniem nr 46/2017 Prezesa Zarządu Tauron Polska Energia S.A. z dnia 
11 kwietnia 2017 r.

W § 9 pkt 7 ww. Regulaminu określono następujące zasady dotyczące dokonywania zmian 
umów:

 Zakazuje się dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej umowy o udzielenie 
Zamówienia w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy, chyba że możliwość dokonania takiej zmiany oraz warunki takiej zmiany 
zostały określone w Specyfikacji lub wzorze umowy, załączonym do Specyfikacji. 

Do oceny prawidłowości postępowania w zakresie dokonania przez Beneficjenta zmian 
w Umowie o roboty budowlane nr 2018/UM/TD/OWB ZAK04/10036/L z 16.05.2018 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 19 lipca 2017 r., dalej Wytyczne.



Beneficjent 16.05.2018 r. zawarł umowę o roboty budowlane nr 2018/UM/TD/OWB 
ZAK04/10036/L dotyczącą „Modernizacji rozdzielnic SN w rozdzielniach sieciowych SN 
zasilających obszary miejskie województwa dolnośląskiego w celu realizacji koncepcji sieci 
inteligentnej – modernizacja rozdzielni SN w R-Świebodzice (zadanie nr 1702144)”. 

Dnia 19.04.2019 r. zawarto aneks nr 1, wprowadzający zapisy dotyczące przetwarzania danych 
osobowych w związku z realizacją umowy, będący następstwem Porozumienia zawartego 
pomiędzy Beneficjentem a Instytucją Pośredniczącą (nr 1 z 19.04.2019 r.) w sprawie 
podpowierzania przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją POIiŚ.

Aneksem nr 2 z 9.08.2019 r. wydłużono okres realizacji umowy do 15.09.2019 r. w związku z 
koniecznością wykonania prac dodatkowych niemożliwych do przewidzenia w dniu podpisania 
umowy oraz opóźnieniem wykonania etapu prac realizowanego przez innego wykonawcę, 
uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy w pełnym zakresie.

W dniu 12.02.2020 r. zawarto Aneks nr 3 do Umowy, którym ponownie wydłużono termin jej 
realizacji, tj. z 15.09.2019 r. na 20.06.2020 r.

Zgodnie z treścią Rozdziału 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków 
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r. 
nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku 
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy chyba, że zamawiający 
przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w zapytaniu ofertowym oraz określił warunki 
takiej zmiany, o ile nie prowadzą one do zmiany charakteru umowy.

Konieczność zmiany terminu realizacji Umowy wynikała z niemożliwości wykonania prac 
związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia z uwagi na brak zgody na udostępnienie 
terenu działek nr: 52/3, 39, 145, 142/3, 855/14 i 855/27 pomimo podejmowanych wielokrotnie 
prób rokowań z właścicielami gruntów. 

Powyższe uniemożliwiło prowadzenie prac związanych z uruchomieniem rozdzielnicy SN 20 
kV, przełożeniem kabli SN 20 kV, demontażem urządzeń w istniejącym budynku rozdzielni, 
wyburzeniem tego budynku oraz rekultywację terenu. Wskazane trudności wiązały się 
z koniecznością wystąpienia przez Zamawiającego do Organów Administracji Publicznej 
o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości na podstawie art. 124 Ustawy 
z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami1. 

Badanie postępowania wykazało, że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej 
zmiany w treści SWZ oraz określił warunki takiej zmiany (zapisy wzoru umowy stanowiącej 
załącznik do SWZ). Zgodnie z § 22 pkt 2 ppkt 8 umowy „do okoliczności uprawniających do 
zmian postanowień Umowy należą min. przyczyny zewnętrzne, niezależne wyłącznie od 

1 Ustawa z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami Dz.U.1997 nr 115 poz.741



Zamawiającego a zarazem niezależne od Wykonawcy, uniemożliwiające lub utrudniające 
realizację Przedmiotu Umowy”. 

W świetle przedłożonych dokumentów stwierdzić należy, że okoliczności, na jakie powołuje 
się Zamawiający były niezależne i niezawinione przez Wykonawcę, który podjął wszelkie 
działania mające na celu pozyskanie zgody na wejście w teren od właścicieli gruntów, co było 
niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Wskazane okoliczności przesądzały, 
że niemożliwym była realizacja przedmiotu Umowy w określonym przez strony w Umowie 
terminie, zarówno przez Wykonawcę jak i przez jakikolwiek inny podmiot. Czynniki, które 
wpłynęły na prolongatę terminu istniałyby niezależnie od podmiotu gospodarczego 
realizującego zamówienie, tym samym miałyby wpływ na termin realizacji zamówienia, przez 
każdego potencjalnego Wykonawcę i w żaden sposób nie miały przełożenia na krąg 
Wykonawców biorących udział w postepowaniu.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że zmiana umowy nr 2018/UM/TD/OWB 
ZAK04/10036/L z 16.05.2018 r. była dopuszczana w świetle zapisów Rozdziału 6.5.2 
Wytycznych, treści warunków zamówienia oraz Umowy była dopuszczana.

Zastosowane techniki kontrolne:

Do weryfikacji niniejszego zakresu kontroli zastosowano:

a) analizę dokumentów źródłowych,
b) analizę obowiązujących procedur.

Wypełniono listę sprawdzającą dotyczącą badania zgodności zawartego aneksu do umowy nie 
objętej zakresem stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych (PZP). Przeprowadzono 
analizę dokumentacji Beneficjenta, która dotyczyła zawarcia aneksu do umowy.

C. Wykaz stwierdzonych naruszeń i nieprawidłowości

Brak

D. Informacja o korektach finansowych 

Nie dotyczy

E. Zalecenia 

Nie dotyczy

F. Informacja o wystąpieniu z wnioskiem do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych 
o przeprowadzenie kontroli (nie dotyczy) 



Opinia pokontrolna nr POIS-01.04.01-A-10/2020 została opracowana, zweryfikowana i 
podpisana zdalnie z uwagi na sytuację epidemiologiczną-COVID-19

21.09.2020                                                                 Anna Skowronek

Specjalista Biuro Kontroli i Audytu

Małgorzata Keller-Boroszko  
Dyrektor 
Biuro Kontroli i Audytu
/ – podpisany cyfrowo/

Pouczenie:

Zgodnie z Podrozdziałem 4.1 Załącznika nr 1 do Zaleceń dla instytucji zaangażowanych 
w realizację POIiŚ 2014-2020 w zakresie procedur kontrolnych oraz systemu rocznych 
rozliczeń. Do wydanej opinii pokontrolnej beneficjent może zgłosić pisemne zastrzeżenia wraz 
z uzasadnieniem. Zastrzeżenia należy przekazać instytucji kontrolującej w terminie 14 dni od 
dnia otrzymania opinii pokontrolnej. W takim wypadku dokumentacja podlega ponownej 
weryfikacji. 
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