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OPINIA POKONTROLNA KONTROLI nr POIS-01.01.02- A-11/20

A. Podstawowe informacje o kontroli i jednostce kontrolowanej

1. Numer kontroli POIS-01.01.02- A-11/20

2. Numer projektu POIS.01.01.02-00-0001/18

4. Tytuł projektu „Budowa linii Bydgoszcz Zachód – Piła Krzewina 
wraz z rozbudową stacji w tym ciągu liniowym”

5. Podstawa prawna 
przeprowadzenia kontroli

§ 13 Umowy o dofinansowanie nr POIS.01.01.02-
00-0001/18

6. Nazwa jednostki kontrolowanej PSE S.A.

7. Adres jednostki kontrolowanej ul. Warszawska 165

05-520 Konstancin Jeziorna

8. Osoba dokonująca czynności 
kontrolnych

Anna Skowronek

Specjalista 

Biuro Kontroli i Audytu

9. Termin i rodzaj kontroli Kontrola planowa przeprowadzona w dniach: 
15.07.2020 r. - 26.10.2020r.

Kontrola przeprowadzona w trybie pracy zdalnej

10. Zakres kontroli Kontrola procedury zawarcia aneksu nr 3 
z 16.12.2019 r. do umowy 
nr OSP/DI/INW/138/2012 z 01.10.2012 r. 
na realizację zadania „Budowa linii 400kW 
Bydgoszcz Zachód- Piła Krzewina”

11. Dane identyfikujące kontrolowaną umowę 
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12 Numer umowy oraz data 
zawarcia z wykonawcą

Aneks nr 3 z 16.12.2019 r. do umowy 
nr OSP/DI/INW/138/2012 z 01.10.2012 r.

13 Podstawa prawna zawarcia 
umowy

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U z 2015 r. poz 2164) 

14 Nazwa Wykonawcy umowy Konsorcjum Zakład Wykonawstwa Sieci 
Elektrycznych Rzeszów Sp. z o.o.

15 Wartość netto umowy 234 300 000,00 zł netto

16 Wartość brutto umowy 234 300 000,00 zł + VAT (53.889.000,00 zł.)

Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jako 
zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego.

W dniu 01.10.2012 r. Beneficjent zawarł umowę nr OSP/DI/INW/138/2012 na realizację 
zadania „Budowa linii 400kW Bydgoszcz Zachód- Piła Krzewina”. 

W dniu 10.03.2017 r. zawarto aneks nr 1 do Umowy, dostosowujący warunki realizacji Umowy 
do nowego otoczenia prawnego na skutek wejścia w życie ustawy z 24.07.2015 r. 
o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych 
oraz ustawy z 9.10.2015 o rewitalizacji, w szczególności doprecyzowano zakresy i nazwy 
elementów inwestycji w zakresie sieci przesyłowych. Ponadto aneksem nr 1 dokonano zmiany 
Harmonogramu rzeczowo-finansowego w zakresie elementu 1/1 pn. „Pozyskiwanie prawa 
do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane zgodnie z wymogami 
ust. z 7.07.1994 r. Prawo budowlane wraz z wypłatą stosownych wynagrodzeń 
i/lub odszkodowań poprzez jego podział na 3 elementy.  

Aneksem nr 2 z 14.12.2018 r., zmieniono sposób wykonania zamówienia umożliwiając 
Zamawiającemu dokonania odbioru Końcowego Technicznego Linii oraz przekazania Linii 
do eksploatacji i użytkowania. Wskazanym aneksem przedłużono również terminy wykonania 
etapów harmonogramu poprzez: 

-wydłużenie etapu I Harmonogramu rzeczowo – finansowego na dzień 31.12.2019 r.,

-wydłużenie etapu VIII Harmonogramu rzeczowo – finansowego na dzień 31.12.2018 r.,

-wydłużenie etapu IX – końcowego na dzień 31.12.2019 r.

W dniu 4.07.2019 r. Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu 
realizacji etapu I Harmonogramu rzeczowo – finansowego umowy, tym samym wydłużenie 



3

etapu końcowego do dnia 31.12.2020 r. oraz zmianę wysokości zabezpieczenia wykonania 
umowy.

Konieczność zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego umowy poprzez wydłużenie 
terminu realizacji przedmiotu umowy wynikała z opóźnień procedowania wniosków o wydanie 
decyzji administracyjnych, w tym decyzji wydanych w oparciu o ustawę z 24.07.2015 r. 
o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, 
związanych z pozyskanym prawem do dysponowania na cele budowlane wraz z wypłatą 
odszkodowań wynikających ze szkód oraz ustanowienia służebności przesyłu, wypłaty 
wynagrodzeń z tytułu ustanowienia służebności przesyłu, wypłaty wynagrodzeń 
za ustanowienie prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane.

Zamawiający przedłożył dokumenty, które pozyskał w ramach realizacji przedmiotu umowy1.

Z analizy przedłożonych w trakcie kontroli dokumentów wynika, iż na dzień 4.07.2019 r., 
Wykonawca nie uzyskał wszystkich ostatecznych decyzji ustalających odszkodowania. 
Potwierdzono, iż do końca października 2018 r. Wykonawca złożył wszystkie wnioski dot. 142 
działek o ustalenie odszkodowań z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości. 
Na dzień zawarcia aneksu nr 3, tj. 16.12.2019 r. pozyskał jedynie 36 ostatecznych decyzji 
administracyjnych w tym zakresie. 

Wnioskując o zmianę wysokości zabezpieczenia wykonania umowy, Wykonawca powołał się 
na wykonanie ponad 70% przedmiotu Umowy w związku z dokonaniem Odbioru 
Technicznego Końcowego Linii. 

W dniu 16.12.2019 r. zawarto aneks nr 3 do umowy nr OSP/DI/INW/138/2012 z 01.10.2012 r., 
którym przedłużono termin realizacji umowy do 31.12.2020 r. oraz obniżono wysokość 
zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu Umowy.  

Zapisy dotyczące możliwości zmian w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy, 
znajdują się w § 29 pkt a) przedmiotowej umowy.

W § 29 pkt a) przewidziano możliwość zmian umowy wprowadzając zapis, iż Zamawiający 
przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy jeżeli jej wykonanie w 
terminie pierwotnie przewidzianym jest obiektywnie niemożliwe z przyczyn niezawinionych 
przez Wykonawcę. W świetle przedłożonej dokumentacji, w ocenie kontrolującego badana 
zmiana terminu wykonania umowy wynikała z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 
Wykonawca podjął wszelkie działania mające na celu uzyskanie ostatecznych decyzji 
administracyjnych związanych z zapłatą stosownych rekompensat z tytułu posadowienia linii 
elektroenergetycznych na nieruchomości oraz zniszczeń związanych z realizacją robót na 
nieruchomościach, co było jednym z zadań inwestycyjnych Wykonawcy w ramach Umowy. 
Przedłużenie terminu realizacji zamówienia wynikało wyłącznie z przedłużających się 

1 Wykaz dokumentów przedłożonych w trakcie dokumentów wykazany w LS.
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procedur administracyjnych, których czas wykonania jest czynnikiem niezależnym od 
Wykonawcy i Zamawiającego. Czynniki, które wpłynęły na prolongatę terminu istniałyby 
również, tym samym miałyby wpływ na termin realizacji zamówienia przez każdego 
potencjalnego Wykonawcę i w żaden sposób nie miał przełożenia na poszerzenie kręgu 
wykonawców. Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w treści SWZ 
oraz określił warunki takiej zmiany (zapisy wzoru umowy stanowiącej załącznik do SWZ). 
Termin realizacji umowy nie był określony jako kryterium wyboru oferty. Powyższa zmiana 
nie doprowadziła również do zmiany charakteru umowy, nie zmieniono również wartości 
przedmiotu umowy. 

W świetle przedłożonej dokumentacji, w ocenie kontrolującego podpisanie aneksu 
nr 3 w zakresie wydłużenia terminu realizacji etapu I Harmonogramu rzeczowo- finansowego 
umowy, tym samym wydłużenie etapu końcowego do dnia 31.12.2020 r., wynikało z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy zgodnie z dyspozycję art. § 29 pkt a) przedmiotowej umowy, 
tym samym uzasadnia ich wprowadzenie.

Jeżeli zaś chodzi o dopuszczalność zmiany w Umowie w zakresie zmiany wysokości 
zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu Umowy, zaznaczyć należy, iż Zamawiający 
w § 29 pkt c) Umowy przewidział możliwość zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy 
na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.

W świetle zapisów Umowy, Przedmiotem Umowy było min. terminowe wykonanie wszystkich 
prac zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, w sposób umożliwiający zakończenie 
wszystkich prac objętych przedmiotem zamówienia wraz z jego odbiorem końcowym 
i uruchomieniem, oddaniem do użytkowania. Tym samym stwierdzić należy, iż odbiór 
przedmiotu Umowy stanowił sposób wykonania Przedmiotu Umowy. Z przepisami 
dotyczącymi odbioru skorelowane zostały postanowienia dotyczące zwrotu zabezpieczenia 
należytego wykonania Umowy. Zgodnie z § 17 ust. 3 Umowy, Zabezpieczenie zostanie 
zwolnione przez Zamawiającego i zwrócone Wykonawcy na następujących zasadach:

a) 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwolnione w ciągu 30 dni od daty podpisania 
przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, wolnego 
od wad,

b) 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwolnione w ciągu 14 dni po upływie okresu 
rękojmi, na podstawie protokołu odbioru pogwarancyjnego, podpisanego 
przez Zamawiającego potwierdzającego brak wad oraz należyte wykonanie prób 
lub pomiarów linii elektroenergetycznej.   

Zawartym 14.12.2018 r. Aneksem nr 2 do Umowy, zmieniono sposób wykonania zamówienia 
umożliwiając Zamawiającemu dokonania odbioru Końcowego Technicznego Linii, co  
umożliwiło przekazanie gotowej linii do eksploatacji celem rozpoczęcia przesyłu energii 
elektrycznej oraz przejęcia jej na majątek przez Zamawiającego. 
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Zmiany w zakresie sposobu odbioru przedmiotu Umowy polegające na zastąpieniu jednego, 
przewidzianego w pierwotnych postanowieniach Umowy odbioru, tj. Odbioru Końcowego 
Przedmiotu Umowy dwoma odbiorami, tj.:

-  Odbiorem Końcowym Technicznym Linii z przekazaniem do eksploatacji, obejmujący odbiór 
całości robót budowlanych na podstawę Umowy,

- Odbiorem Końcowym, obejmującym wypłatę wszelkich odszkodowań oraz opłat 
wynikających z decyzji administracyjnych

stanowią niewątpliwie zmianę sposobu wykonania przedmiotu umowy, o której mowa 
w § 29 pkt c) i są następstwem okoliczności niezależnych od stron Umowy, niemożliwych 
do przewidzenia w chwili jej zawarcia. 

Poprzez odbiór końcowy techniczny linii, Zamawiający uznał, iż prace w nim określone 
wykonane są zgodnie z warunkami określonymi w Umowie. W świetle powyższego, 
odbiór przez Zamawiającego przedmiotu umowy i potwierdzenie, tym samym, że Umowa 
została prawidłowo zrealizowana jest powiązany z uprawnieniami Wykonawcy do zwrotu 70% 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zgodnie bowiem z art. 151 ust. 1 ustawy Pzp, 
Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia 
i uznania za należycie wykonane. Ponadto, mając na względzie zapis art. 138c pkt 3) Pzp, 
zgodnie z którym Zamawiający udzielający zamówień sektorowych może odstąpić 
od obowiązku żądania zabezpieczenia należytego wykonania umowy, należy przyjąć iż skoro 
Ustawa daje uprawnienie Zamawiającemu całkowitej rezygnacji z żądania zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, to tym bardziej jest on uprawniony do jego wcześniejszego 
zwrotu. 

Mając powyższe na uwadze, uznać należy, że zmiana wysokości zabezpieczenia należytego 
wykonania przedmiotu Umowy wprowadzona aneksem nr 3 z 16.12.2019 r. w świetle 
cytowanych wyżej zapisów § 29 pkt c) Umowy była dopuszczana.

Zastosowane techniki kontrolne:

Do weryfikacji niniejszego zakresu kontroli zastosowano:

a) analizę dokumentów źródłowych,
b) analizę obowiązujących w jednostce kontrolowanej procedur.

Wypełniono listę sprawdzającą dotyczącą badania zgodności zawartego aneksu do umowy 
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.
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D. Informacja o korektach finansowych 

Brak

E. Zalecenia

Nie wydano

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

Opinia pokontrolna nr POIS-01.01.02-A-11/20 została opracowana, zweryfikowany 
i podpisana zdalnie z uwagi na sytuacje epidemiologiczną – COVID-19.

28.10.2020                                      Anna Skowronek

(Pieczęć i podpis osoby przeprowadzające czynności kontrolne)

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

(Pieczęć i podpis Dyrektora Departamentu Kontroli i Audytu)

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 informacji pokontrolnej beneficjent może zgłosić pisemne zastrzeżenia 
wraz z uzasadnieniem. Zastrzeżenia należy przekazać instytucji kontrolującej w terminie 14 dni 
od dnia otrzymania  informacji pokontrolnej. W takim wypadku dokumentacja podlega 
ponownej weryfikacji. 
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