BKA-PE.0831.1.2020 (DKA-I.0831.8.2020)
IK 1289189

Warszawa, dnia $DATA r.
OPINIA POKONTROLNA KONTROLI nr POIS.01.04.01-U-13(2)/2020

A. Podstawowe informacje o kontroli i jednostce kontrolowanej
.

Numer kontroli

POIS.01.04.01-U-13(2)/2020

2.

Numer projektu

POIS.01.04.01-00-0013/17

3.

Tytuł projektu

4.

Podstawa prawna
przeprowadzenia kontroli

„Budowa sieci inteligentnej na terenie zachodniej Polski (OD
Zielona Góra) poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN
i nn, automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego
sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej,
w tym wskaźników przepływu prądów zwarciowych”
§ 13 Umowy o dofinansowanie nr POIS.01.04.01-00-0013/17
z 22.06.2017 r.

5.

Nazwa jednostki kontrolowanej

6.

Adres jednostki kontrolowanej

7.

Osoba dokonująca czynności
kontrolnych

8.

Termin i rodzaj kontroli

9.

Zakres kontroli

10.

Dane identyfikujące kontrolowaną umowę

11

Numer umowy oraz data zawarcia
z wykonawcą

Umowa nr CRU/U/1200/9000026731/2017 z 02.10.2018 r.
na opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej i realizację
prac budowlanych.

12

Podstawa prawna zawarcia

Rozdział 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków

Enea Operator Sp. z o.o.
ul. Strzeszyńska 58
60-479 Poznań
Katarzyna Tatkiewicz
Główny specjalista
Kontrola planowa, ex post przeprowadzona w okresie:
29.07.2020 r. – 28.08.2020 r. 2020 r.
Kontrola przeprowadzona w trybie pracy zdalnej.
Zastrzeżenia do opinii pokontrolnej kontroli nr POIS01.04.01-U13/2020 wpłynęły do IP 15.09.2020 r.
Odpowiedź na zastrzeżenia i ostateczną opinię kontroli nr
POIS.01.04.01-U-132(2)/2020 sporządzono 28.09.2020 r.
Kontrola:
procedury
zawarcia
umowy
nr CRU/U/1200/9000026731/2017 z 02.10.2018 r. na opracowanie
dokumentacji budowlano-wykonawczej i
realizację prac
budowlanych.

ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, (+48 22) 36 92 432, faks: (+48 22) 36 92 499, www.gov.pl/klimat
Działamy zgodnie z EMAS - zarządzając instytucją dbamy o środowisko

umowy

13

Nazwa Wykonawcy umowy

14

Wartość netto umowy

15

Wartość brutto umowy

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności
na lata 2014-2020 z 19.07.2017 r.
Wewnętrzna procedura Beneficjenta - „Regulamin udzielania
zamówień przez Enea Operator Sp. z o.o.”.
CONTRAST sp. z o.o.
ul. Ks. I Skorupki 1b
63-400 Ostrów Wielkopolski
10 295 000,00 zł
10 295 000,00 zł +VAT

B. Ustalenia kontroli
W umowie o dofinansowanie nr POIS.01.04.01-00-0013/17 Beneficjent zobowiązał się do realizacji
projektu zgodnie z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego
i unijnego. W umowie wprowadzono klauzulę, zgodnie z którą warunkiem uznania wydatków
za kwalifikowane jest ich poniesienie 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 zawarcia umowy zawartej w ramach realizacji projektu w wyniku
przeprowadzonego postępowania, stosuje się wersję Wytycznych obowiązującą w dniu wszczęcia
postępowania, które zakończyło się podpisaniem umowy tj. wersję z 19.07.2017 r.
Procedury beneficjenta w zakresie udzielania zamówień
Kontrolowane postępowanie przeprowadzono w oparciu o wersję regulaminu obowiązującą
w dniu wszczęcia postępowania tj. regulamin przyjęty Uchwałą nr 10/2018 Zarządu ENEA Operator
sp. z o.o. z 08.01.2008 r., zmieniony Uchwałą nr 232/2016 z 04.11.2016 r. obowiązujący
od 04.11.2016 r. (dalej Regulamin).
Ww. procedura była przedmiotem kontroli nr POIS-1.4. 1-U-1/20.
Przebieg postępowania
Przygotowanie postępowania
Postępowanie o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej
i realizację prac budowlanych. związane z realizacją projektu POIS.01.04.01-00-0013/17 pn.: „Budowa
sieci inteligentnej na terenie zachodniej Polski (Oddział Zielona Góra) poprzez modernizację
i przebudowę linii i stacji SN i nn., automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego
sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników przepływu
prądów” wszczęto na podstawie:
 wniosku z 26.10.2017 r. o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia (Oddział
Zielona Góra),
 wniosku o uruchomienie postępowania nr RPUZ/Z/0392/2017/OD/ZZD/DR/RI
z 08.11.2017 r. zaakceptowany przez Dyrektora Zakładu Rozwoju i Inwestycji,
 warunków zamówienia nr RPUZ/Z/0392/2017/OD/ZZD/DR/RI opracowane 08.11.2017 r.,
opublikowane w ogłoszeniu o zamówieniu 22.12.2017 r.
Zamówienie przeprowadzono w trybie otwartym na podstawie § 3 ust. 2 pkt. 1 Regulaminu.
W warunkach zamówienia określono szczegóły zamówienia, w tym m.in.: przedmiot zamówienia,
termin realizacji, wymagane kwalifikacje oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
wymagań, wadium, sposób przygotowania oferty, termin związania ofertą, kryteria oceny ofert,
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zabezpieczenie należytego wykonania umowy, wzór umowy, podwykonawstwo, warunki gwarancji
i serwisu.
Postępowanie zostało przeprowadzone w oparciu o wewnętrzny regulamin Beneficjenta w sposób
zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji, transparentność oraz równe traktowanie
wykonawców, w tym równy dostęp do informacji dla wszystkich wykonawców i zakaz
uprzywilejowania jednego wykonawcy względem drugiego.
Ustalono, że we wniosku o uruchomienie zamówienia przedmiot zamówienia określono jako: „budowę
sieci inteligentnej na terenie zachodniej Polski (OD Zielona Góra) poprzez modernizację i przebudowę
linii i stacji SN i nn., automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania
i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników przepływu prądów
zwarciowych”; CPV 45231400-9 - roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych.
We wniosku nie wskazano, że zamówienie będzie obejmować prace projektowe, w tym wykonanie
dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami,
decyzjami, opiniami oraz uzyskaniem pozwoleń i decyzji administracyjnych niezbędnych
do skutecznego przeprowadzenia, uzyskanie pozwoleń, przeprowadzenie uzgodnień itp. Osoba
uprawniona (Kierownik Zamawiającego) znał zakres postępowania i zatwierdzając dokument „wniosek
o zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia z dnia 08.11.2017 r.” upoważnił Przewodniczącego
komisji przetargowej do zatwierdzenia specyfikacji. Ponadto zgodnie z podziałem obowiązków
obowiązującym u Zamawiającego Opis Przedmiotu Zamówienia został sporządziły osoby zatrudnione
w Zakładzie Rozwoju i Inwestycji, którego Dyrektorem był ówczesny Kierownik Zamawiającego tj.
przełożony osób dokonujących ww. czynności.
W warunkach zamówienia wskazano, że przedmiotem zamówienia jest „budowa sieci inteligentnej
na terenie zachodniej Polski (OD Zielona Góra) poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN
i nn., automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej
automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników przepływu prądów zwarciowych”. W opisie
przedmiotu zamówienia (na stronie 25 warunków zamówienia) wskazano, że zamówienie jest
realizowane w systemie „pod klucz” tj. projekt, dostawa, montaż, uruchomienie. W celu realizacji
zamówienia należy uzyskać niezbędne pozwolenia i decyzje administracyjne oraz służebności przesyłu.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmujący prace projektowe, uzyskanie pozwoleń
i decyzji, służebności przesyłu oraz prace budowlano-montażowe określono we wzorze umowy
z wykonawcą stanowiącym załącznik do warunków zamówienia stanowiących załącznik do ogłoszenia
o zamówieniu.
Ustalono, że w ogłoszeniu o zamówieniu podano kod CPV 45231400-9 - roboty budowlane w zakresie
budowy linii energetycznych.
W części dodatkowe kody CPV podano szereg innych kodów obejmujących roboty i usługi branży
elektroenergetycznej oraz kody dot. usług projektowych t.j.:
 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
 71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
 71245000-7 - Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje
 71300000-1 - Usługi inżynieryjne
 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
 71332000-4 - Geotechniczne usługi inżynieryjne
 71323000-8 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie przetwarzania przemysłowego
i produkcji przemysłowej
 71323100-9 - Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną
 71325000-2 - Usługi projektowania fundamentów”
Powyższe kody CPV znalazły się w WZ (pkt 2.8), a także na stronie internetowej
http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
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Szacowanie wartości zamówienia
Zgodnie z wnioskiem o uruchomienie postępowania. szacunkową wartość zamówienia określono
w dokumencie pn. Wniosek o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia z 26.10.2017 r.1
na łączną kwotę 7 130 059,00 zł netto.
Szacunkową wartość zamówienia (załącznik nr 2 do ww. Wniosku o przeprowadzenie postępowania)
ustalono na podstawie cen rynkowych uzyskanych w poprzednich postępowaniach przetargowych 2 oraz
odpowiedź firmy MIKRONIKA.
Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona z należytą starannością zgodnie z zasadami
określonymi w Wytycznych.
Komisja przetargowa
Komisja przetargowa w 6 osobowym składzie została powołana 08.11.2017 r. przez Kierownika
Zamawiającego na wniosek nr RPUZ/Z/0392/2017/OD/ZZD/DR/RI z 08.11.2017 r. Wniosek
zatwierdził Dyrektor Zakładu Rozwoju i Inwestycji Oddziału Dystrybucji Enea Operator. Sp. z o.o.
Zielona Góra. Członkowie Komisji złożyli 02.02.2018 r. „oświadczenia o niepodleganiu wyłączeniu
z postępowania o udzielenie zamówienia”.
Treść ww. oświadczeń odpowiada warunkom określonym w części 6.5.2 pkt 19 ppkt h) tiret iii
Wytycznych i jest zgodne z załącznikiem nr 6 do Regulaminu.
Upublicznienie zaproszenia do udziału w postępowaniu
Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym na podstawie przepisów wewnętrznych obowiązujących
u zamawiającego upubliczniono w następujący sposób:
 zamieszczono je 22.12.2017 r. na stronie internetowej http://zamówienia.enea.pl:8080/rpuz,
 opublikowano 22.12.2018 r. w Bazie Konkurencyjności pod numerem 1077259.
Ustalono, że treść ww. ogłoszeń była zgodna z warunkami określonymi w części 6.5.2 pkt 11 lit. a)
Wytycznych.
Warunki zamówienia
Obejmowały m.in.:













opis przedmiotu zamówienia wskazujący, że przedmiotem postępowania są roboty budowlane,
a w warunkach zamówienia rozszerzony o zakres obejmujący prace projektowe, uzyskanie
pozwoleń, decyzji, służebności przesyłu itp.,
opis przygotowania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
warunki udziału w postępowaniu,
wymagane dokumenty,
termin realizacji (142 tygodnie od zawarcia umowy),
zasady dotyczące wykluczenia wykonawców i unieważnienia postępowania,
informacje na temat wadium,
zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
zmiany i udzielanie wyjaśnień dotyczących zaproszenia,
termin i miejsce składania ofert,
termin i miejsce otwarcia ofert,
kryteria oceny ofert i zasady ich oceny (95% cena, 5% okres gwarancji na roboty budowlane
oraz dostarczone materiały i zamontowane urządzenia),
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Wartość zamówienia określił Kierownik Jednostki Merytorycznej na podstawie cen rynkowych uzyskanych w poprzednich
postępowaniach przetargowych.
2
Pod uwagę wzięto 8 postępowań: RPUZ/G/0062/2017/OD/ZZD/DR, RPUZ/S/0251/2017/OD/ZZD/DR/RI,
RPUZ/Z/0066/2017/OD/ZZD/DR/RI,
RPUZ/G/0155/2017/OD/ZIR/RI,
RPUZ/S/0062/2017/OD/ZZD/DR,
RPUZ/Z/0251/2017/OD/ZZD/DR/RI .
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informację o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.

Opis przedmiotu zamówienia sformułowano w sposób zgodny z zasadami określonymi w pkt 5 i 7
części 6.5.2 Wytycznych.
Warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty określone w ogłoszeniu są zgodne
zasadami określonymi w pkt 8 części 6.5.2 Wytycznych.
Wykonawcy w postępowaniu zadali łącznie 83 pytań, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi.
W wyniku analizy złożonych pytań dokonano modyfikacji warunków zamówienia:


nr 1 (pkt. 13.4 WZ) uszczegółowiono zapis dot. kryterium oceny ofert- gwarancja;
wskazano, że okres gwarancji w formularzu ofertowym należy podać w miesiącach,
 nr 2 (załącznik nr 5 (TES) poz 25) poprawiono liczbę liczników trójfazowych z 76 na
78.
Ww. modyfikacje przekazano uczestnikom postępowania pisemnie odpowiednio 15 i 18.01.2018 r.
Opis przedmiotu został zmieniony poprzez udzielnie odpowiedzi na pytania wykonawców
jak i dokonując stosownej modyfikacji. Tak dokonana czynność zgodnie z obowiązującym
orzecznictwem KIO3 jest wiążąca dla wykonawców i powinna zostać przez nich uwzględniona przy
składaniu oferty.
Oferty, ocena ofert
Zgodnie z Protokołem postępowania o udzielenie zamówienia regulaminowego (ZIZP-1)
z 31.08.2018 r. w terminie określonym w ogłoszeniu (20.02.2018 r. godzina 10:00) złożono
5 ofert.
Sporządzono zbiorcze zestawienie ofert (ZiZP-12) obejmujący: nazwę wykonawcy, datę i godzinę
wpływu oferty, podpis osoby przyjmującej ofertę, podpis osoby składającej ofertę.
Działając na podstawie warunków zamówienia Zamawiający wystąpił do 5 oferentów
o uzupełnienie ofert o wymagane dokumenty. Warunki zamówienia określone w ogłoszeniu
dopuszczały taką możliwość.
Z akt kontroli wynika, że wszyscy oferenci uzupełnili swoje oferty.
Zamawiający w postępowaniu nie odrzucił żadnej oferty i nie wykluczył żadnego wykonawcy.
W dniu 20.04.2018 r. Zamawiający skierował do oferentów prośbę o wyrażenie zgody
na przedłużenie terminu związania ofertą na okres o 60 dni. Wszyscy oferenci wyrazili
na to zgodę. Termin związania ofertą przedłużono z uwagi na wydłużający się proces oceny ofert
w tym udzielania odpowiedzi i uzupełnianie dokumentów przez wykonawców.
Komisja przetargowa dokonała oceny złożonych oferty, z której sporządzono notatkę służbową.
Do ustalenia najkorzystniejszej oferty wykorzystano aukcję elektroniczną.
Zgodnie z raportem z aukcji elektronicznej A/DZ/75300/287 zorganizowanej na platformie
Logintrade S.A. aukcja odbyła się 10.05.2018 r. Trwała 15 minut, uczestniczyło w niej
5 oferentów, którzy udzielili łącznie 47 postąpień ceny. Najkorzystniejszą była oferta firmy
CONTRAST Sp. z o.o. w wys. 10 295 000,00 zł, która uzyskała 98,083883495 punktów.
Publikacja ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania
Uczestnicy postępowania zostali poinformowani o jego wyniku i wyborze najkorzystniejszej
oferty pismem z 06.09.2018 r.
3 KIO 1435/17 WYROK z dnia 25 lipca 2017 r.:

„(…) Należy ponadto podkreślić, że udzielane odpowiedzi na pytania stanowią
immamentną część dokumentacji przetargowej i powinny być wzięte pod uwagę przez każdego z wykonawców. Z samej istoty
wyjaśnień wynika, że mają one wpływ na interpretację postanowień SIWZ i załączników do niej oraz powinny być
uwzględnione przy sporządzaniu oferty i realizacji zamówienia. (…)”
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Zamawiający upublicznił informację o wyniku postępowania w taki sposób, w jaki upubliczniono
informację o wszczęciu postępowania tj.:



na platformie zakupowej Enea Operator sp. z o.o. http://zamówienia.enea.pl:8080/rpuz,
w Bazie Konkurencyjności - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
z 03.10.2018 r.

Protokół z postępowania
Protokół z postępowania zawiera wszystkie elementy określone w części 6.5.2 pkt 19 Wytycznych.
Konflikt interesów badany był przez zamawiającego w odniesieniu do pracowników
zamawiającego biorących udział w przeprowadzeniu postępowania. Pracownicy na potwierdzenie
braku konfliktu interesów złożyli stosowne oświadczenia, które stanowią załącznik do protokołu
postępowania.
W stosunku do wykonawców zamawiający przeprowadził analizę warunku dot. braku powiązań
kapitałowych. Zgodnie z Warunkami Zamówienia(dalej WZ) w pkt. 5.11. Zamawiający, żądał
przedstawienia wraz z ofertą przedłożenia Załącznika nr 13 do WZ (oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej), który ma na celu
zweryfikowania podstaw wykluczenia określonych w WZ. W przypadku przynależności do grupy
kapitałowej Wykonawcy zobowiązani byli do przedłożenia stosownego wykazu firm
wchodzących w skład grupy kapitałowej. Wszystkie oferty złożone przez wykonawców zawierały
wypełniony ww. załącznik do WZ. Zgodnie z informacja w protokole z postępowania
zamawiający nie wykluczył żadnego wykonawcy.
Umowa z wykonawcą
Enea Operator Sp. z o.o. zawarła 02.10.2018 r. umowę o roboty budowlane
nr CRU/U/1200/9000026731/2017 (dalej: Umowa) z firmą CONTRAST sp. z o.o.
Zapisy Umowy są tożsame z ofertą wykonawcy. Strony ustaliły wartość przedmiotu Umowy
na kwotę 10 295 000,00 zł netto. Wysokość wynagrodzenia zawarta w Umowie z wykonawcą
jest zgodna z kwotą zaproponowaną przez oferenta w aukcji elektronicznej.
Umowę oznaczono logotypem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 20142020, co jest zgodne z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności
2014-2020 w zakresie informacji i promocji.
Symptomy mogące wskazywać na wystąpienie nadużycia finansowego
Na podstawie analizy symptomów określonych w Zaleceniach w zakresie przeciwdziałania
nieprawidłowościom w tym nadużyciom finansowym w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 w części 6.3: Sygnały ostrzegawcze nadużyć
finansowych, nie stwierdzono, że mogło dojść do nadużycia podczas przygotowania
i przeprowadzenia postępowania będącego przedmiotem kontroli. Nie ujawniono symptomów
mogących wskazywać na wystąpienie nadużycia finansowego.
Zastosowane techniki kontrolne:
Do weryfikacji niniejszego zakresu kontroli zastosowano:
a) analizę dokumentów źródłowych,
b) analizę obowiązujących procedur.
Wypełniono listę sprawdzającą dotyczącą badania zgodności zawartej umowy nie objętej zakresem
stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych (PZP) oraz listę sprawdzającą dot. symptomów
mogących wskazywać na wystąpienie nadużycia finansowego. Przeprowadzono analizę dokumentacji
Beneficjenta, która dotyczyła postępowania. W toku kontroli w trybie roboczym pozyskano dodatkowe
informacje i wyjaśnienia.
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C. Wykaz stwierdzonych naruszeń i nieprawidłowości
Nie stwierdzono.
D.

Informacja o korektach finansowych

Nie dotyczy.
E.

Zalecenia

Nie wydano.

F.

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

Opinia pokontrolna kontroli nr POIS-01.04.01-U-13/(2)2020 została opracowana, zweryfikowana
i podpisana zdalnie z uwagi na sytuację epidemiologiczną – COVID-19.

28.09.2020 r.

Katarzyna Tatkiewicz
Dokument zaakceptowany zdalnie z uwagi na sytuację epidemiologiczną – COVID-19
( Pieczęć i podpis osoby przeprowadzającej czynności kontrolne)

IMIE_NAZWISKO_PODPISUJACEGO
Dyrektor
Biuro Kontroli i Audytu
/ – podpisany cyfrowo/
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