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OPINIA POKONTROLNA KONTROLI nr POIS.01.01.02-U-A/17/20
A. Podstawowe informacje o kontroli i jednostce kontrolowanej

1. Numer kontroli POIS-01.01.02-U-A/17/20
2. Numer projektu POIS.01.01.02-00-0013/17
4. Tytuł projektu „Budowa linii Mikułowa - Czarna wraz z 

rozbudową/modernizacją stacji w tym ciągu 
liniowym”.

5. Podstawa prawna 
przeprowadzenia kontroli

§ 13 Umowy o dofinansowanie POIS.01.01.02-
00-0013/17

6. Nazwa jednostki kontrolowanej Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
7. Adres jednostki kontrolowanej ul. Warszawska 165

05-520 Konstancin Jeziorna
8. Osoba dokonująca czynności 

kontrolnych
Paulina Nowicka
Główny Specjalista
Wydział Kontroli POIiŚ – sektor energetyka 
Biuro Kontroli i Audytu

9. Termin i rodzaj kontroli Kontrola planowa przeprowadzona w dniach: 
23.09 - 10.12.2020 r.

10. Zakres kontroli Kontrola procedury zawarcia Umowy „Dostawa i 
montaż przesuwników fazowych na liniach 
transgranicznych w stacji Krajnik i stacji 
Mikułowa” nr OSP/DI/NW/4/2014 z dnia 
10.02.2014 r. oraz aneks nr 1 z dnia 24.06.2014 r.

11. Dane identyfikujące kontrolowaną umowę 
12 Numer umowy oraz data 

zawarcia z wykonawcą
Umowa nr OSP/DI/NW/4/2014 z dnia 
10.02.2014 r.
Aneks nr 1 z dnia 24.06.2014 r.

13 Podstawa prawna zawarcia 
umowy

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) 
– tekst jednolity
Regulamin udzielania zamówień w PSE S.A.

14 Nazwa Wykonawcy umowy Siemens Sp. z o.o.
15 Wartość netto umowy 174 519 200,00 zł netto – umowa

16 Wartość brutto umowy 214 658 616,00 zł 

B. Ustalenia kontroli
W jednostce kontrolowanej obowiązuje od 27.04.2012 r. Regulamin udzielania zamówień 
w PSE S.A. z późniejszymi zmianami zatwierdzony przez Zarząd Spółki. Procedura została 
pozytywnie zweryfikowana w trakcie kontroli nr POIS-1.1.2-A-18(2)/18.
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Przebieg postępowania.
Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
negocjacji z ogłoszeniem zgodnie z ust. 1 art. 134 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Komisję Przetargową składająca się z 15 członków powołano na podstawie Uchwały 
nr 714/60/2012 z dnia 7.11.2012 r. Zarządu PSE Operator S.A. w sprawie powołania 
komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na dostawę i montaż przesuwników fazowych na liniach 
transgranicznych w stacji elektroenergetycznej Krajnik (SE Krajnik) i stacji 
elektroenergetycznej Mikułowa (SE Mikułowa).
Potwierdzono, że Komisja Przetargowa została powołana zgodnie z Regulaminem udzielania 
zamówień publicznych w PSE S.A. oraz zgodnie z art. 21 ustawy Pzp.
Na podstawie Protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
negocjacji z ogłoszeniem z dnia 10.01.2014 r. ustalono, że wartość zamówienia oszacowano 
w dniu 16.10.2012 r. na kwotę netto 236 000 000,00 zł. tj. 58 712 310,00 euro. Wartość 
szacunkowa zamówienia została ustalona na podstawie kalkulacji kosztów wykonania 
zamówienia. 
Ustalono, że wartość zamówienia określono z należytą starannością jednak w terminie 
dłuższym niż 3 miesiące przed datą wszczęcia postępowania, co stanowi naruszenie art. 35 ust. 
1 ustawy Pzp (termin został przekroczony o 13 dni).
Potwierdzono, że biorący udział w pracach Komisji członkowie Komisji Przetargowej oraz 
Kierownik Zamawiającego podpisali Oświadczenie o bezstronności. Potwierdzono, że treść 
przedmiotowego Oświadczenia jest zgodna z zapisami art. 17 ust. 2 ustawy Pzp. 
Ogłoszenie o zamówieniu wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia zostało 
przekazane do upublicznienia w dniu 29.01.2013 r. w Dzienniku Urzędowym UE pod numerem 
UE 2013/S 022-034302 (publikacja 31.01.2013 r.) oraz zamieszczone na stronie internetowej 
beneficjenta www.pse.pl (29.01.2013 r.-20.03.2013 r.), a także w siedzibie Zamawiającego 
na tablicy ogłoszeń (29.01.2013 r.-20.03.2013 r.). Ogłoszenie zostało opublikowane zgodnie 
z art. 40 i art. 48 z zastrzeżeniem art. 135 ustawy Pzp. 
W ogłoszeniu (załącznik – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) Beneficjent zawarł 
informację na temat:

 warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich 
spełnienia, 

 kryteria oceny ofert - (Zamawiający jako kryterium oceny ofert wskazał najniższą cenę 
– 100 % 

 termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, który ustalono 
na dzień 20.03.2013 r. na godz. 12:00 tj. 48 dni od daty upublicznienia ogłoszenia,

 termin składania ofert, który ustalono na dzień 8.07.2013 r.
 wysokości wadium (6 000 000,00 zł)
 we wzorze umowy określono warunki istotnych zmian umowy.

Ogłoszenie zawiera wszystkie elementy wymagane w art. 60 ustawy Pzp. SIWZ został 
sporządzony zgodnie z art. 36 ustawy Pzp.
Zamawiający określił warunki dotyczące udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia, 
kondycji finansowej i możliwości technicznych realizacji zamówienia proporcjonalnie 
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do wielkości zamówienia i w sposób nie powodujący zachwiania konkurencji. Warunki udziału 
w postępowaniu są zgodne z art. 22 ustawy Pzp.
Zgodnie z art. 52 ust. 3-5 ustawy Pzp termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu zapewniał odpowiedni czas na ich przygotowanie. 
Potwierdzono, że opis przedmiotu zamówienia znajdujący się w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia nie odnosi się do określonego wyboru lub źródła lub znaków 
towarowych, patentów, rodzajów lub specyficznego pochodzenia, jednocześnie w przypadku 
kiedy w dokumentacji projektowej znalazłyby się ww. wskazania, Zamawiający dopuścił 
oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych definiując zakres równoważności. Opis 
przedmiotu zamówienia został sporządzony zgodnie z art. 29 ustawy Pzp.
Do 20.03.2013 r., do godz.12.00 5 potencjalnych Wykonawców złożyło wnioski 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 2 Wykonawców zostało wykluczonych z powodu 
niespełnienia warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4. Do składania 
ofert wstępnych 23 maja 2013 r. zostało zaproszonych 3 Wykonawców. 
Do 8.07.2013 r. 3 potencjalnych Wykonawców złożyło oferty wstępne. Żadna z ofert 
nie została odrzucona. W dniu 9.07.2013 r. zostały przekazane do Wykonawców zaproszenia 
do negocjacji, które odbyły się w dniach 17-19.07.2013 r. 
Zaproszenie do składania ofert oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia przekazano 
do Wykonawców 15.11.2013 r. Termin składania ofert upłynął 16.12.2013 r.                                             
o godz. 11.45
Zgodnie z Protokołem postępowania o udzielenie zamówienia, otwarcie ofert odbyło się 
16.12.2013 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego. Otwarcie ofert odbyło się 
we wskazanym w SIWZ terminie. 
Do upływu terminu składania ofert złożono 2 oferty.
Ustalono, że Komisja przetargowa dokonała oceny ww. ofert pod względem postawionych 
warunków oraz braku podstaw do wykluczenia. 
Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy Siemens sp. z .o.o. za cenę netto 349 038 400,00 zł; 
429 317 232,00 brutto zł.
W dniu 23.01.2014 r. Zamawiający przekazał wszystkim biorącym udział w postępowaniu 
informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty. Informacja o zamówieniu została 
opublikowana 14.02.2014 r. pod numerem 2014/S 032-052467 w Dz. U UE TED (data 
wysłania dokumentu do publikacji – 11.02.2014 r.) 
Potwierdzono, że Zamawiający wybrał najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, spełniającą 
warunki udziału w postępowaniu w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny. 
Wybór oferty był dokumentowany protokołem postępowania. 
Protokół z postępowania zawiera wszystkie obligatoryjne elementy wymienione w art. 96 
ust. 1 Pzp i Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020.
Umowa1 z wykonawcą została zawarta 10.02.2014 r. przez upoważnionych przedstawicieli 
wykonawcy oraz Zamawiającego. Zamawiający tym samym zrealizował dyspozycję art. 94 ust. 
1 Pzp.

1 o numerze OSP/DI/NW/4/2014
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Ustalenia
Przekroczono termin ustalenia szacunkowej wartości zamówienia co stanowi naruszenie art. 35 
ust. 1 ustawy Pzp. 
Zmiany w umowie - Aneks nr 1 z dnia 24.06.2014 r.
Do oceny prawidłowości postępowania w zakresie dokonania przez Beneficjenta zmian 
w umowie nr OSP/DI/NW/4/2014 z dnia 10.02.2014 r. stosuje się art. 144 ustawy Pzp.
Zgodnie z treścią art. 144 ust. 1 Pzp nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian 
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru wykonawcy. Odstępstwo od tej zasady jest możliwe, jeżeli zachodzi co najmniej 
jedna z okoliczności wskazanych w art. 144 ust.1 Pzp.
Zapisy dotyczące możliwości zmian postanowień ww. umowy znajdują się w § 26 .
W aneksie nr 1 z dnia 24.06.2014 r. dokonano zmiany umowy polegającej na odstąpieniu 
od dostawy urządzeń i wykonania prac przewidzianych dla Stacji Krajnik. Na skutek odstąpienia 
od Umowy przez Zamawiającego w ww. części, dokonano obniżenia ceny o wartość 
odpowiadającą wartości zakresu Umowy, którego dotyczy odstąpienie tj. do kwoty 
174 519 200,00 zł (powiększone o VAT). Przedmiotowa zmiana została przewidziana w 
umowie w § 26 ust 8. 
Zamawiający, 9.04.2014 r. zgodnie z zapisami § 26 ust 8 umowy, przekazał Wykonawcy 
Oświadczenie o rezygnacji z dostawy urządzeń i z wykonania prac przewidzianych dla 
Stacji Krajnik. 
Beneficjent, wyjaśnił że2  ww. zmiana umowy była bezpośrednim następstwem zawarcia 
umowy z operatorem sieci przesyłowej Niemiec - firmą  50Hertz Transmission GmbH. 
Umowa ta dotyczyła zasad współpracy na połączeniach transgranicznych na granicy 
polsko-niemieckiej. Umowa z firmą “50Hertz Transmission GmbH – Agreement on the 
Operational of Phase Shift Transformers and Operational Phase of the virtual Phase Shift 
Transformer” została zawarta w dniu 28.02.2014 r. 
Po przeanalizowaniu procedury zawarcia Aneksu nr 1 z dnia 24.06.2014 r. przedłożonych 
dokumentów i wyjaśnień potwierdzono, że przedmiotowy aneks został zawarty zgodnie 
z regulacjami znajdującymi się w art. 144 ustawy Pzp oraz z zapisami umowy. 
Ponadto potwierdzono również, że zapisy dotyczące możliwości wprowadzania zmian 
do umowy znajdowały się we wzorze umowy będącej załącznikiem do SIWZ. Powyższe 
zmiany nie doprowadziły również do zmiany charakteru umowy. 
Ustalenia
Nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień.
Analiza ryzyka w projekcie
Beneficjent sporządził Analizę ryzyka nadużyć finansowych projektu nr POIS.01.01.02-00-
0013/17 „Budowa linii Mikułowa - Czarna wraz z rozbudową/modernizacją stacji w tym ciągu 
liniowym”. 
Ponadto beneficjent posiada procedury dotyczące przeciwdziałania wystąpieniu konfliktu 
interesów, zapobiegania korupcji i nadużyciom finansowym w zakresie korupcji, procedury 
dotyczące przeciwdziałania zmowom przetargowym oraz fałszowaniu dokumentów. 

2 e-mail z 5.11.2020 r.
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Ww. dokumentacja została zweryfikowana w trakcie kontroli nr POIS.01.01.02-U-A/14/19. 
Symptomy mogące wskazywać na wystąpienie nadużycia finansowego
Nie stwierdzono symptomów mogących wskazywać na wystąpienie nadużycia finansowego.
Zastosowane techniki kontrolne:
Do weryfikacji niniejszego zakresu kontroli zastosowano:

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

Wypełniono następujące listy sprawdzające:

 Lista sprawdzająca dokumenty/informacje w postępowaniach objętych zakresem 
stosowania ustawy PZP 

 Lista sprawdzająca dokumenty/informacje dotycząca Aneksów objętych zakresem 
stosowania ustawy PZP (kwotowych)

 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.

Przeprowadzono analizę procedury zamówień publicznych Beneficjenta, dokumentacji która 
dotyczyła zawarcia kontrolowanej umowy oraz dokumentację z zakresu analizy ryzyka 
nadużyć finansowych.
C. Wykaz stwierdzonych naruszeń i nieprawidłowości
Przekroczono termin określenia szacunkowej wartości zamówienia, co stanowi naruszenie 
art. 35 ust. 1 ustawy Pzp. 
D. Informacja o korektach finansowych 
Nie dotyczy
E. Zalecenia

Lp. Treść zaleceń Termin 
realizacji

Stopień 
ważności

1. Należy przestrzegać terminu ustalenia szacunkowej 
wartości zamówienia wskazanego w art. 35 ust. 1 ustawy 
Pzp. 

przy następnych 
postępowaniach

średni

Termin przekazania informacji o sposobie wdrożenia zaleceń pokontrolnych 
lub przyczynach niepodjęcia odpowiednich działań: 15 dni od dnia otrzymania niniejszego 
dokumentu.

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

Informacja pokontrolna nr POIS.01.01.02-U-A/17/20 została przygotowana, 
zweryfikowana i zaakceptowana w trybie pracy zdalnej.
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Paulina Nowicka /kontrola przeprowadzona w trybie pracy zdalnej/

(Pieczęć i podpis osoby przeprowadzające czynności kontrolne)

Małgorzata Keller-Boroszko
Dyrektor
Ministerstwo Klimatu
/ – podpisany cyfrowo/

 (Pieczęć i podpis Dyrektora Biura 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 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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