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IK 1232811                                                                                                  Warszawa, dnia 
1232811.3833741.3000986

OPINIA POKONTROLNA KONTROLI nr POIS-01.04.01-U-1/20
A. Podstawowe informacje o kontroli i jednostce kontrolowanej

1. Numer kontroli POIS-01.04.01-U-1/20

2. Numer projektu POIS.01.04.01-00-0009/17

4. Tytuł projektu Budowa sieci inteligentnej na teranie województwa kujawsko-
pomorskiego (OD Bydgoszcz) 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

5. Podstawa prawna przeprowadzenia 
kontroli

§ 13 Umowy o dofinansowanie nr POIS.01.04.01-00-0009/17 
z 22.06.2017 r.

6. Nazwa jednostki kontrolowanej Enea Operator Sp. z o.o. 

7. Adres jednostki kontrolowanej ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań

8. Osoba dokonująca czynności 
kontrolnych

Anna Skowronek

Specjalista

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

29.01.2020 r.– 26.06.2020 r.

11. Dane identyfikujące kontrolowaną umowę 

12 Numer umowy oraz data zawarcia z 
wykonawcą

Umowa nr CRU/1200/9000039406/2019 z dnia 15.10.2019 r.

13 Podstawa prawna zawarcia umowy Rozdział 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko na lata 2014-2020 z dnia 7.07.2017 r.

Załącznik nr 5 „Zasady udzielania zamówień 
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej” do 
Regulaminu udzielania zamówień przez Enea Operator Sp. z 
o.o. obowiązującego na podstawie Uchwały nr 232/2016 
Zarządu ENEA Operator Sp. z o.o. z dnia 04.11.2016 r.
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14 Nazwa Wykonawcy umowy ETEL Networks Energetyka S.A.

15 Wartość netto umowy 8 735 070,00 zł.

16 Wartość brutto umowy Nie podano w treści umowy kwoty brutto 

B. Ustalenia kontroli

Na mocy zapisów Umowy o dofinansowanie projektu nr POIS.01.04.01-00-0009/17, Beneficjent 

przyjmuje na siebie obowiązek realizacji projektu zgodnie z należytą starannością oraz zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i unijnego. W szczególności, w Umowie 

o dofinansowanie znajduje się klauzula, zgodnie z którą warunkiem uznania wydatków za kwalifikowane 

jest ich poniesienie zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Oprócz tego, na mocy postanowień 

Umowy o dofinansowanie projektu beneficjent w stosunku do umów, do których nie stosuje się ustawy 

Pzp, zobowiązuje się zawierać je zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych.

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 danej umowy. W przypadku kontrolowanej Umowy 

stosuje się Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 z dnia 7.07.2017 r. (dalej Wytyczne).  

W jednostce kontrolowanej, w chwili wszczęcia postępowania objętego kontrolą zamówienia 

obowiązywała wersja Załącznika nr 5 „Zasady udzielania zamówień współfinansowanych ze środków 

Unii Europejskiej” do Regulaminu Udzielania Zamówień przez Enea Operator Sp. z o.o., 

wprowadzonego uchwałą nr 10/2008 Zarządu ENEA Operator Sp. z o.o. z dnia 08.01.2008 r. z późn. 

zmianami (dalej Regulamin).  Edycja regulaminu właściwa dla badanego postępowania zatwierdzona 

uchwałą nr 273/2018 Zarządu ENEA Operator Sp. z o.o. z 30.10.2018 r.

W ww. procedurze stwierdzono brak zapisów dotyczących możliwości upublicznienia zapytania 

ofertowego poprzez jego umieszczenie w Dzienniku Urzędowym UE, w przypadku zamówień o wartości 

równej bądź wyższej niż progi określone w pkt. 12 podrozdziału 6.5.2 Wytycznych oraz obowiązku 

publikacji informacji o wyniku postępowania w taki sam sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie 

ofertowe, zgodnie z zapisami pkt. 12 podrozdziału 6.5.2 Wytycznych. Pozostałe zapisy ww. procedury 

są zgodne z regulacjami zawartymi w Wytycznych. 

Od 4.03.2020 r. w jednostce kontrolowanej obowiązuje Regulamin udzielania zamówień  przez Enea 

Operator Sp. z o.o. współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej przyjęty Uchwałą nr 232/2019 
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Zarządu Enea Operator Sp. z o.o. z dnia 17.09.2019 r. obowiązujący od dnia 23.09.2019 r. zmieniony 

Uchwałą nr 52/2020 Zarządu ENEA Operator Sp. z o.o. z dnia 04.03.2020 r

Zapisy ww. procedury są zgodne z regulacjami zawartymi w Wytycznych.

Przebieg postępowania

Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia nie podlegającego ustawie Prawo 

Zamówień Publicznych. Postępowanie zostało przeprowadzone na podstawie obowiązującego 

w Spółce załącznika 5 „Zasady udzielania zamówień współfinansowanych ze środków Unii 

Europejskiej” do Regulaminu.

Zgodnie z ww. załącznikiem nr 5 do Regulaminu w celu przeprowadzenia postępowania jednostka 

merytoryczna 17.06.2019 r. dokonała szacowania wartości zamówienia na podstawie badania rynku, 

na kwotę 6 174 298,31 zł., tj. 1 431 986,99 EUR.

Następnie  17.06.2019 r. sporządzono Wniosek o uruchomienie postępowania o udzielenie zamówienia 

pn. „Budowa sieci inteligentnej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego 

(OD  Bydgoszcz) 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. Zadanie 3 – obszar Sicienko: modernizacja 

i przebudowa linii i stacji SN i nn, automatyzacja linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania 

i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników przepływu prądów 

zwarciowych”. We wniosku wskazano proponowany dziewięcioosobowy skład Komisji Przetargowej. 

Wniosek oraz skład Komisji Przetargowej został zaakceptowany przez Kierownika Zamawiającego 

17.06.2019 r.. 

Zgodnie z §10 ust. 10 b Regulaminu, z uwagi na brak kosztorysu inwestorskiego (zadanie było 

zaplanowane do realizacji w trybie „zaprojektuj i wybuduj”)  oraz brak danych historycznych z  

poprzednio zawartych umów obejmujących zakres przedmiotowej inwestycji, Zamawiający przyjął 

metodologię przygotowania karty szacowania wartości zamówienia w oparciu o dane uzyskane na 

podstawie zapytania ofertowego skierowanego do minimum 3 Wykonawców (badanie rynku). Ustalono, 

że 11.01.2019 r. rozesłano wiadomość mailową z zapytaniem ofertowym do następujących 

Wykonawców: ENEA Serwis Sp. z o.o., PBE ELBUD Poznań S.A., PUE Wergon Sp. z o.o., ZWSE 

MEGA-POL S.A., ELTEL Networks Energetyka S.A., SPIE ELBUD Gdańsk S.A., ELEKTROBUDOWA 

S.A., Contrast Sp. z o.o.,  Elektrotim.S.A. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe w dniach 23-28.01.2019 

r. wpłynęły 3 odpowiedzi od firm: ENEA Serwis Sp. z o.o.,  ZWSE MEGA-POL S.A. oraz PUE Wergon 

Sp. z o.o., Na podstawie złożonych wycen obliczono średnią arytmetyczną dla poszczególnych pozycji, 

które wykorzystano w karcie szacowania.
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W świetle przedłożonych dokumentów ustalono, iż szacowania wartości zamówienia 17.06.2019 r. 

dokonano w parciu o dane uzyskane na podstawie badania rynku w dniach 10-28.01.2019 r. tj. po 

upływie ponad 4 miesięcy od uzyskania danych umożliwiających takie szacowanie. Notatka z  

szacowania w opinii IP powinna być sporządzona w momencie, kiedy Zamawiający jest w stanie 

oszacować wartość przedmiotu zamówienia z należytą starannością na podstawie określonego opisu 

przedmiotu zamówienia. Wskazana notatka zatwierdzona została w oparciu o dane zebrane wprawdzie 

w okresie do 6 miesięcy przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia (ogłoszenie z dnia 

2.07.2019 r.), co jest zgodne z zapisami § 3 pkt. 14.b Regulaminu, jednakże z wyjaśnień Zamawiającego 

wywnioskować można, iż miał on świadomość, iż wartość szacowania z uwagi na upływ czasu mogła 

ulec zmianie. Zamawiający wskazuje w uzasadnieniu różnicy cenowej pomiędzy wartością szacowaną 

zamówienia, a wartością najniższej oferty przetargowej, iż od momentu badania rynku mającego na 

celu określenie wartości zamówienia do momentu złożenia ofert, tj. ok 6 miesięcy, z powodu ożywienia 

gospodarczego, niedoboru pracowników na rynku pracy oraz wzrostu płacy minimalnej  

zaobserwowano znaczący wzrost cen wykonawstwa robót budowlanych oraz wzrost cen materiałów 

budowlanych. Powyższe wskazuje, na fakt, iż Zamawiający, mając świadomość aktualnej sytuacji na 

rynku, a co za tym idzie hipotetycznego wzrostu wartości zamówienia, miał świadomość, że wartość 

szacowania ustalona na podstawie badania rynku przeprowadzonego ok. 6 miesięcy przed wszczęciem 

postępowania może być nieaktualna, co jest sprzeczne z zapisami § 3 pkt. 13 Regulaminu, który 

stanowi, iż szacując wartość zamówienia należy bazować na aktualnych cenach na rynku. W świetle 

powyższego Zamawiający powinien uaktualnić szacowanie wartości zamówienia, a takiej próby nie 

podjął. Należy stwierdzić zatem, że szacunkowa wartość zamówienia nie została ustalona z należytą 

starannością, co stanowi naruszenie Rozdziału 6.5 pkt 11 Wytycznych. Powyższe nie miało jednak 

wpływu na wybór trybu w którym zostało udzielone zamówienie.

Potwierdzono, że Komisja Przetargowa została powołana zgodnie z procedurami Beneficjenta 

tj. z ww. załącznikiem 5 do Regulaminu.

W dniu 17.06.2019 r. sporządzono Wniosek o zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia – tryb otwarty. 

Potwierdzono, że Oświadczenie członków komisji przetargowej zostało podpisane przez wszystkich 

członków Komisji. Potwierdzono, że treść przedmiotowego Oświadczenia jest zgodna z zapisami 

Wytycznych.

Ogłoszenie o zamówieniu wraz z Warunkami zamówienia zostało upublicznione na stronie internetowej 

Zamawiającego http://zamowienia.enea.pl oraz na stronie Bazy konkurencyjności 

https://bazakonkurencyjności.gov.pl  02.07.2019 r. Informację o wszczęciu postępowania wraz z linkiem 

do strony Zamawiającego, na której ukazało się ogłoszenie oraz do Bazy konkurencyjności  

Zamawiający przesłał do ponad 30 wykonawców.  

http://zamowienia.enea.pl/
https://bazakonkurencyjno[ci.gov.pl/
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Tym samym beneficjent spełnił niezbędne wymogi w zakresie upublicznienia zapytania ofertowego 

wynikające z Wytycznych.

W ogłoszeniu (Warunkach Zamówienia) Beneficjent zawarł informację na temat:

 opisu przedmiotu zamówienia,

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

 kryteria oceny ofert - (Zamawiający jako kryterium oceny ofert wskazał cenę – 95 % oraz okres 

gwarancji na roboty budowlane oraz dostarczone materiały i zamontowane urządzenia – 5 %),

 informację o wagach punktowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty,

 opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty,

 termin składania ofert, który ustalono na dzień 07.08.2019 r. na godz. 10.00 

 termin realizacji umowy;

 informacje na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych,

 we wzorze umowy, w § 19 określono warunki istotnych zmian umowy, 

 informacje o możliwości składania ofert częściowych (zamawiający nie przewidział takiej 

możliwości).

Ogłoszenie zawiera wszystkie elementy wynikające z Wytycznych.

Potwierdzono, że opis przedmiotu zamówienia nie odnosi się do określonego wyboru lub źródła lub  

znaków towarowych, patentów, rodzajów lub specyficznego pochodzenia. Zamawiający dopuścił 

oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych definiując zakres równoważności. W warunkach 

zamówienia Zamawiający wskazał, że wszelkie rozwiązania techniczne zostały zdefiniowane 

w standardach ENEA Operator Sp. z o. zamieszczonych na stronie internetowej Spółki.

Zgodnie z Protokołem z postępowania o udzielenie zamówienia regulaminowego prowadzonego 

w trybie: Regulamin 2018 – tryb otwarty (§ 3 ust. 2 pkt 1), otwarcie ofert odbyło się w dniu 07.08.2019 r. 

o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego.

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. Zgodnie 

z Protokołem Komisja Przetargowa po zbadaniu ofert stwierdziła, iż warunki wymagane od  

wykonawców spełnili wszyscy wykonawcy, z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy, żadna 

z ofert nie została odrzucona.

W wyniku przeprowadzonego postępowania najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ELTEL Networks 

Energetyka S.A. ul. Gutkowska 81D, 11-041 Olsztyn, za cenę netto 8 735 070,00 zł. Pomimo istotnej 

rozbieżności między wartościami przedstawionymi przez oferentów a wartościami szacowanymi do  

przetargu Zamawiający zdecydował się na wybór oferty najkorzystniejszej. Zdaniem Beneficjenta 
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różnicy cenowej pomiędzy wartością szacowaną zamówienia, a wartością najniższej oferty 

przetargowej należy upatrywać w zmianie sytuacji rynku budowlanego w drugiej połowie 2019 r. Zgodnie 

z wyjaśnieniami Zamawiającego, od momentu badania rynku mającego na celu określenie wartości 

zamówienia do momentu złożenia ofert minął okres około 6 m-cy. W tym czasie z powodu ożywienia 

gospodarczego, niedoboru pracowników na rynku pracy oraz wzrostu płacy minimalnej  

zaobserwowano znaczący wzrost cen wykonawstwa robót budowlanych oraz materiałów budowlanych.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z uzasadnieniem została przesłana uczestnikom 

postępowania 10.09.2019 r. 1Informację o wynikach postępowania Zamawiający opublikował również 

na własnej stronie internetowej http://zamowienia.enea.pl oraz w Bazie konkurencyjności 

https://bazakonkurencyjności.gov.pl.

Potwierdzono, że Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę spośród złożonych ofert, spełniającą 

warunki udziału w postępowaniu w oparciu o ustalone w warunkach zamówienia kryteria oceny. Wybór 

oferty był dokumentowany protokołem postępowania, który został zatwierdzony przez Kierownika 

zamawiającego 09.09.2019 r.

W załączniku 5 pn. „Zasady udzielania zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej” 

do Regulaminu wskazano, że Protokół z postępowania sporządzany jest w formie pisemnej i zawiera 

elementy obligatoryjne wymienione w Wytycznych.

Stwierdzono, że protokół z postępowania sporządzony 09.09.2019 r, zawiera wszystkie obligatoryjne 

elementy wymienione w załączniku 5 pn. „Zasady udzielania zamówień współfinansowanych ze  

środków Unii Europejskiej” do Regulaminu udzielania zamówień przez ENEA Operator Sp. z o.o. i  w  

Wytycznych.

Umowa nr CRU/U/1200/9000039406/2019 z wykonawcą została zawarta 15.10.2019 r. przez 

upoważnionych przedstawicieli wykonawcy oraz Zamawiającego. 

Analiza ryzyka w projekcie

Zgodnie z § 4 ust. 20 Umowy o dofinansowanie nr POIS.01.04.01-00-0009/17 Beneficjent sporządził 

„Analizę ryzyka nadużyć finansowych dla  projektu Budowa sieci inteligentnej na terenie województwa 

kujawsko-pomorskiego (OD  Bydgoszcz) 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”.

Beneficjent posiada wewnętrzne regulacje „Polityka Compliance Grupy ENEA” oraz „ Zasady 

przyjmowania i wręczania upominków w Grupie ENEA” w zakresie przeciwdziałania wystąpieniu 

1 pisma z potwierdzeniem wysłania

http://zamowienia.enea.pl/
https://bazakonkurencyjno[ci.gov.pl/
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konfliktu interesów, zapobiegania korupcji i nadużyciom finansowych w zakresie korupcji. A nie 

powinniśmy tu jeszcze przywołać kodeksu etyki bo mają

Symptomy mogące wskazywać na wystąpienie nadużycia finansowego

Przekazane dokumenty potwierdziły, że szacunkowa wartość objętego powyższą kontrolą zamówienia 

nie została ustalona z należytą starannością, co stanowi naruszenie Rozdział 6.5 pkt 11 Wytycznych. 

Powyższe nie miało jednak wpływu na wybór trybu w którym zostało udzielone zamówienie.

Zdaniem kontrolującego pomimo wystąpienia symptomów mogących wskazywać na wystąpienie 

nadużycia finansowego, nie potwierdzono, aby w objętym kontrolą postępowaniu o udzielenie 

zamówienia faktycznie doszło do 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 nieobjętych zakresem 

stosowania ustawy PZP,

 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 procedury beneficjenta w zakresie udzielania zamówień.

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

Szacunkowa wartość objętego powyższą kontrolą zamówienia nie została ustalona z należytą 

starannością, co stanowi naruszenie Rozdział 6.5 pkt 11 Wytycznych. Powyższe nie miało jednak 

wpływu na wybór trybu w którym zostało udzielone zamówienie.

W Regulaminie Zamawiającego stwierdzono brak zapisów dotyczących regulacji z Wytycznych w  

zakresie możliwości upublicznienia zapytania ofertowego poprzez jego umieszczenie w Dzienniku 
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Urzędowym UE, w przypadku zamówień o wartości równej bądź wyższej niż progi określone  w  pkt. 12 

podrozdziału 6.5.2 Wytycznych oraz obowiązku publikacji informacji o wyniku postępowania w taki sam 

sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe, zgodnie z  zapisami pkt. 12 podrozdziału 6.5.2 

Wytycznych. Pozostałe zapisy ww. procedury są zgodne z  regulacjami zawartymi w Wytycznych. 

Jednakże odstąpiono od zaleceń pokontrolnych z uwagi na fakt, iż od 4.03.2020 r. w jednostce 

kontrolowanej obowiązuje Regulamin udzielania zamówień  przez Enea Operator Sp. z o.o. 

współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej przyjęty Uchwałą nr 232/2019 Zarządu Enea 

Operator Sp. z o.o. z dnia 17.09.2019 r. obowiązujący od  dnia 23.09.2019 r. zmieniony Uchwałą nr 

52/2020 Zarządu ENEA Operator Sp. z o.o. z dnia 04.03.2020 r., którego zapisy są zgodne z 

regulacjami zawartymi w Wytycznych. 

D. Informacja o korektach finansowych 

Nie dotyczy

E. Zalecenia

Lp. Treść zaleceń Termin realizacji
Stopień 

ważności

1. Bezwzględnie przestrzegać określonych w Rozdziale 6.5 

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 

2014-2020 z dnia 7.07.2017 r. oraz Regulaminu Udzielania 

Zamówień przez Enea Operator Sp. z o.o., wprowadzony 

uchwałą nr 10/2008 Zarządu ENEA Operator Sp. z o.o. z dnia 

08.01.2008 r. zmieniony uchwałą nr 273/2018 Zarządu ENEA 

Operator Sp. z o.o. z 30.10.2018 r., zapisów dotyczących 

szacowania wartości zamówienia.

przy następnych 

postępowaniach 

wysoki

Termin przekazania informacji o sposobie wdrożenia zaleceń pokontrolnych lub przyczynach 
niepodjęcia odpowiednich działań: 14 dni od dnia otrzymania niniejszego dokumentu.

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

Opinia pokontrolna nr POIS-01.04.01-U-1/20 została opracowana, zweryfikowany i podpisana zdalnie 

z uwagi na sytuacje epidemiologiczną – COVID-19.



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

      

Anna Skowronek

specjalista

Dokument zaakceptowany zdalnie

 z uwagi na sytuacje epidemiologiczną – COVID-19 

           (Pieczęć i podpis osoby przeprowadzające czynności 
kontrolne)

$IMIE_NAZWISKO_PODPISUJACEGO  
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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