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BKA-PE.0831.51.2020.KT Warszawa, 01-12-2020 r.

OPINIA POKONTROLNA KONTROLI nr POIS.01.01.02-UA/22/20 

A. Podstawowe informacje o kontroli i jednostce kontrolowanej 

1. Numer kontroli POIS.01.01.02-UA/22/2020 

2. Numer projektu POIS.01.01.02-00-0003/18

3. Tytuł projektu „Przebudowa stacji 110/15kV Nidzica w celu umożliwienia 

rozwoju energetyki odnawialnej”

4. Podstawa prawna 

przeprowadzenia kontroli

§ 13 Umowy o dofinansowanie nr POIS.01.01.02-00-0003/18 

z 18.09.2019 r.

5. Nazwa jednostki kontrolowanej ENERGA-OPERATOR S.A.

6. Adres jednostki kontrolowanej ul. Marynarki Polskiej 10 

80-557 Gdynia

7. Osoba dokonująca czynności 

kontrolnych

Katarzyna Tatkiewicz

Główny specjalista

8. Termin i rodzaj kontroli Kontrola planowa,  ex post przeprowadzona w okresie: 

09.11.2020-27.11.2020 r.

Kontrola przeprowadzona w trybie pracy zdalnej.

9. Zakres kontroli Kontrola: procedury zawarcia umowy nr  

ZP/2380/606MZ/2019/182321 z 27.06.2019 r. na „Wykonanie 

projektu budowlano-wykonawczego oraz robót budowlanych 

według tego projektu dla GPZ Nidzica.”

Kontrola zmian w ww. umowie wprowadzonych aneksem nr 1 z  

08.06.2020 r.

10. Dane identyfikujące kontrolowaną umowę

1 Zarejestrowana w Centralnym Rejestrze Umów beneficjenta od pozycją CRU  OJ 02232/19 6MZI/2019/06/06
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11 Numer umowy oraz data zawarcia 

z wykonawcą

ZP/2380/606MZ/2019/18232 z 27.06.2019 r

12 Podstawa prawna zawarcia 

umowy
 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 19.07.2017 r.

 Wewnętrzna procedura Beneficjenta - Regulamin udzielania 

zamówień w ENERGA-OPERATOR S.A. z dofinansowaniem 

ze środków unijnych wprowadzony Uchwałą nr 1799/IX 

Zarządu ENERGA OPERATOR S. A .z 13.12.2018 r. 

13 Nazwa Wykonawcy umowy ELTEL Networks Energetyka S.A.

Gutkowo 81 D

11-041 Olsztyn

14 Wartość netto umowy 2 775 000,00 zł netto

15 Wartość brutto umowy 2 775 000,00 zł netto+VAT

B. Ustalenia kontroli

W umowie o dofinansowanie nr POIS.01.01.02-00-0003/18 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 udzielania zamówień 

w ENERGA-OPERATOR S.A. z dofinansowaniem ze środków unijnych (dalej Regulamin) 

obowiązującą w dniu wszczęcia postępowania tj. regulamin stanowiący Załącznik nr 18 do protokołu 

nr 197 z  posiedzenia Zarządu ENERGA-OPERATOR S.A. w dniu 13.12.2018 r. – Uchwała nr 1799/IX 

Zarządu ENERGA OPERATOR S.A. (Spółka) z 13.12.2018 r. 

Zagadnienia dotyczące zgodności ww. procedury z regulacjami Wytycznych, podlegały analizie 

w ramach kontroli POIS.01.01.02-U/20/2020, wyniki analizy opisano w opinii pokontrolnej 

z ww. kontroli. Ustalono, że zapisy procedury są zgodne z regulacjami zawartymi w Wytycznych.
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Treść obowiązujących w jednostce procedur udzielania zamówień publicznych jest udostępniona 

na stronie internetowej Beneficjenta www.energa.operator.pl i bip.energa.operator.pl. W momencie 

realizacji zamówienia Beneficjent był zamawiającym sektorowym. Z uwagi na szacunkową wartość 

zamówienia nie przekraczającą tzw. „progu unijnego” (art. 11 ust. 8 Pzp) postępowanie przeprowadzono 

w oparciu o ww. Regulamin zgodnie z zasadą konkurencyjności o której mowa w Rozdziale 6.5.2. 

Wytycznych.

Przebieg postępowania 

Przygotowanie postępowania

Ustalono2, że obowiązek tworzenia planu zamówień nie dotyczy zamawiających sektorowych. 

Uchwałą nr 1762/IX Zarządu ENERGA-OPERATOR S.A. z 06.12.2018 r. Zarząd Spółki wyraził 

zgodę na wprowadzenie do planu rzeczowo-finansowego na 2019 r. zadań inwestycyjnych 

zakwalifikowanych do ubiegania o dofinansowanie z programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko 2014-2020 trzech projektów inwestycyjnych (w tym projekt objęty kontrolą) 

o łącznej wartości 8 533 600.00 zł.

Postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego 

oraz robót budowlanych według tego projektu dla GPZ w ramach projektu POIS.01.01.02-00-

0003/18 pn.: „Przebudowa stacji 110/15kV Nidzica w celu umożliwienia rozwoju energetyki 

odnawialnej” wszczęto na podstawie wniosku zakupowego ENERGA-OPERATOR S.A. 

z 09.05.2019 r. nr ZP/2380/606MZI/2019/18232 sporządzonego przez Wydział Zarządzania 

Inwestycjami. Zaproponowano w nim tryb postępowania przetarg nieograniczony w oparciu 

o Regulamin.

Szacowanie wartości zamówienia

Szacunkową wartość zamówienia określono 06.03.2019 r. w wysokości 2 795 568,75 zł netto, 

3 438 549,56 zł brutto na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Podstawa prawna szacowania 

wartości zamówienia: art. 33 ust. 3 pkt 1 Pzp oraz  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 

18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389).

W ocenie IP szacowanie wartości zamówienia zostało przeprowadzone z zachowaniem należytej 

staranności zgodnie z art. 32 ust. 1 Pzp oraz rozdziałem 6.5 pkt. 11i 12 Wytycznych.

Komisja przetargowa

2 Pismo Beneficjenta EOP-FSU-000106-2020 z 05.11.2020

http://www.energa.operator.pl/
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Komisja przetargowa została ukonstytuowana na podstawie wniosku zakupowego 

nr ZP/2380/606MZI/2019/18232 z 13.05.2019 r., na którym Dyrektor Generalny Oddziału 

(Prokurent) wyraził zgodę na jej powołanie i proponowany 4 osobowy skład. 

Komisja przetargowa działała w oparciu o Regulamin Komisji Przetargowej z 01.01.2018 r. 

(Wersja 05). Członkowie Komisji złożyli  29.05.2019 r. „oświadczenia o niepodleganiu 

wyłączeniu z postępowania o udzielenie zamówienia”.

Treść ww. oświadczeń jest zgodna z ww. Regulaminem Komisji Przetargowej oraz warunkami 

określonymi w pkt 3 części 6.5.2 Wytycznych.

Upublicznienie zaproszenia do udziału w postępowaniu

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego upubliczniono w następujący 

sposób:

 zamieszczono je 14.05.2019 r. na platformie zakupowej pod adresem http://bip.energa-

operator.pl/olsztyn/lokalne1154  

 opublikowano 14.05.2019 r. w Bazie Konkurencyjności pod numerem 18198.

Ustalono, że treść ww. ogłoszeń była zgodna z warunkami określonymi w pkt 2 lit. b części 6.5.2 

Wytycznych.

Warunki zamówienia

Warunki zamówienia (dalej WZ) opracowano w maju 2019 r., zostały zaakceptowane 

14.05.2019 r. przez Dyrektora Generalnego Oddziału (Prokurent

Opis przedmiotu zamówienia określony w WZ 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 WZ są zgodne z zasadami określonymi w pkt 8 części 

6.5.2 Wytycznych.

Zgodnie z WZ otwarcie ofert miało być jawne i nastąpić 29.05.2019 r. o godzinie 11:30 

w siedzibie Zamawiającego.

Oceniono że terminy składania ofert określone w ogłoszeniu były zgodne z wymogami określonymi 

w pkt 10 części 6.5.2 Wytycznych (nie mniej niż 14 dni od daty ogłoszenia dla robót budowlanych.

Oferty, ocena ofert

W trakcie postępowania zamawiający otrzymał pytanie dotyczące warunków postępowania, 

na które udzielił odpowiedzi, podając ja do wiadomości pozostałym uczestnikom postępowania.

Zgodnie ze zbiorczym zestawieniem z otwarcia ofert z 29.05.2019 r. w terminie określonym 

w ogłoszeniach wpłynęły 4 oferty. 

Najkorzystniejszą okazała się oferta firmy: ELTEL Networks Energetyka S.A, Gutkowo 81 D,

http://bip.energa-operator.pl/olsztyn/lokalne1154
http://bip.energa-operator.pl/olsztyn/lokalne1154
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11 -041 Olsztyn, która uzyskała 100 punktów.

Publikacja ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania

Zamawiający upublicznił informację o wyniku postępowania w taki sposób, w jaki upubliczniono 

informację o wszczęciu postępowania tj. na stronie internetowej http://bip.energa-operator.pl 

(03.06.2019 r.) i w Bazie Konkurencyjności (ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

z 03.06.2019 r.). Uczestnicy postępowania zostali poinformowaniu 03.06.2019 r 

o rozstrzygnięciu pocztą elektroniczną. 

Protokół z postępowania

Protokół z postępowania zawiera obligatoryjne elementy i informacje określone w pkt 19 lit. c 

części 6.5.2 Wytycznych. 

Protokół z postępowania z 03.06.2019 r. zawiera większość obligatoryjnych elementów 

wymienionych w Wytycznych z wyjątkiem daty sporządzenia protokołu, dat wpływu ofert oraz 

wykazu załączników.

W ocenie IP dokumenty załączone do protokołu, które są wymienione w pkt. 19 lit. h rozdziału 

6.5.2 Wytycznych nie zostały oznaczone jako załączniki do protokołu. 

Daty wpływu ofert są naniesione na kopertach zawierających złożone oferty, które 

są załącznikami do protokołu. W ocenie IP zgodnie z pkt 19 ppkt. b) Rozdziału 6.5.2 Wytycznych, 

daty wpływu ofert powinny być wskazane w treści protokołu, a nie tylko na  załącznikach 

do protokołu, którymi są oferty. 

Umowa 

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania ENERGA-OPERATOR S.A. zawarła 27.06.2019 r. 

umowę nr ZP/2380/606MZI/2019/18232 (dalej: Umowa) z firmą ELTEL NETWORKS 

ENERGETYKA S.A. 

Zapisy Umowy są tożsame z ofertą wykonawcy i warunkami zamówienia. Strony ustaliły wartość 

przedmiotu Umowy na kwotę 2 775 000,00 zł netto. Wartość ta jest zgodna z kwotą 

zaproponowaną przez oferenta w ofercie.

Zmiana umowy

Warunki umowy nr ZP/2380/606MZI/2019/18232 zostały zmienione aneksem nr 1 

z 08.06.2020 r. Zmiana obejmowała wydłużenie terminu realizacji umowy z 26.06.2020 r. 

do 02.09.2020 r.

Wykonawca firma ELTEL NETWORKS ENERGETYKA S.A. zabezpieczyła dostępność 

transformatorów, które w ramach umowy planowane były do zainstalowania składając 

do dostawcy (Firma Fabryka Transformatorów Żychlin sp. z o.o.) zamówienie nr 2201904255. 
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Dostawca zaakceptował termin dostawy do końca kwietnia 2020 r. Następnie dostawca 

poinformował wykonawcę, że ze względu na COVID-19 termin ten ulegnie przesunięciu.

Wykonawca złożył 06.05.2020 r. wniosek3 o przesuniecie terminu realizacji umowy 

na 31.08.2020 r. z uwagi na warunki związane z wirusem COVID-19 i trudności z założonymi 

terminami dostaw transformatorów. 

Producent był uzależniony od dostaw komponentów niezbędnych do budowy transformatorów z  

południowej i zachodniej Europy, które nie mogły być zrealizowane w  planowanych terminach 

z uwagi na pandemię COVID-19. Termin dostawy urządzeń i termin realizacji prac montażowych 

uległ wydłużeniu. Wykonawca nie miał możliwości dochowania terminu określonego w umowie. 

Z uwagi na tą sytuacje strony zawarły ww. aneks.

Ustalono, że w warunkach zamówienia (wzór umowy stanowiący załącznik do WZ) przewidziano 

możliwość zmiany terminu realizacji umowy. Zgodnie z brzmieniem § 25 ust 1 umowy 

nr ZP/2380/606MZI/2019/18232 dokonanie zmian postanowień umowy było możliwe ponieważ 

jej wykonanie w terminie pierwotnym nie jest możliwe z przyczyn niezawinionych przez 

wykonawcę.

Zmiana umowy aneksem nr 1 była również dopuszczalna w świetle Wytycznych – Rozdział 6.5.2 

pkt 22 lit. a: zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w zapytaniu 

ofertowym oraz określił warunki takiej zmiany, o ile nie prowadzą one do zmiany charakteru 

umowy.

Analiza ryzyka w projekcie

Zagadnienia dotyczące ryzyka nadużyć finansowych projektu POIS.01.01.02-00-0003/18

pn.: „Przebudowa stacji 110/15kV Nidzica w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej” 

podlegają Polityce zarządzania ryzykiem w Grupie Energa (załącznik nr 8 do Umowy współpracy w  

Grupie Energa). 

Dla projektu POIS.01.01.02-00-0003/18 opracowano kartę ryzyka nr 34-7. Zidentyfikowano w niej 

ryzyko wystąpienia nadużyć finansowych w procesie realizacji projektu, procesów zakupowych, 

przetargowych oraz rozliczeń finansowych. 

W Spółce obowiązują:

 Polityka przeciwdziałania nadużyciom i konfliktowi interesów w Grupie ENERGA,

 Zasady przeprowadzania audytów i kontroli wewnętrznych,

 Identyfikacja i ocena ryzyka,

 Zasady przyjmowania i wręczania prezentów w Grupie ENERGA,

 Karta ryzyka nr 15 Ryzyko: nieefektywna realizacja zakupów,

3 pismo O-OU/G/9233/2020 z 06.05.2020
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 Karta ryzyka nr 31: Ryzyko nadużyć w działalności Linii Biznesowej dystrybucja,

 Karta ryzyka nr 34: Ryzyko: wystąpienie nadużyć finansowych w związku z realizacja 

projektów unijnych.

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 zidentyfikowano symptomów, mogących wskazywać, że mogło dojść 

do nadużyć finansowych w trakcie przeprowadzania postępowania objętego kontrolą.

Zastosowane techniki kontrolne:

a) analiza dokumentów źródłowych,

b) analiza regulaminu Beneficjenta dot. postępowań.

Wypełniono listy sprawdzające:

 lista sprawdzająca: część dot. postępowaniach nieobjętych zakresem stosowania ustawy Prawo 

zamówień publicznych, aneksów nie objętych Pzp,

 lista sprawdzająca dotycząca analizy ryzyka w projekcie,

 lista sprawdzająca dotycząca symptomów mogących wskazywać na wystąpienie nadużycia 

finansowego.

C. Wykaz stwierdzonych naruszeń i nieprawidłowości

Nie stwierdzono

D. Informacja o korektach finansowych 

Nie dotyczy

E. Zalecenia

Lp. Treść zaleceń Termin realizacji Stopień 

ważności

1 Należy zamieszczać w protokole z postępowań informację 

o dacie sporządzenia protokołu, datach wpływu ofert oraz 

spis załączników .

Dokumenty stanowiące załączniki do protokołu winny być 

oznaczone jako załączniki do protokołu. 

Przy kolejnej 

aktualizacji 

regulaminu 

Komisji 

Przetargowej

średni

Termin przekazania informacji o sposobie wdrożenia zaleceń pokontrolnych lub przyczynach niepodjęcia 

odpowiednich działań: 15 dni od dnia otrzymania opinii.
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F. Informacja o wystąpieniu z wnioskiem do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych 

o przeprowadzenie kontroli (nie dotyczy)

Opinia pokontrolna kontroli nr POIS-01.01.02-UA/22/2020 została opracowana, zweryfikowany 

i podpisana zdalnie z uwagi na sytuacje epidemiologiczną – COVID-19.

27.11.2020 r.                                                     Katarzyna Tatkiewicz

Dokument zaakceptowany zdalnie z uwagi na sytuacje 

epidemiologiczną – COVID-19

(Pieczęć i podpis osoby przeprowadzające czynności kontrolne)

$$IMIE_NAZWISKO_PODPISUJACEGO  
$STANOWISKO_PODPISUJACEGO 
$DEPARTAMENT_PODPISUJACEGO
/ – 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 

informacji 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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 Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu 1360853.4389896.3462856
Nazwa dokumentu Energa Operator kontrola Pzu nr 22.pdf

Tytuł dokumentu Energa Operator kontrola Pzu nr 22
Sygnatura dokumentu BKA-PE.0831.51.2020

Data dokumentu 2020-12-01 13:21:01

Skrót dokumentu 9FD5024184858C0E9B47A6A1715EE7C30A8
CA036

Wersja dokumentu 1.6
Data podpisu 2020-12-01 

Podpisane przez Małgorzata Keller-Boroszko; Ministerstwo 
Klimatu Dyrektor

Rodzaj certyfikatu Certyfikat kwalifikowany podpisu 
elektronicznego karta

Akceptacja

Zawłocka Bożena, 2020-11-27 11:26:33, wersja 
1.3 (Główny Specjalista - p. o. Naczelnika 
Wydziału, Biuro Kontroli i Audytu (BKA), 
Wydział Kontroli POIiŚ - Sektor Energetyka 
(BKA-PE)) Ministerstwo Środowiska

Akceptacja

Tatkiewicz Katarzyna, 2020-11-27 09:27:32, 
wersja 1.0 (Główny Specjalista, Biuro Kontroli i 
Audytu (BKA), Wydział Kontroli POIiŚ - Sektor 
Energetyka (BKA-PE)) Ministerstwo Środowiska
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