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BKA-PE.0831.49.2020.KR Warszawa, 29-12-2020 r.

OPINIA POKONTROLNA KONTROLI nr POIS.01.04.01-U/25/20

A. Podstawowe informacje o kontroli i jednostce kontrolowanej:

1. Numer kontroli: POIS.01.04.01-U/25/20

2. Numer projektu: POIS.01.04.01-00-0017/17

4. Tytuł projektu: Budowa sieci inteligentnej na terenie północno-
zachodniej Polski (OD Szczecin) 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:

Umowa o dofinansowanie projektu nr POIS.01.04.01-
00-0017/17 zawarta 27.10.2017 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:

Katarzyna Rudna
Główny Specjalista

9. Termin i rodzaj kontroli: Kontrola planowa, przeprowadzona w dniach:
od 10.11.2020 r. do 22.12.2020 r.
kontrola przeprowadzona w trybie pracy zdalnej

10. Zakres kontroli: Kontrola procedury zawarcia umowy nr 
CRU/S/1200/9000032437/2018 z 16.10.2018 r., 
przedmiot zamówienia: Budowa sieci inteligentnej na 
terenie północno-zachodniej Polski (OD Szczecin) 
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.

Dane identyfikujące kontrolowaną umowę: 

11. Numer umowy oraz data zawarcia 
umowy z wykonawcą:

umowa nr CRU/S/1200/9000032437/2018 
z 16.10.2018 r.

12. Podstawa prawna zawarcia 
umowy:

Rozdział 6.5.2 Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
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Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020 z dnia 19.07.2017 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.

13. Nazwa Wykonawcy umowy: ENEA Serwis Sp. z o.o., Gronówko 30, 64-111 Lipno, 
Oddział Zachód Rejon Szczecin, 
ul. Krasińskiego 53, 71 447 Szczecin 

14. Wartość netto umowy: 16 897 920,00zł 

15. Wartość brutto umowy: 20 784 441,60zł 

B. Ustalenia kontroli:

Procedury wewnętrzne Beneficjenta w zakresie wyboru wykonawcy i zawierania umów.

Na mocy zapisów Umowy o dofinansowanie projektu nr POIS.01.04.01-00-0017/17 (dalej: Umowa 
o dofinansowanie), 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 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej: Wytyczne). Oprócz tego, na mocy postanowień 
Umowy o dofinansowanie projektu Beneficjent w stosunku do umów, do których nie stosuje się ustawy 
Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa Pzp), zobowiązuje się zawierać je zgodnie z zasadą 
konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych.

Do oceny prawidłowości zawarcia Umowy nr CRU/S/1200/9000032437/2018 z 16.10.2018 r. zawartej 
w ramach realizacji niniejszego 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 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017 r. Kontrolowane 
postępowanie w wyniku, którego zawarto ww. umowę zostało wszczęte po podpisaniu Umowy 
o dofinansowanie. 

W jednostce kontrolowanej, w chwili wszczęcia postępowania obowiązuje Załącznik nr 5 Zasady 
udzielania zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej do Regulaminu Udzielania 
Zamówień przez ENEA Operator Sp. z o.o., stanowiący Załącznik do Uchwały nr 232/2016 Zarządu 
ENEA Operator Sp. z o.o. z dnia 4 listopada 2016 r. oraz Regulamin zawierania umów przez ENEA 
Operator Sp. z o.o. wprowadzony Uchwałą nr 179/2014 Zarządu ENEA Operator Sp. z o.o. z dnia 
27.05.2014 r.

Zgodność zapisów ww. procedur obowiązujących u Beneficjenta z regulacjami zawartymi 
w Wytycznych była już przedmiotem kontroli Instytucji Pośredniczącej. W Opinii pokontrolnej 
nr kontroli nr POIS-1.2-U-22/18 z 25.02.2019 r. potwierdzono zgodność tych zapisów z Wytycznymi.

Przebieg postępowania.

Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia nie podlegającego ustawie Prawo 
Zamówień Publicznych. Postępowanie zostało przeprowadzone na podstawie obowiązującego w Spółce 
Załącznika nr 5 Zasady udzielania zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 
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(dalej: Załącznik nr 5) do Regulaminu Udzielania Zamówień przez ENEA Operator Sp. z o.o. (dalej: 
Regulamin). 

Zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 1 ww. Regulaminu zamówienie zostało przeprowadzone w trybie podstawowym 
– tj.: trybie otwartym.

W celu przeprowadzenia postępowania jednostka merytoryczna dokonała szacowania wartości 
zamówienia na kwotę 13 200 000,00zł netto, czego dowodzi zatwierdzona przez Dyrektora Oddziału 
Dystrybucji Szczecin 01.12.2017 r. Notatka z szacowania wartości zamówienia (dalej: Notatka). 
Ustalenia wartości zamówienia dokonano na podstawie zamówień podobnych zrealizowanych w 2017 r. 
oraz na podstawie zapytań skierowanych 31.08.2017 r. do trzech firm: ABB, Siemens i SBG. 
Odpowiedzi na skierowane zapytanie uzyskano 5-6.09.2017 r. Do ww. notatki załączone zostały 
dokumenty źródłowe, na podstawie których ustalono szacunkową wartość zamówienia. Stwierdzono, 
że dokumenty te potwierdzają przyjęty przez Beneficjenta sposób wyliczenia jednostkowych kwot, 
na podstawie których ustalono szacunkową wartość zamówienia. Ustalenia wartości zamówienia 
dokonano nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania na roboty budowlane. 
Wobec powyższego należy uznać, że szacowania wartości zamówienia dokonano z należytą 
starannością, a szacowanie jest dokumentowane w sposób zapewniający właściwą ścieżkę audytu. 
Beneficjent spełnił niezbędny wymóg stawiany w Rozdziale 6.5 pkt 11 Wytycznych.

W świetle złożonych przez potencjalnych Wykonawców ofert stwierdzić należy, że każda z nich 
przekracza znacząco szacowane przez Beneficjenta koszty. Następnie licytowane w toku prowadzonej 
aukcji elektronicznej ceny również nie zbliżyły się do tej, wskazanej w szacunku Beneficjenta. Różnica 
jest znaczna. Faktem jest, że wylicytowana cena najkorzystniejszej oferty przekracza o ponad 3,5 mln zł 
netto kwotę szacowanej wartości przedmiotu zamówienia. Beneficjent dokonał weryfikacji szacunku 
zamówienia i okazało się, że największe przekroczenie wartości oferty odnotowano w zakresie stacji 
transformatorowej SN/nn z transformatorem z podobciążeniowym przełącznikiem zaczepów, 
zabudowie kompensacji nadążnych w stacjach WN/SN wraz z modernizacją pola SN oraz linii 
napowietrznych i kablowych SN. Beneficjent1, wyjaśnił że w jego opinii przyczyną cen ofertowych 
przekraczających kwotę oszacowaną jest przede wszystkim zaproponowane innowacyjne rozwiązanie 
technologiczne dla zabudowy kompensacji w stacjach oraz zwiększenie prognozowanych wielkości 
środków na uzyskanie zgód na zajęcie pasa drogowego i kłopotliwą organizację ruchu na drodze o 
dużym natężeniu ruchu w pasie drogi wojewódzkiej. 

Badanie nie wykazało nieprawidłowości przy szacowaniu wartości zamówienia. 

W dniu 01.12.2017 r. sporządzony został Wniosek o uruchomienie postępowania 
RPUZ/S/0378/2017/OD/ZZD/DR/RI (dalej: Wniosek o uruchomienie postępowania),2 w którym 
wskazano oszacowaną wartość zamówienia zgodnie z treścią Notatki, dokonując przeliczenia na euro, 
tj.: 3 161 752,38 euro3. Weryfikacja ww. dokumentu wykazała, że błędnie wskazano, że wartość 
zamówienia oszacowano na podstawie § 10 ust. 10 Regulaminu udzielenia zamówień przez ENEA 
Operator Sp. z o.o. obowiązującego od dnia 15 marca 2012 r. Powyższy zapis jest niezgodny ze stanem 
faktycznym, gdyż w chwili wszczęcia postępowania obowiązywał Regulamin z dnia 4 listopada 
2016 r.4, jednakże zapis ten nie wpływa na właściwe oszacowanie wartości zamówienia. Potwierdzono, 
że ustalenia wartości zamówienia dokonano zgodnie z obowiązującym Załącznikiem nr 5 
do Regulaminu z dnia 4 listopada 2016 r. 

We Wniosku o uruchomienie postępowania wskazano proponowany dwunastoosobowy skład Komisji 
Przetargowej, w tym Przewodniczącego i Sekretarza. Wniosek o uruchomienie postępowania oraz skład 
Komisji Przetargowej, a także Wniosek o zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia został 
zatwierdzony przez Kierownika Zamawiającego 29.12.2017 r. Potwierdzono, że Komisja Przetargowa 
została powołana zgodnie z Załącznikiem nr 5. 

1 Uzasadnienie dotyczące przekroczonych kwot ofert w postępowaniu z dnia 10.07.2018 r.
2 stanowiący Załącznik nr 1 do Protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia,
3 w oparciu o średni kurs złotego w stosunku do euro określony w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w  
sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych,
4 wprowadzony Zarządzeniem 232/2016 Zarządu ENEA Operator Sp. z o.o.
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W wyniku analizy przekazanej dokumentacji stwierdzono, że wszyscy członkowie Komisji 
Przetargowej oraz Kierownik Zamawiającego podpisali Oświadczenia o braku powiązań stanowiące 
załącznik nr 7 do Regulaminu. Potwierdzono, że treść przedmiotowego oświadczenia jest zgodna 
z zapisami Rozdziału 6.5.2 pkt 3 Wytycznych.

Beneficjent wszczynając postępowanie na Budowę sieci inteligentnej na terenie północno-zachodniej 
Polski (OD Szczecin) 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, 08.02.2018 r., 
miał już podpisaną umowę o dofinansowanie na realizację projektu. Ogłoszenie o zamówieniu 
wraz z Warunkami zamówienia5 zostało upublicznione 08.02.2018 r. w Bazie konkurencyjności6 pod 
numerem 1086342 oraz dodatkowo na stronie internetowej Zamawiającego7. Tym samym zostały 
spełnione niezbędne wymogi w zakresie upublicznienia zapytania ofertowego wynikające z Rozdziału 
6.5.2 pkt 13 Wytycznych. Stwierdzono, że informacja o wszczęciu postępowania wraz z linkiem 
do strony Zamawiającego, na której ukazało się ogłoszenie oraz do Bazy konkurencyjności została 
przesłana do większej liczby podmiotów prowadzących działalność w przedmiocie zamówienia 
niż określono to w Regulaminie. Powyższe potwierdza, że Beneficjent spełnił niezbędne wymogi 
w zakresie upublicznienia zapytania ofertowego wynikające także z Regulaminu.

W ogłoszeniu (załącznik: Warunki zamówienia) Beneficjent zawarł informację na temat:
 opisu przedmiotu zamówienia,
 warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia, 
 kryteria oceny ofert: cena – 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 19.03.2018 r. na godz. 10.00, tj.: 39 dni od daty 

upublicznienia ogłoszenia,
 termin realizacji umowy;
 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 Rozdziału 6.5.2 pkt 11 Wytycznych.

W toku prowadzonego postępowania, Zamawiający na stronie internetowej 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ zamieścił informacje dotyczące odpowiedzi 
na zadane przez Wykonawców pytania, modyfikacji Warunków zamówienia oraz zmiany treści 
ogłoszenia o zmianie zamówienia. Tym samym zostały spełnione niezbędne wymogi w zakresie 
upublicznienia treści pytań dotyczących zapytania ofertowego wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego 
wynikające z Rozdziału 6.5.2 pkt 17 Wytycznych.

Potwierdzono, że opis przedmiotu zamówienia nie odnosi się do określonego wyboru lub źródła 
lub znaków towarowych, patentów, rodzajów lub specyficznego pochodzenia. W opisie przedmiotu 
zamówienia zastosowano nazwę i kod określony we Wspólnym Słowniku Zamówień8, zgodnie 
z Rozdziałem 6.5.2 pkt 7 Wytycznych. Zamawiający dopuścił oferowanie materiałów lub urządzeń 
równoważnych definiując zakres równoważności zgodnie z Rozdziałem 6.5.2 pkt 5 Wytycznych. 
W warunkach zamówienia Zamawiający wskazał, że wszelkie rozwiązania techniczne zostały 
zdefiniowane w standardach ENEA Operator Sp. z o. zamieszczonych na stronie internetowej Spółki. 

5 oznaczenie sprawy RPUZ/S/0378/2017/OD/ZZD/DR/RI z dnia 08.02.2018 r.
6 strona internetowa wskazana w komunikacie ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, przeznaczona do umieszczania zapytań 
ofertowych (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/)   
7 http://zamowienia.enea.pl
8 Rozporządzenie (WE) nr 2195/2020 Parlamentu Europejskiego i Rady z 5.11.2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (PCV) 
(Dz. Urz. UE rodz. 6, t. 5, str. 3)

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://zamowienia.enea.pl/
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W Warunkach zamówienia wskazano, że kiedy zostaną złożone co najmniej dwie ważne oferty, 
Zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną w celu ustalenia ostatecznego bilansu ceny i innych 
kryteriów oceny ofert. W toku aukcji stosowane będzie kryterium ceny. 

Zgodnie z informacją podaną w Warunkach zamówienia oraz Protokołem z postepowania o udzielenie 
zamówienia regulaminowego prowadzonego w trybie: Regulamin 2009 – Tryb otwarty (§ 3 ust. 2 pkt 1) 
(dalej: Protokół z postępowania), otwarcie ofert odbyło się w dniu 19.03.2018 r. o godz. 10.15 
w siedzibie Zamawiającego. Na otwarciu ofert obecny był przedstawiciel jednego z oferentów, firmy 
Contrast Sp. z o.o. z Ostrowa Wielkopolskiego.9

Do upływu terminu składania ofert złożono 5 ofert10. Ustalono, że Komisja przetargowa dokonała oceny 
ww. ofert pod względem postawionych warunków oraz braku podstaw do wykluczenia. W toku badania 
ofert Komisja przetargowa zwracała się do wszystkich Wykonawców o udzielenie wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych przez nich ofert, w tym treści dokumentów i oświadczeń załączonych 
do oferty. Z dokumentacji wynika, że dokonano odrzucenia jednej oferty Wykonawcy11. Zgodnie 
z uzasadnieniem, powodem odrzucenia oferty było nie wywiązanie się oferenta z dostarczenia 
w wyznaczonym czasie oświadczeń i brakujących dokumentów oraz nie złożenie wyjaśnień treści 
złożonej oferty. Potwierdzono, że odrzucenia oferty nie spełniającej warunków dokonano zgodnie 
z postanowieniami Warunków zamówienia. Warunki wymagane w postępowaniu spełniło czterech 
Wykonawców. Powyższe zostało odnotowane w Protokole z postępowania.

Po badaniu i ocenie złożonych ofert Beneficjent, w celu ustalenia ostatecznego bilansu ceny i innych 
kryteriów przeprowadził 12.06.2018 r. aukcję elektroniczną, o której informował w pkt 12.8 Warunków 
zamówienia. Aukcja elektroniczna została przeprowadzona na platformie Logintrade.NET o godz. 
10.00 i trwała 15 minut. Do aukcji przystąpili wszyscy zaproszeni Wykonawcy, którzy w terminie 
złożyli ofertę spełniającą wymogi zawarte w Warunkach zamówienia. W toku aukcji elektronicznej 
negocjowano cenę netto oferty. Zgodnie z Raportem z aukcji elektronicznej12 najkorzystniejszą ofertę 
złożyła ENEA Serwis Sp. z o. o. za cenę netto 16 897 920,00zł, brutto 20 784 441,60zł. Powyższe 
zostało odnotowane w Protokole z postępowania.

Wybór oferty był dokumentowany Protokołem postępowania, który został zatwierdzony przez 
Kierownika Zamawiającego 08.08.2018 r. Badanie dokumentu wykazało, że jego treść nie jest zgodna 
z wymogami, o których mowa w § 3 pkt 58 Załącznika nr 5 do Regulaminu oraz 
w Rozdziale 6.5.2 pkt 19 Wytycznych. Stwierdzono, że dokument ten nie zawiera wszystkich 
obligatoryjnych elementów wymienionych w ww. regulacjach, tj.:

 brak informacji o sposobie upublicznienia zapytania,
 brak wykazu ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, wraz ze wskazaniem 

daty wpłynięcia oferty do zamawiającego,
 brak informacji o wagach punktowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny 

i sposobie przyznawania punktacji poszczególnym wykonawcom za spełnienie danego 
kryterium,

a także w załącznikach do protokołu nie wskazano potwierdzenia publikacji zapytania w Bazie 
konkurencyjności i na stronie internetowej Zamawiającego. Powyższe braki w Protokole postępowania 
nie mają wpływu na wybór najkorzystniejszej oferty, gdyż z przedłożonej dokumentacji wynika, 
że wybrana oferta jest tą najkorzystniejszą spośród złożonych ofert i tą, która spełniła warunki udziału 
w postępowaniu w oparciu o ustalone w warunkach zamówienia kryteria oceny. 

Po wyborze najkorzystniejszej oferty, tj. 08.08.2018 r. Zamawiający przekazał wszystkim biorącym 
udział w postępowaniu informację o wyborze najkorzystniejszej oferty. Informację o wynikach 

9 zgodnie z dokumentem pn. „Otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia” z dnia 19.03.2018 r.
10 1) Konsorcjum, Lider: ELEKTROTIM S.A., Członek: ELTRAKO Sp. z o.o.; 2) Konsorcjum, Lider: PBE ELBUD POZNAŃ S.A., Członek: 
ELFEKO S.A.; 3) CONTRAST Sp. z o.o.; 4) ELTEL NETWORKS ENERGETYKA S.A.; 5) ENEA Serwis Sp. z o.o.  
11 pismo z dnia 25.06.2018 r. Informacja o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia regulaminowego skierowane do ELTEL 
NETWORKS ENERGETYKA S.A.
12 wygenerowanym w dniu 12.06.2018 r. dot. Aukcji A/DZ/75300/295
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postępowania Zamawiający niezwłocznie opublikował również na własnej stronie internetowej13 oraz 
w Bazie konkurencyjności, czym zrealizował wymóg o którym mowa w Rozdziale 6.5.2 pkt 20 
Wytycznych. 

Umowa nr CRU/S/1200/9000032437/2018 z wybranym w ramach przeprowadzonego postępowania 
wykonawcą została zawarta w dniu 16.10.2018 r. przez upoważnionych przedstawicieli wykonawcy 
oraz Zamawiającego. W badanym postępowaniu ww. umowę zawarto z nieznacznym przekroczeniem 
terminu związania ofertą14. Sytuacja ta nie ma wpływu na wybór najkorzystniejszej oferty, 
a Wykonawca zobowiązany jest do właściwego wykonania obowiązków wynikających z zawartej 
umowy. 

Analiza ryzyka w projekcie.

Zgodnie z § 4 ust. 21 Umowy o dofinansowanie nr POIS.01.04.01-00-0017/17 Beneficjent sporządził 
dokument pn.: „Analiza ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych opracowana dla projektu "Budowa 
sieci inteligentnej na terenie północno-zachodniej Polski (OD Szczecin) 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" na podstawie narzędzia do analizy ryzyka nadużyć oraz instrukcji do jego opracowania 
stanowiących załączniki nr 3 i 4 do Zaleceń w zakresie przeciwdziałania i korygowania 
nieprawidłowości, w tym nadużyć finansowych, w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014 -
 2020”.

Beneficjent opracował i przyjął do stosowania Zasady przyjmowania i wręczania upominków w Grupie 
ENEA, Politykę Compliance Grupy ENEA, Kodeks etyki grupy Enea, Edycja1. Wewnętrzne regulacje 
Beneficjenta są na bieżąco uaktualniane. Analiza przyjętych rozwiązań wykazała, że procedury 
Beneficjenta regulujące działania mające na celu przeciwdziałanie oraz odpowiednie postępowanie 
w przypadku wystąpienia konfliktu interesów są adekwatne do wielkości podmiotu oraz rodzaju 
realizowanego projektu oraz w stopniu akceptowalnym ograniczają możliwość wystąpienia 
nieprawidłowości. 

Symptomy mogące wskazywać na wystąpienie nadużycia finansowego.

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, jako potencjalny symptom mogący wskazywać na wystąpienie 
nadużycia finansowego wskazano to, że: zwycięska oferta znacząco przekracza szacowane koszty 
oraz każda z ofert przekracza znacząco szacowane koszty. Jednakże pomimo wystąpienia 
ww. 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,

13 http://zamowienia.enea.pl
14 zgodnie z pismem z dnia 07.08.2018 r. znak: RPUZ/S/0378/2018/OD/ZZD/DR/RI

http://zamowienia.enea.pl/
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 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:

Na podstawie zapisów wskazanych w Rozdziale 6.5.2 Wytycznych, w przypadku zamówień o wartości 
przekraczającej 50 tys. zł netto udzielenie zamówienia winno nastąpić zgodnie z zasadą 
konkurencyjności. W oparciu o wskazane zapisy dot. stosowania zasady konkurencyjności, w badanej 
dokumentacji nie stwierdzono naruszenia ww. procedury obarczonego sankcjami finansowymi. 
Stwierdzono, uchybienia w treści Protokołu postępowania, jednakże nie mają one wpływu na wybór 
najkorzystniejszej oferty oraz udzielenie zamówienia.

D. Informacja o korektach finansowych: 

Nie dotyczy.

E. Zalecenia:

Lp. Treść zaleceń Termin realizacji Stopień 
ważności

1. Bezwzględnie przestrzegać zapisów określonych w Rozdziale 
6.5.2 pkt 19 Wytycznych oraz w § 3 pkt 58 Załącznika nr 5 do 
Regulaminu przy sporządzaniu Protokołu z postępowania.

przy następnych 
postępowaniach 

wysoki

Z uwagi na zalecenie prewencyjne, odstępuje się od zobowiązania Beneficjenta do przekazania 
informacji o sposobie wdrożenia zaleceń pokontrolnych lub przyczynach niepodjęcia 
odpowiednich działań.

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/25/20 została opracowana, zweryfikowana i podpisana 
zdalnie z uwagi na sytuacje epidemiologiczną – COVID-19.

23.12.2020 r. Katarzyna Rudna
Dokument podpisany zdalnie z uwagi na sytuację 
epidemiologiczną COVID-19

(Data) (Pieczęć i podpis osoby przeprowadzającej czynności
kontrolne)

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

       (Data) (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 przedmiotowego dokumentu. 
W takim wypadku dokumentacja podlega ponownej weryfikacji.
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