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(
OPINIA POKONTROLNA KONTROLI nr POIS.01.04.01-UA/27/20 

A. Podstawowe informacje o kontroli i jednostce kontrolowanej 

1. Numer kontroli POIS.01.04.01-UA/27/20

2. Numer projektu POIS.01.04.01-00-0018/17

3. Tytuł projektu „Budowa sieci inteligentnej na terenie północnej Wielkopolski (OD 

Poznań płn.) 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.”

4. Podstawa prawna 

przeprowadzenia kontroli

§ 13 Umowy o dofinansowanie nr POIS.01.04.01-00-0018/17 

5. Nazwa jednostki kontrolowanej Enea Operator sp. z o.o.

6. Adres jednostki kontrolowanej 60-479 Poznań 

ul. Strzeszyńska 58 

7. Osoba dokonująca czynności 

kontrolnych

Katarzyna Tatkiewicz

Główny specjalista

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

02.12.2020- 21.12.2020 r.

Kontrola przeprowadzona w trybie pracy zdalnej.

9. Zakres kontroli 1) Kontrola: procedury zawarcia umowy 

nr CRU/U/1200/9000025341/2018 z 05.07.2018 r.: 

budowa sieci inteligentnej na terenie północnej 

Wielkopolski (OD Poznań płn.) poprzez modernizację i  

przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i  
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stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania 

i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w  

tym wskaźników przepływu prądów zwarciowych,

2) Kontrola zmian w ww. umowie wprowadzonych aneksem nr  

1 z  03.06.2020 r.

10. Dane identyfikujące kontrolowaną umowę

11 Numer umowy oraz data zawarcia 

z wykonawcą

Umowa nr CRU/U/1200/9000025341/2018 z 05.07.2018 r. 

Aneks nr 1 z 03.06.2019 r.

12 Podstawa prawna zawarcia 

umowy
 Ustawa z dnia 29 styczni 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz U z 2019 r. poz. 1843) (dalej Pzp),

 Wewnętrzna procedura Beneficjenta - „Regulamin udzielania 

zamówień przez Enea Operator Sp. z o.o.”.

13 Nazwa Wykonawcy umowy Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych MEGA-POL S.A

ul Jasiennicka 6

85-761 Bydgoszcz

14 Wartość netto umowy 36 739 837,40 zł netto

15 Wartość brutto umowy 45 190 000,00 zł brutto

B. Ustalenia kontroli

W umowie o dofinansowanie nr POIS.01.04.01-00-0018/17 Beneficjent zobowiązał się do realizacji 

projektu zgodnie z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego 

i unijnego. W umowie zawarto 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).

Procedury beneficjenta w zakresie udzielania zamówień

Kontrolowane postępowanie przeprowadzono w oparciu o przepisy ustawy Pzp oraz wersję regulaminu 

obowiązującą w dniu wszczęcia postępowania tj. regulaminu przyjętego 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. Dokument 

ten obowiązywał od 04.11.2016 r. (dalej Regulamin).

Ww. procedura była przedmiotem kontroli nr POIS-1.4. 1-U-1/20. 

Treść obowiązujących w jednostce procedur udzielania zamówień publicznych jest udostępniona 

na stronie internetowej Beneficjenta www.enea.operator.pl. 

W momencie realizacji zamówienia Beneficjent był zamawiającym, na którym ciąży obowiązek 

stosowania przepisów ustawy Pzp w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 3 Pzp. Szacunkowa wartość 
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zamówienia przekraczała tzw. „progi unijne” (art. 11 ust. 8 Pzp). Postępowanie przeprowadzono w  

trybie przetargu nieograniczonego, jako zamówienie sektorowe ponadprogowe na podstawie 

art. 132 ust. 1 pkt 3 Pzp1. 

Postępowanie 

Przygotowanie postępowania

Enea Operator sp. z o.o. nie sporządza planu postępowań o udzielenie zamówień, o którym mowa 

w art. 13a Pzp2. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia pn. budowa sieci inteligentnej na terenie północnej 

Wielkopolski (OD Poznań płn.) poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn w ramach 

projektu nr POIS.01.04.01-00-0018/17 wszczęto na podstawie wniosku o uruchomienie 

postępowania Enea Operator sp. z o.o. z 17.10.2017 r. nr RPUZ/P/0149/2017/OD/ZIR/RI 

sporządzonego przez komórkę merytoryczną obsługującą inwestycje. We wniosku o zatwierdzenie 

trybu udzielenia zamówienia nr RPUZ/P/0149/2017/OD/ZIR/RI3 z 17.10.2017 r. zaproponowano 

tryb: zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony.

Szacowanie wartości zamówienia

Szacunkową wartość zamówienia określono 17.10.2017 r. na kwotę 29 706 285,77 zł netto, 

tj. 7 115 448,41 euro4 na podstawie ofert złożonych w postępowaniach prowadzonych przez Enea 

Operator sp. z o.o. i zapytań skierowanych do potencjalnych wykonawców. Do szacowania 

wartości zamówienia przyjęto wartość poszczególnych pozycji i elementów zakresu rzeczowego 

analogicznych do występujących w innych postępowaniach oraz średnich wycen tych pozycji 

sporządzonych przez potencjalnych wykonawców. Podstawa prawna szacowania wartości 

zamówienia: art. 33 ust. 3 pkt 1 Pzp i rozporządzenia 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.

Komisja przetargowa

1 Zgodnie z art. 134 ust. 1 zamówienia sektorowe mogą być udzielane w trybie: przetargu nieograniczonego, przetargu 
ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej 
ręki lub partnerstwa innowacyjnego.
2 Beneficjent nie należy do podmiotów wskazanych w art. 3 ust 1 pkt 1 i 2 Pzp (jednostki sektora publicznego), które 
mają obowiązek sporządzania planu zamówień. Jest zamawiającym w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 3 Pzp.
3Wszystkie dokumenty wytworzone w trakcie postępowania sygnowano numerem: RPUZ/P/0149/2017/OD/ZIR/RI
4 Kurs euro 4,1749 zł
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Komisja przetargowa została utworzona na podstawie wniosku o uruchomienie postępowania Enea 

Operator sp. z o.o. z 17.10.2017 r. nr  RPUZ/P/0149/2017/OD/ZIR/RI, na którym Kierownik 

Zamawiającego wyraził zgodę na jej powołanie i proponowany 12 osobowy skład. 

Członkowie Komisji 23.01.2018 r. złożyli  „oświadczenia o niepodleganiu wyłączeniu 

z postępowania o udzielenie zamówienia” określone w art. 17 ust 2 Pzp na druku ZP-1 stanowiące 

załącznik do  protokołu z postępowania z 29.05.2018 r.

Upublicznienie zaproszenia do udziału w postępowaniu

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego upubliczniono w następujący 

sposób:

 zamieszczono je 17.11.2017 r. na stronie internetowej pod adresem http://zamowienia.enea.pl,

 zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki,

 przekazano 15.11.2017 r. do publikacji Urzędowi Publikacji UE ‘

 opublikowano w Dzienniku Urzędowym UE 17.11.2017 r. pod numerem 2017/S 221 – 460035-

17//2017 

Ustalono, że treść ww. ogłoszeń była zgodna z art. 41 ustawy Pzp. 
Warunki zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ) została opracowana i zatwierdzona 

przez Kierownika Zamawiającego5 17.11.2017 r.

Zamawiający opisał  przedmiot zamówienia publicznego w sposób jednoznaczny i wyczerpujący 

za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i  

okoliczności, mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty za pomocą kodu i nazw określonych 

we Wspólnym Słowniku Zamówień, za pomocą cech technicznych i jakościowych, 

z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw 

członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Ustalono, że opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ sformułowano w sposób zgodny 

z zasadami określonymi w art. 29 i 30 Pzp.

Warunki udziału w postępowaniu określono zgodnie z art. 22 ust. 1 Pzp.

O udzielenie zamówienia mogli się ubiegać wykonawcy, którzy spełniali warunki, dotyczące:

 posiadania odpowiednich uprawnień do wykonywania robót elektroenergetycznych,

 posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia;

 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do  

wykonania zamówienia;

5 Kierownik Zamawiającego został upoważniony m.in. do zatwierdzenia SIWZ.

http://zamowienia.enea.pl/
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 sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Rodzaj i zakres dokumentów od wykonawców, które były wymagane przez zamawiającego 

był zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004r. w sprawie 

rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. 

(Dz. U. z 2004r. Nr 71 Poz. 644 i 645).

Wraz z ofertą wykonawcy byli zobowiązani do złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu na formularzach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia 

(JEDZ).

Zgodnie z SIWZ otwarcie ofert miało być jawne i nastąpić 29.12.2017 r. o godzinie 10:15 

w siedzibie Zamawiającego.

Oceniono, że termin składania ofert określony w ogłoszeniu był zgodny z art. 43 ust. 2 Pzp 

tj. nie mógł być krótszy niż 35 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi 

Publikacji Unii Europejskiej, ponieważ wartość zamówienia przekraczała kwoty określone 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

Kryteria oceny ofert: 95% cena brutto, 5% okres gwarancji na roboty budowlane oraz dostawy 

materiałów oraz zamontowanie urządzeń.

Termin realizacji zamówienia - nie dłużej niż 104 tygodnie od daty zawarcia umowy. 

Termin związania ofertą 60 dni, co jest zgodne z dyspozycją art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie 

z  którym wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w SIWZ, jednak 

nie dłużej niż 60 dni.

Wymagane było również wadium o wartości 500 000,00 zł z prawem wnoszenia go w różnych  

formach: gotówkowej, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

Warunki zamówienia przewidywały udział w aukcji elektronicznej. Nie określono 

maksymalnej liczby uczestników aukcji ani ograniczeń w dostępności do niej. 
Zmiany treści ogłoszenia

Ogłoszenie było zmieniane czterokrotnie: 19.12.2019 r., 01.12.2017 r., 27.12.2017 r. i 08.01.2018 r.

Zmiany treści ogłoszenia publikowano odpowiednio na stronie internetowej zamawiającego i  w  

Dzienniku Urzędowym UE:

 21.12.2017 r. pod numerem 2917/S 245 – 513038,

 23.12.2017 r. pod numerem 2017/S 247 -520861,

 29.12.2017 r. pod numerem 2017/S 249-525798,

 11.01.2018 r. pod numerem 2018/S 007-0122532 
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Zmiany treści ogłoszenia wynikały z konieczności dokonywania modyfikacji treści SIWZ na skutek 

pytań od wykonawców dot. rozwiązań technicznych i materiałowych. W wyniku dokonywanych 

modyfikacji uszczegółowiono wymagania dot. rozwiązań technicznych, technologicznych 

i materiałowych. Dodatkowo uczestnicy postępowania zostali poinformowani pisemnie 

przez Zamawiającego6 o dokonanych modyfikacjach.

W wyniku modyfikacji SIWZ przedłużono termin składania ofert do 23.01.2018 r.

Oferty, ocena ofert

W trakcie postępowania zamawiający otrzymał pytania dotyczące warunków postępowania, 

na które udzielił odpowiedzi, podając je do wiadomości wszystkim uczestnikom postępowania.

Zgodnie ze zbiorczym zestawieniem z otwarcia ofert z 29.05.2018 r. w terminie określonym 

w ogłoszeniach wpłynęły 4 oferty. 

Z zastosowaniem aukcji elektronicznej przeprowadzonej 28.03.2018 r.7 wybrano 

najkorzystniejszą ofertę firmy Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych MEGA-POL S.A, 

która uzyskała 100 punktową ocenę.

Cena najkorzystniejszej oferty przekraczała znacznie kwotę szacowanej wartości przedmiotu 

zamówienia. Największe przekroczenie wartości oferty odnotowano w zakresie zabudowy stacji 

transformatorowej SN/nn z transformatorami ze zmiennym przełączaniem zaczepów oraz zabudowie 

liczników. W protokole z postepowania Zamawiający wyjaśnił8, że oferent przyjął i zaproponował 

innowacyjne rozwiązania technologiczne, co w ocenie wykonawcy, podnosi ryzyko wykonawcy 

osiągnięcia celu zamawiającego. Ponadto zwiększona wartość przedmiotu zamówienia dotyczyła 

wyższych kosztów wykonania dokumentacji projektowej9 oraz prognozowanych wielkości środków 

na pozyskanie nieruchomości i służebności przesyłu.10 

Zamawiający zwiększył środki na realizację zamówienia w planie inwestycyjnym, akceptując 

wartość najkorzystniejszej oferty.

Na skutek wydłużającego się terminu oceny ofert zamawiający wystosował 16.03.2018 r. do  

wykonawców wniosek o wydłużenie okresu związania ofertą o kolejne 60 dni. Wiązało się to  

również z koniecznością wydłużenia okresu ważności wadium wnoszonych w innych formach niż 

pieniężna.

Na skutek utraty ważności wadium odrzucono trzy oferty. Podstawa prawna odrzucenia ofert: 

art. 89 ust. 1 pkt. 7b Pzp, który stanowi, że zamawiający odrzuca ofertę jeżeli wadium nie zostało 

6 Pisma znak: RPUZ/P/0149/201/OD/ZIR/RI z dnia 20.11.2017 r., 22.11.2017 r., 29.11.2017 r., 12.12.2017 r., 
09.01.2018 r., 10.01.2018 r., 12.01.2018 r. i 17.01.2018 r. 
7 Zaproszenia do udziału w aukcji elektronicznej wystosowano do wszystkich uczestników postępowania 
23.03.208 r. 
8  Uzasadnienie w pkt 18 ppkt. 3 protokołu z postępowania z 29.05.2018 r.
9 Przedmiot zamówienia realizowano w  systemie „zaprojektuj i zbuduj)
10 Inwestycję zlokalizowano na gruntach osób trzecich.
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wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia 

wadium. 

Publikacja ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania

Zamawiający upublicznił informację o wyniku postępowania w taki sam sposób, 

w jaki upubliczniono informację o wszczęciu postępowania tj. na stronie internetowej 

http://zamowienia.enea.pl, Dzienniku Urzędowym UE 26.07.2018 r. nr 2018/S 142 – 325532 oraz na  

tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki..

Treść informacji w Dzienniku Urzędowym UE o wyniku postępowania została sprostowana 

31.07.2018 r.  pod nr 208/S 145 – 332906. Sprostowanie dotyczyło warunków postępowania. Błędnie 

podane kryterium oceny ofert (100% cena) poprawiono zgodnie z rzeczywistymi warunkami 

zamówienia (95% cena i 5% okres gwarancji).

Uczestnicy postępowania zostali poinformowani pisemnie 29.05.2018r. o rozstrzygnięciu 

postępowania. 

Protokół z postępowania

Protokół z postępowania zawiera obligatoryjne elementy i informacje określone w art. 96 ust. 1 

ustawy Pzp11 tj.: 

 opis przedmiotu zamówienia; 

 informację o trybie udzielenia zamówienia; 

  informacje o wykonawcach; 

 cenę i inne istotne elementy ofert; 

  wskazanie wybranej oferty lub ofert.

Umowa 

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania Enea Operator sp. z o.o. zawarła 05.07.2018 r. umowę 

nr CRU/U/1200/9000025341/2018 (dalej: Umowa) ze Spółką Zakład Wykonawstwa Sieci 

Elektrycznych MEGA-POL S.A.

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

przedmiotu Umowy na kwotę 36 739 837,40 zł netto. Wartość ta jest zgodna z kwotą 

zaproponowaną przez oferenta podczas aukcji elektronicznej.12

Zmiana umowy

11 Zakres informacji, które zamieszczane są w protokołach z postępowania został rozszerzony w rozporządzeniu 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego (Dz. U. z 2010 r. Nr 223, poz. 1458), wydanym na mocy upoważnienia zawartego 
w ust. 5 art. 96 ustawy Pzp, 

12 Wydruk protokołu z aukcji elektronicznej nr PE/2018/34/epp z 28.03.2018 r.

http://zamowienia.enea.pl/
callto:9000025341
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Warunki umowy nr CRU/U/1200/9000025341/2018 zostały zmienione aneksem nr 1 

z 03.06.2019 r. Zmiana obejmowała dodanie do treści umowy dodatkowego paragrafu nr 27, 

w którym wprowadzono umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.13 

Zmiana umowy była podyktowana wejściem w życie 26.05.2019 r. Rozporządzenia Parlamentu 

i Rady UE 206/679 z 27.04.209 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Zmianę przeprowadzono w oparciu o § 19 ust. 19.2.11 i ust. 19.7 pkt. 19.10 Umowy na wniosek 

Zamawiającego z 03.06.2019 r.

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

przewidziano możliwość zmian zapisów umowy. Zgodnie z brzmieniem § 19.2.11 umowy 

nr CRU/U/1200/9000025341/2018 dokonanie zmian postanowień umowy było możliwe na skutek 

wprowadzenia lub zmiany regulacji prawnych wprowadzonych po dacie zawarcia umowy. W  

takim przypadku strony mogą określić zmieniony sposób osiągniecia rezultatu będącego 

przedmiotem świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu umowy celem dostosowania go do  

zmienionego stanu prawnego. Strony umowy postanowiły, że jej zmiany będą dokonywane 

jedynie z zachowaniem pisemnej formy.

Oceniono, że zmiana umowy wprowadzona aneksem nr 1 z 03.06.2019 r. była zgodna 

z art. 144 ust. 1 pkt. 1 Pzp, który określa, że zmiana umowy jest dopuszczalna jeśli spełniono 

następujący warunek: zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają 

ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy i charakter oraz 

warunki wprowadzenia zmian. 

Analiza ryzyka w projekcie

Zagadnienia dotyczące ryzyka nadużyć finansowych projektu POIS.01.04.01-00-0018/17

pn.: „Budowa sieci inteligentnej na terenie północnej Wielkopolski (OD Poznań płn.) 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.” „Przebudowa stacji 110/15kV Nidzica w celu umożliwienia rozwoju 

energetyki odnawialnej” podlegają Polityce zarządzania ryzykiem w Grupie ENEA.

W trakcie kontroli zidentyfikowano symptom nadużycia finansowego w postaci zwiększonej wartości 

ofert wykonawców w  stosunku do szacowanej wartości zamówienia określonej przez zamawiającego. 

Jednak pomimo wystąpienia ww. symptomu mogącego wskazywać na wystąpienie nadużycia 

13 Załącznik nr 20 do umowy nr CRU/U/1200/9000025341/2018

callto:9000025341
callto:9000025341
callto:9000025341
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finansowego, nie potwierdzono, aby w objętym kontrolą postępowaniu o udzielenie zamówienia 

faktycznie miało miejsce nadużycie finansowe.

Dla projektu POIS.01.04.01-00-0018/17 sporządzono szczegółową indywidualną analizę ryzyka. 

Zidentyfikowano w niej szereg ryzyk. Ryzyka w projekcie zostały ocenione, przypisano 

im odpowiednie wagi. Określono również działania zapobiegawcze i kontrolne dla poszczególnych 

rodzajów ryzyk.

W Spółce obowiązują:

 Polityka Compliance Grupy ENEA - zgodność działalności z przepisami prawa,  

przeciwdziałanie konfliktowi interesów, korupcji i fałszerstwom,

 Kodeks etyki Grupy kapitałowej ENEA - przeciwdziałanie konfliktowi interesów, korupcji i  

fałszerstwom,

 Zasady przyjmowania i wręczania upominków w Grupie ENEA - przeciwdziałanie korupcji,

 Regulamin udzielania zamówień,

 Regulamin zawierania umów.

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: analiza dokumentów źródłowych,

Wypełniono listy sprawdzające:

 lista sprawdzająca: część dot. postępowań objętych zakresem stosowania ustawy Prawo 

zamówień publicznych, aneksów 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

Nie wydano
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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.01.04.01-UA/27/20 została opracowana, zweryfikowana 

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

22.12.2020 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 1390205.4534632.3580093
Nazwa dokumentu Enea opinia 27 umowa i aneks os.pdf

Tytuł dokumentu Enea opinia 27 umowa i aneks os
Sygnatura dokumentu BKA-PE.0831.54.2020

Data dokumentu 2020-12-22 23:45:05

Skrót dokumentu C3316B6D29A500A7CB6E78A9DF7E20A6133
B3C19

Wersja dokumentu 1.15
Data podpisu 2020-12-22 

Podpisane przez Małgorzata Keller-Boroszko; Ministerstwo 
Klimatu Dyrektor

Rodzaj certyfikatu Certyfikat kwalifikowany podpisu 
elektronicznego karta

Akceptacja

Zawłocka Bożena, 2020-12-22 17:27:52, wersja 
1.1 (Główny Specjalista - p. o. Naczelnika 
Wydziału, Biuro Kontroli i Audytu (BKA), 
Wydział Kontroli POIiŚ - Sektor Energetyka 
(BKA-PE)) Ministerstwo Środowiska

Akceptacja

Tatkiewicz Katarzyna, 2020-12-22 16:34:18, 
wersja 1.0 (Główny Specjalista, Biuro Kontroli i 
Audytu (BKA), Wydział Kontroli POIiŚ - Sektor 
Energetyka (BKA-PE)) Ministerstwo Środowiska
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