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Załącznik nr 7.10-4

OPINIA POKONTROLNA KONTROLI nr POIS-01.04.01-A/34/19            

A. Podstawowe informacje o kontroli i jednostce kontrolowanej

1. Numer kontroli POIS.01.04.01-A/34/19
2. Numer projektu POIS.01.04.01-00-0020/17
3. Tytuł projektu „Budowa sieci inteligentnej na terenie obszarów 

przemysłowych dzielnic Tatary, Hajdów, Zadębie
 i Felin m. Lublin” 

4. Podstawa prawna 
przeprowadzenia kontroli

§ 13 Umowy o dofinansowanie nr POIS.01.04.01-00-
0020/17-00 z  27.02.2018 r. (dalej: umowa o 
dofinansowanie)

5. Nazwa jednostki kontrolowanej Towarzystwo Inwestycyjne „Elektrownia-Wschód” S.A.
6. Adres jednostki kontrolowanej ul. Frezerów 13, 20-209 Lublin
7. Osoba dokonująca czynności 

kontrolnych
Magdalena Majerowska-Wyrobek, Specjalista

8. Termin i rodzaj kontroli Kontrola planowa, przeprowadzona zdalnie, w dniach 
02.01.2020 r. - 06.07.2020 r .

9. Zakres kontroli Kontrola zmian w umowie nr URB/LK/630-
240/01/06/2018 z 28.06.2018r. na roboty budowlane 
wprowadzonych Aneksem nr 1 z 24.08.2018r. 
Zakres wprowadzonych zmian:
-wydłużenie terminu realizacji umowy

10. Dane identyfikujące kontrolowaną umowę/zmiany umowy
11. Numer aneksu oraz data zawarcia 

z wykonawcą
Aneks nr 1 z 24.08.2018 r. 

12. Podstawa prawna zawarcia 
aneksu

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”wersja 
z 19.07.2017 r. 

13. Nazwa Wykonawcy umowy Przedsiębiorstwo Prywatne „WEZAN” mgr inż. 
Waldemar Zaniuk, 21-040 Świdnik, Kalinówka, ul. 
Sosnowa 17C

14. Wartość netto umowy 488 000,00 zł
15. Wartość brutto umowy 488 000,00 zł + VAT

B. Ustalenia kontroli

W jednostce kontrolowanej obowiązuje Regulamin Udzielania przez Towarzystwo Inwestycyjne 
„Elektrownia Wschód” S.A. (Zamawiający) zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wprowadzony Uchwałą 
nr 01/02/2018 Zarządu Spółki z 28.02.2018 r. (dalej: Regulamin).

Zgodnie z § 4 ust. 3 umowy o dofinansowanie do oceny prawidłowości postępowania 
w zakresie dokonania przez Beneficjenta zmian w Umowie nr URB/LK/630-240/01/06/2018
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z 28.06.2018 r. (dalej: Umowa) stosuje się Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków 
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w wersji obowiązującej w dniu 
wszczęcia postępowania, które zakończyło się podpisaniem umowy tj. wersja z 19.07.2017 r. 
(dalej: Wytyczne).

Zmiana umowy

Beneficjent 28.06.2018 r. zawarł Umowę nr URB/LK/630-240/01/06/2018 z Waldemarem Zaniukiem, 
prowadzącym działalność gospodarczą pn. Przedsiębiorstwo Prywatne „WEZAN” mgr inż. Waldemar 
Zaniuk. Przedmiotem Umowy były roboty budowlane w branży elektroenergetycznej dla zadania 
„Budowa linii kablowej SN 15kV wraz z kanalizacją światłowodową i kablem sterowniczym relacji EC 
Megatem RG do E1-RS2 i E1-RS1 do PRI (ST-PR1) na działkach nr 1/39, 1/44, 1/46, 1/55, 1/86, 1/130, 
1/172, 1/173, 1/187 obręb 13-Hajdów w rejonie ul. Frezerów, Ślusarskiej w Lublinie”. 

Wykonawca pismem z 21.08.2018 r. poinformował Zamawiającego, że nie może w terminie umownym 
zrealizować zadania, wskazując jednocześnie na konieczność zmiany terminu realizacji Umowy.  
Wykonawca motywował to brakiem kabla na rynku oraz w hurtowniach.  
Do ww. pisma załączył ofertę hurtowni „ELTRON” Jan Klewinowski Sp. z o.o. (oferta nr. 042.06.2018
z 15.06.2018r.). W ofercie tej określono termin dostawy następująco:

- bez wskazania konkretnej daty dostawy, tylko określeniem „do ustalenia”,

- podany termin realizacji obowiązuje tylko w dniu wystawienia oferty,

- hurtownia zastrzega sobie prawo sprzedaży oferowanych produktów z magazynu do momentu 
złożenia zamówienia,

- dokładny termin dostawy zamówionego towaru zostanie powtórnie potwierdzony na etapie składania 
zamówienia.

10.07.2018 r. dostawca materiałów - przedstawiciel hurtowni ELTRON Jan Klewinowski  Sp. z o.o., 
poinformował pisemnie Wykonawcę, że producent kabla firma NKT S.A. nie może zrealizować 
zamówienia na kabel XRUHAKXs w ilości 1500 mb, ponieważ nie posiada zapasu tego rodzaju kabla, 
a minimum produkcyjne wymagane przez producenta wynosi co najmniej 4000 mb. 

Z dokumentacji sprawy wynika, że Wykonawca zwrócił się z zapytaniem do innych hurtowni, które 
poinformowały go, że dostawa kabla będzie możliwa dopiero w ciągu 12 tygodni od daty zamówienia.

22.08.2018 r., Zamawiający podpisując wraz z Wykonawcą Notatkę służbową, uznał, że 
Wykonawca nie miał możliwości realizacji umowy z przyczyn od niego niezależnych, wyczerpał 
wszystkie możliwe sposoby pozyskania kabla i zasadnym jest podpisanie aneksu do Umowy.

W dniu 24.08.2018 r. zawarto Aneks nr 1 do Umowy, w którym wprowadzono zmiany 
w  załączniku nr 2, tj. harmonogramie rzeczowo-finansowym (obecnie stanowiącym załącznik nr 1 
do Aneksu nr 1 z 24.08.2018 r.). Zmiany do Umowy polegały na wydłużeniu terminu wykonywanych 
robót o dwa miesiące, tj. z 31.08.2018r. do 30.10.2018 r.

Podstawy prawne wprowadzonej zmiany wskazane przez Beneficjenta:

- rozdział 6.5.2 Wytycznych pkt 22 lit a), który stanowi, że „nie jest możliwe dokonywanie istotnych 
zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru wykonawcy chyba, że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany 
w zapytaniu ofertowym oraz określił warunki takiej zmiany, o  ile nie prowadzą one do zmiany 
charakteru umowy”;

- § 15 pkt 6 Regulaminu stanowiący, że „nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień 
zawartej umowy o zamówienia, w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru 
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wykonawcy, chyba że w zapytaniu ofertowym została przewidziana możliwość dokonania takiej zmiany 
oraz zostały określone warunki jej wprowadzenia”;

- § 13 ust. 1 Umowy, w którym przewidziano możliwość wprowadzania zmian, jeżeli konieczność 
zmiany spowodowana będzie okolicznościami, których nie można było przewidzieć przy 
zawieraniu Umowy; ww. zmiany  były przewidziane w warunkach postępowania. Projekt Umowy 
stanowił Załącznik nr 5 do Specyfikacji Konkursowej;

- § 2 ust. 3 Umowy gdzie przewidziano możliwość wprowadzania zmian dotyczących terminu 
realizacji Umowy: „(…) w przypadku niemożności realizacji przedmiotu umowy 
z przyczyn niezależnych od wykonawcy, uznanych na piśmie przez zamawiającego, termin 
zakończenia prac może zostać zmieniony z uwzględnieniem czasu trwania tych przyczyn. 
Przerwy w pracach muszą być udokumentowane odpowiednimi zapisami upoważnionych 
przedstawicieli wykonawcy i zamawiającego. Zmiana terminu realizacji umowy, wymaga formy 
pisemnej pod rygorem nieważności (…)”.

W ocenie Instytucji Pośredniczącej (dalej: IP), zmiana terminu realizacji zamówienia jest zmianą istotną 
postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy. 

Zdaniem IP na podstawie przedstawionych przez Beneficjenta dokumentów związanych 
z zawarciem Aneksu nr 1 nie wystąpiła, żadna z okoliczności wskazanych w rozdziale 6.5.2 pkt 22  
Wytycznych, która mogłaby stanowić podstawę wprowadzenia ww. zmian w Umowie. W ocenie IP 
Wykonawca otrzymując ofertę handlową z hurtowni powinien wziąć pod uwagę, 
że oferta jest ważna 7 dni od daty jej utworzenia oraz że terminy realizacji obowiązują w dniu 
wystawienia oferty, a także że dokładny termin dostawy jest potwierdzany na etapie składania 
zamówienia. IP podkreśla również, że w dokumentacji z postępowania, z uwagi na brak zapytania 
ofertowego (ze strony Wykonawcy do hurtowni) trudno jest ocenić, co oznaczał zwrot ”do uzgodnienia” 
i w jakim czasie Wykonawca miał otrzymać kabel (mogło to być kilka dnia lub kilka tygodni).

Wykonawca potraktował stwierdzenie „do uzgodnienia” jako datę pewną i tym samym przyjął na siebie 
ryzyko nie wywiązania się z terminu realizacji zamówienia, z uwagi na brak odpowiedniego kabla. 
W ocenie IP wyjaśnienia przedłożone w piśmie Wykonawcy z 03.02.2020 r. nie pozwalają przyjąć, 
że zmiana umowy wynikała z okoliczności, których nie mógł przewidzieć. Wykonawca przystępując 
do inwestycji miał wiedzę, że tego rodzaju kabel jest produkowany na zamówienie i nie zabezpieczył 
sobie jego dostępności do realizacji Umowy. Można było przewidzieć z dużym prawdopodobieństwem, 
że brak kabla opóźni prace.

Zmiany wprowadzone w harmonogramie rzeczowo-finansowym, w ocenie IP, zmieniły 
w sposób istotny  warunki Umowy w stosunku do treści warunków zamówienia i oferty Wykonawcy. 

Zdaniem IP nie wystąpiły okoliczności wskazane w :

- rozdziale 6.5.2. pkt 22 lit. a) Wytycznych - warunek stanowiący, że zmiana była dopuszczalna 
nie został spełniony. W Załączniku nr 1 do Specyfikacji konkursowej nie przewidziano możliwości 
dokonywania zmian postanowień Umowy na skutek okoliczności zawinionych przez 
Zamawiającego i/lub Wykonawcę i nie określono warunków dokonywania takich zmian. 
Jak wykazano powyżej, zmiana była spowodowana okolicznościami zawinionymi przez 
Wykonawcę, który na etapie postępowania nie zapewnił sobie dostępu do kabla , a mimo to złożył, 
ofertę i podpisał Umowę, w której zobowiązał się do wykonania prac w określonym terminie;

- § 2 ust. 3 Umowy – nie zaistniały okoliczności niezależne od Wykonawcy. Strony umowy 
powinny uwzględnić możliwość braku przedmiotowego kabla w hurtowniach 
oraz problem z jego zakupem, określając odpowiednio termin realizacji umowy, tym bardziej, 
że w przedstawionej ofercie jest zapis mówiący o tym, że podane terminy realizacji obowiązują tylko 
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w dniu wystawienia oferty oraz że dokładny termin dostawy zamówionego towaru zostanie powtórnie 
potwierdzony na etapie składania zamówienia;

- § 15 pkt 6 Regulaminu Beneficjenta - w zapytaniu ofertowym nie określono warunków 
i okoliczności dokonywania zmian umowy z Wykonawcą polegających na wydłużeniu terminu 
realizacji Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Z uwagi na powyższe, IP uznaje, że wprowadzona Aneksem nr 1 z 24.08.2018 r zmiana Umowy 
polegająca na wydłużeniu terminu wykonywanych robót  w świetle rozdziału 6.5.2 pkt 22  
Wytycznych oraz Umowy, była niedopuszczalna. 

Ponadto należy zwrócić uwagę na fakt, że zawierając aneks Zamawiający dobrowolnie 
zrezygnował z naliczenia i wyegzekwowania kar umownych przysługujących mu 
od Wykonawcy za nieterminową realizacje przedmiotu Umowy, zgodnie z  § 7 pkt. 2 Umowy.

Symptomy mogące wskazywać na wystąpienie nadużycia finansowego.

Na podstawie badanej dokumentacji stwierdzono, że w przypadku badanego postępowania 
Beneficjent dokonał nieuzasadnionej zmiany w Umowie, polegającej na wydłużeniu terminu jej 
realizacji, rezygnując dobrowolnie z prawa do kar umownych za opóźnienia 
w realizacji przedmiotu Umowy.

Powyższe stanowi jeden z 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, tj.: niedozwolone zmiany w umowie po udzieleniu zamówienia. Jednakże pomimo 
wystąpienia symptomu mogącego wskazywać na wystąpienie nadużycia finansowego, 
nie potwierdzono, aby w objętym kontrolą postępowaniu o udzielenie zamówienia faktycznie doszło 
do nadużycia finansowego. Beneficjent został obarczony sankcjami wynikającymi z dokumentu 
pn. „Stawki procentowe stosowane przy obniżaniu wartości korekt finansowych i pomniejszeń 
dla poszczególnych kategorii nieprawidłowości indywidualnych” (dalej: Taryfikator) będącym 
załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 29.01.2016 r.  w sprawie warunków 
obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych 
z udzielaniem zamówień (dalej: Rozporządzenie)1.

Zastosowane techniki kontrolne:

Do weryfikacji niniejszego zakresu kontroli zastosowano:

a) analizę dokumentów źródłowych,
b) analizę obowiązujących procedur.

Wypełniono listę sprawdzającą dotyczącą badania zgodności zawartego aneksu do Umowy 
nie objętej zakresem stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych (PZP) oraz listę 
sprawdzającą dot. symptomów mogących wskazywać na wystąpienie nadużycia finansowego. 
Przeprowadzono analizę dokumentacji Beneficjenta, która dotyczyła zmian Umowy.

C. Wykaz stwierdzonych naruszeń i nieprawidłowości

Stwierdzono nieprawidłowość polegającą na nieuprawnionej zmianie postanowień Umowy 
z Wykonawcą w stosunku do treści oferty, co jest sprzeczne z zapisami rozdziału 
6.5.2 Wytycznych pkt 22 lit a).
1 Dz.U. z 2018 r. poz. 971.
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D. Informacja o korektach finansowych 

Wydłużenie terminu realizacji Umowy stanowiło istotną zmianę Umowy. Dłuższy termin realizacji 
Umowy mógł mieć wpływ na potencjalny krąg wykonawców planujących uczestnictwo 
w postępowaniu, jak również na treść składanych ofert, w tym m.in. na cenę. Potencjalni 
wykonawcy wiedząc, że termin realizacji umowy wynosi 2 miesiące, mogli założyć, że nie 
zrealizują inwestycji w ciągu tego okresu, nie będą w stanie zabezpieczyć materiałów 
potrzebnych do realizacji (w tym przypadku kabli) i nie przystąpili do składania ofert.

Zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty były niedopuszczalne 
i nastąpiły z naruszeniem warunków Umowy o dofinansowanie projektu. 

Wskazane naruszenie pozwala na zidentyfikowanie nieprawidłowości indywidualnej w rozumieniu 
art. 2 pkt 36 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 
z 17.12.2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego  
uchylające Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r. 
ze zmianami). 

Zgodnie z definicją zawartą w ww. przepisie nieprawidłowość indywidualna oznacza każde 
naruszenie prawa unijnego lub prawa krajowego dotyczącego stosowania prawa unijnego, 
wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego zaangażowanego we wdrażanie 
EFS, które ma lub może mieć szkodliwy wpływ na budżet Unii poprzez obciążenie budżetu Unii 
nieuzasadnionym wydatkiem.

Zdaniem IP naruszenie wskazane w kontroli mogło wywrzeć szkodliwy wpływ na budżet Unii 
poprzez obciążenie go nieuzasadnionym wydatkiem, tak więc w pełni wyczerpuje definicję 
nieprawidłowości indywidualnej.

Powyższe naruszenie wynikło z działania lub zaniechania Beneficjenta i mogło ograniczyć 
konkurencję, a co za tym idzie mogło mieć wpływ na wynik przedmiotowego postępowania 
i spowodować potencjalną szkodę w budżecie ogólnym UE.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 stwierdzenie wystąpienia 
nieprawidłowości indywidualnej powoduje powstanie obowiązku podjęcia przez właściwą 
instytucję odpowiednich działań o których mowa w art. 9 lub 11 niniejszego artykułu.

Wartość pomniejszenia ustalono na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 29.01.2016 r. 
w sprawie warunków obniżenia wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych 
nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (dalej Rozporządzenie, tj. Dz.U. z 2018 r. 
poz. 971).

Zgodnie z § 5 ww. Rozporządzenia w przypadku, gdy skutki finansowe stwierdzonego naruszenia 
powodujące nieprawidłowość są pośrednie, rozproszone, trudne do oszacowania poziom 
pomniejszenia należy ustalić w oparciu o stawkę procentową wskazaną w Załączniku 
do ww. Rozporządzenia. 

Ujawniona w wyniku kontroli nieprawidłowość jest wskazana w pozycji 28, w kolumnie 
5 załącznika do rozporządzenia polegającą na  (…) „dokonaniu istotnych zmian postanowień 
zawartej Umowy w   sprawie zamówienia w stosunku do treści oferty, 
z naruszeniem warunków wynikających  z umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji 
o dofinansowaniu projektu.”  (...)



6

Dla ww. nieprawidłowości stawka pomniejszenia ustalona została w kolumnie 28 i wynosi: 100% 
wartości dodatkowej zamówienia wynikającej z istotnej zmiany umowy zwiększone o 25% 
wartości ostatecznego zakresu świadczenia. 
W analizowanym przypadku wartość zamówienia nie uległa zmianie, korekta wynosi więc 25% 
wartości Umowy. 

E. Zalecenia 

nie wydano

F. Informacja o wystąpieniu z wnioskiem do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych 
o przeprowadzenie kontroli 

nie dotyczy 

/-/ Magdalena Majerowska Wyrobek
Specjalista
Dokument zaakceptowany zdalnie z uwagi 
na sytuację epidemiologiczną – COVID-19

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

   
............................................................................

(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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