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DKA-I.0831.5.2020

IK 1243463 Warszawa, dnia 07-08-2020r.

OPINIA POKONTROLNA KONTROLI nr POIS-01.01.02-A-36/19

A. Podstawowe informacje o kontroli i jednostce kontrolowanej

1. Numer kontroli POIS-01.01.02-A-36/19

2. Numer projektu POIS.01.01.02-00-0009/17

3. Tytuł projektu "Przebudowa układu zasilania stacji 
elektroenergetycznych 110/6kV oznaczonych 
jako E1 (dz.1/86) i E2 (dz.1/26) w celu przyłączenia 
bloku energetycznego OZE 11,8 MW"

4. Podstawa prawna 
przeprowadzenia kontroli

§ 13 Umowy o dofinansowanie nr POIS.01.01.02-00-
0009/17 z 27.02.2018 r. 

5. Nazwa jednostki 
kontrolowanej

Towarzystwo Inwestycyjne „Elektrownia-Wschód” S.A.

6. Adres jednostki 
kontrolowanej

20-209 Lublin
ul. Frezerów 13

7. Osoba dokonująca 
czynności kontrolnych

Katarzyna Tatkiewicz
Główny specjalista,
Biuro Kontroli i Audytu

8. Termin i rodzaj kontroli 02.01.2020 r. – 06.08.2020  r. kontrola doraźna ex-post
Kontrola przeprowadzona w trybie pracy zdalnej.

9. Zakres kontroli Kontrola zmian w umowie na wykonanie robót 
budowlanych nr UR/STE2/01/08/2017 z 03.08.2017 r. 
wprowadzonych notatką służbową z 22.11.2017 r. Zakres 
zmian:
 wydłużenie terminu realizacji umowy,
 zmiana zakresu robót.

10. Dane identyfikujące kontrolowaną umowę/zmiany umowy

11. Numer aneksu oraz data 
zawarcia z wykonawcą

Notatka Służbowa z 22.11.2017 r. do umowy 
UR/STE2/01/08/2017 z  03.08.2017 r.
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12. Podstawa prawna 
zawarcia aneksu

 § 1 ust. 3 umowy na roboty budowlane 
nr UR/STE2/01/08/2017 z  03.08.2017r.,

 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.

13. Nazwa wykonawcy 
umowy

Eltor-Elbud S.A.
ul. Projektowa 1
20-209 Lublin

14. Wartość netto umowy 330 000,00 zł

15. Wartość brutto umowy 405 900,00 zł

B. Ustalenia kontroli

Regulacje

W jednostce kontrolowanej obowiązuje Regulamin Udzielania przez Towarzystwo 
Inwestycyjne „Elektrownia –Wschód” S.A. zamówień współfinansowanych ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (dalej: 
Regulamin) wprowadzony Uchwałą nr 03/03/2017 Zarządu Spółki z 20.03 2017 r. 
Zgodnie z § 4 ust 3 umowy o dofinansowanie do oceny prawidłowości postępowania 
w zakresie dokonania przez Beneficjenta zmian w umowie na roboty budowlane 
nr UR/STE2/01/08/2017 z 03.08.2017 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 wersja 
z 19.07.2017 r. (dalej: Wytyczne).
Zmiana umowy

Beneficjent zawarł 03.08.2017 r. umowę na „Przebudowę stanowisk transformatorów 
110/15/6kV wraz z systemem odwadniającym” w związku z realizacją projektu 
POIS.01.01.02-00-0009/17 pn. "Przebudowa układu zasilania stacji elektroenergetycznych 
110/6kV oznaczonych jako E1 (dz.1/86) i E2 (dz.1/26) w celu przyłączenia bloku 
energetycznego OZE 11,8 MW" (dalej: Umowa).
22.11.2017 r. sporządzono notatkę służbową do ww. Umowy. Zmieniono zakres robót 
i harmonogram wydłużając termin realizacji umowy.
Zgodnie z treścią Rozdziału 6.5.2 pkt. 22 lit a) Wytycznych „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”.
W § 16 pkt 6 Regulaminu Beneficjenta określono, że „nie jest możliwe dokonywanie istotnych 
zmian postanowień umowy o zamówienie, w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
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dokonano wyboru wykonawcy, chyba, że w zapytaniu ofertowym została przewidziana 
możliwość dokonania takiej zmiany oraz zostały określone warunki jej przeprowadzenia” .
W Umowie w § 13 ust. 1 przewidziano możliwość wprowadzania zmian jeżeli konieczność 
zmiany spowodowana będzie okolicznościami, których nie można było przewidzieć 
przy zawieraniu Umowy.
Ponadto w § 2 ust. 3 Umowy przewidziano, że w przypadku zaniechania 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. 
Kontrolowany przedłożył kopię wiadomości elektronicznej od przedstawiciela wykonawcy 
z 22.11.2017 r., w której wskazano konieczność zaktualizowania dat poszczególnych prac, 
w tym prac, które nie były ujęte w harmonogramie pierwotnym tj.: zdjęcie szalunków 
zewnętrznych, wylanie spadków w misie, izolacje wewnętrzne, kanalizacja, montaż słupa 
mostu odejściowego, konstrukcje wsporcze, kraty, tłuczeń, szyny jezdne.
W porównaniu do pierwotnego harmonogramu wydłużono terminy wykonywania 
poszczególnych prac, w tym zakończenie robót o 17 dni.
Stwierdzenie zawarte w treści notatki, że przyczyną braku możliwości dochowania terminów 
były niesprzyjające warunki atmosferyczne, co strony zgodnie potwierdzają wyczerpuje 
warunek określony w § 2 ust. 3 umowy z wykonawcą, tj. obowiązku udokumentowania przerw 
w pracach odpowiednimi zapisami upoważnionych przedstawicieli wykonawcy 
i Zamawiającego.
Przeprowadzona przez Kontrolującego analiza archiwalnych prognoz pogody dla Lublina w 
październiku i listopadzie 2017 r. wskazuje, że co do zasady warunki atmosferyczne nie mogły 
mieć wpływu na opóźnienia, ponieważ temperatura utrzymywała się na poziomie od 3-10o C, 
opady deszczu były sporadyczne, nie występowały silne wiatry powyżej 8 m/s. Dane te 
pochodzą ze strony: https://www.ekologia.pl/pogoda/polska/lubelskie/lublin/archiwum, 
dlatego zwrócono się do Beneficjenta o wyjaśnienia tej kwestii.  Zgodnie ze złożonymi przez 
Beneficjenta wyjaśnieniami z 31.01.2020 r. (pismo: TIEW/143/2020) w  ww. okresie w 
porównaniu do archiwalnych prognoz wystąpiły opady deszczu, które uniemożliwiły 
wykonanie szeregu prac z przyczyn technologicznych. W okresie od 11.10.2017 r. do 
22.11.2017 r. bez opadów atmosferycznych było jedynie 16 dni. Beneficjent wskazuje, ze 
technologia poprawnego wykonania stanowiska transformatora zgodnie z normą PN-EN 13670 
wynosi 28 dni bez opadów. Beneficjent przekazał kopię pogodowych historycznych danych 
pomiarowych dla miasta Lublina sporządzonych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki 
Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, które potwierdzają, że faktycznie w ww. okresie 
wystąpiły opady deszczu intensywniejsze niż wynikało to z prognoz w tym okresie.
Okoliczności wskazane wyżej, zdaniem IP mogą stanowić wystarczającą przesłankę do zmian 
postanowień umowy. Należy podkreślić, że strony umowy zgodziły się na wykonanie 
przedmiotu umowy w ściśle określonym terminie. W załączniku nr 2 do Specyfikacji 
Konkursowej Zamawiający wyraźnie wskazał ostateczny termin realizacji zadań nr 1 i 2 
(przebudowa stanowisk transformatorów 110/15/6kV Lublin ul. Konstruktorów i Lublin 
ul. Ślusarska) na dzień 25.11.2017 r. wykonawca w swojej ofercie dotyczącej przedmiotu 
umowy zobowiązał się do realizacji robót w terminie do 25.11.2017 r. 

https://www.ekologia.pl/pogoda/polska/lubelskie/lublin/archiwum
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W związku z faktem, że planowane roboty miały być realizowane w okresie późnojesiennym, 
strony mogły przewidzieć możliwość występowania w tym okresie opadów atmosferycznych, 
nie mniej jednak nie mogły przewidzieć, że w okresie realizacji robót opady będą tak częste, 
że uniemożliwią i zdezorganizują prace budowlane.
Częstotliwość opadów w okresie realizacji umowy stanowi okoliczność niemożliwą 
do przewidzenia, która spowodowała konieczność wydłużenia terminu realizacji prac.
Zmiany harmonogramu wprowadzone notatką służbową z 22.11.2017 r. zmieniły w sposób 
istotny warunki umowy w stosunku do treści warunków zamówienia i oferty wykonawcy, 
jednakże wystąpiły okoliczności wskazane w:

1) rozdziale 6.5.2 pkt 22 lit a Wytycznych,
2) § 2 ust. 3 Umowy, 
3) § 13 ust. 1 Umowy,
4) § 15 pkt 6 Regulaminu Beneficjenta.

Ad. 1 Warunek, że zmiana była dopuszczalna został spełniony. Warunki zamówienia i zapisy 
umowy dopuszczały wprowadzanie zmian.
Ad.2 Zaistniały okoliczności/przesłanki niezależne od wykonawcy. Strony umowy nie mogły 
przewidzieć, że częste opady deszczu uniemożliwią realizacje prac budowlanych.
Ad. 3 W okresie realizacji umowy wystąpiły ciągłe opady deszczu, których nie można było 
przewidzieć, mimo że strony planowały wykonanie prac w okresie późnojesiennym.
Ad. 4 W zapytaniu ofertowym określono warunki i okoliczności dokonywania zmian umowy 
z wykonawcą polegających na wydłużeniu terminu realizacji umowy z przyczyn, których nie 
można było przewidzieć na etapie zawarcia umowy.
Reasumując, zmiany wprowadzone notatką służbową z 22.11.2017 r. doprowadziły do istotnej 
zmiany umowy w części dotyczącej terminu realizacji. Jednakże, zmianę tego rodzaju IP 
oceniła, jako uprawnioną, ponieważ była ona następstwem okoliczności niezależnych od stron 
umowy, których nie można było przewidzieć. 
Mając powyższe na uwadze, IP uznała, że wprowadzone notatką służbową z 22.11.2017 r. 
zmiany umowy dotyczące warunków zamówienia i warunków realizacji umowy  
były dopuszczalne w świetle rozdziału 6.5.2  Wytycznych oraz Umowy i Regulaminu 
Beneficjenta.
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 stwierdzono, że mogło dojść do nadużycia 
z tytułu zmiany warunków umowy z wykonawcą. 
Zastosowane techniki kontrolne:

Do weryfikacji niniejszego zakresu kontroli zastosowano:

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



5

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
Nie stwierdzono
D. Informacja o korektach finansowych 
Nie dotyczy
E. Zalecenia 

Nie wydano
F. Informacja o wystąpieniu z wnioskiem do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych 

o przeprowadzenie kontroli (nie dotyczy) 

Opinia pokontrolna nr POIS-01.01.02-A-36/19 została opracowana, zweryfikowany 
i podpisana zdalnie z uwagi na sytuacje epidemiologiczną – COVID-19.

                                                                                                         

06.08.2020 r.                                                                       Katarzyna Tatkiewicz

Dokument zaakceptowany zdalnie z uwagi na sytuację epidemiologiczną – COVID-19

                                                

  Pieczęć i podpis osoby przeprowadzającej czynności kontrolne)

                              

       (Data)

IMIE_NAZWISKO_PODPISUJACEGO  
Dyrektor 
Biuro Kontroli i Audytu
/ – podpisany cyfrowo/
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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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 Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu 1243463.3919680.3077448
Nazwa dokumentu BKA opinia 36 TIEW w c wopp.pdf

Tytuł dokumentu BKA opinia 36 TIEW w c wopp
Sygnatura dokumentu DKA-I.0831.5.2020

Data dokumentu 2020-08-07 16:36:57

Skrót dokumentu 656FE8F570585131B125F700606BCF65BEEF
D447

Wersja dokumentu 1.4
Data podpisu 2020-08-07 

Podpisane przez Małgorzata Keller-Boroszko; Ministerstwo 
Klimatu Dyrektor

Rodzaj certyfikatu Certyfikat kwalifikowany podpisu 
elektronicznego karta

Akceptacja

RUDNA Katarzyna, 2020-08-06 14:49:08, 
wersja 1.1 (Główny specjalista, Departament 
Kontroli i Audytu (DKA), Wydzial I (DKA-I)) 
Ministerstwo Środowiska

Akceptacja

TATKIEWICZ Katarzyna, 2020-08-06 13:30:21, 
wersja 1.0 (Główny specjalista, Departament 
Kontroli i Audytu (DKA), Wydzial I (DKA-I)) 
Ministerstwo Środowiska
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Autor wydruku: Bylińska Magdalena w zastępstwie za Tatkiewicz Katarzyna


