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BKA-PE.0831.23.2020.KT Warszawa, dnia 02-11-2020r.
1302416.4245575.3337522

OPINIA POKONTROLNA KONTROLI nr POIS.01.04.01-A-39(2)/2019

A. Podstawowe informacje o kontroli i jednostce kontrolowanej

1. Numer kontroli POIS-01.04.01-A-39/2019

2. Numer projektu POIS.01.04.01-00-0002/16

3. Tytuł projektu „Budowa i modernizacja sieci SN i nN na terenie województwa 

śląskiego i łódzkiego w celu realizacji koncepcji sieci 

inteligentnej.”

4. Podstawa prawna 

przeprowadzenia kontroli

§ 13 Umowy o dofinansowanie nr POIS.01.04.01-00-0002/16 

z 22.06.2017 r. ze zm.

5. Nazwa jednostki 

kontrolowanej

Tauron Dystrybucja S.A. 

6. Adres jednostki 

kontrolowanej

31-035 Kraków

ul. Podgórska 25A 

7. Osoba dokonująca 

czynności kontrolnych

Katarzyna Tatkiewicz

Główny specjalista,

Departament Kontroli i Audytu

8. Termin i rodzaj kontroli Zastrzeżenia do opinii pokontrolnej kontroli nr POIS.01.04.01-

A-39/2019 rozpatrzono w trybie pracy zdalnej w związku 

z Covid-19

9. Zakres kontroli Kontrola zmian w umowie na roboty budowlane 

nr 2017/UM/TD/CZ ZAK8/10789/L z 10.07.2017 r. 

wprowadzonych aneksem nr 1 z 17.12.2018 r. 
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Zakres wprowadzonych zmian:

 rozszerzenie przedmiotu zamówienia o roboty dodatkowe,

 zwiększenie wynagrodzenia przysługującego wykonawcy.

10. Dane identyfikujące kontrolowaną umowę/zmiany umowy

11. Numer aneksu oraz data 

zawarcia z wykonawcą

Aneks nr 1 z 17.12.2018 r. do umowy na roboty budowlane 

nr 2017/UM/ TD/CZ ZAK8/10789/L z 10.07.2017 r.

12. Podstawa prawna zawarcia 

aneksu
 § 23 umowy na roboty budowlane nr 2017/UM/TD/CZ 

ZAK8/ 10789/L z 10.07.2017 r.,

 Rozdział 6.5.3 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 – wersja 

z 22.09.2015 r.

13. Nazwa Wykonawcy umowy P.W. Instalatorstwo Elektryczne mgr inż. Jarosław Galicki

42-202 Częstochowa

ul. Marynarska 70

14. Wartość netto umowy 594 767,78 zł - umowa

                                 770 342,91 zł - po zawarciu aneksu nr 1

15. Wartość brutto umowy Nie podano 

B. Ustalenia kontroli

Obowiązujące regulacje wewnętrzne

Grupa Tauron stosuje Regulamin udzielania zamówień dofinansowywanych ze środków pomocowych, 

stanowiący załącznik K do Regulaminu Udzielania Zamówień w Grupie Tauron wprowadzonego 

do stosowania Zarządzeniem nr 46/2017 Prezesa Zarządu Tauron Polska Energia S.A. z 11.04.2017 r.

Do oceny prawidłowości postępowania w zakresie dokonania przez Beneficjenta zmian 

w  umowie na roboty budowlane nr 2017/UM/TD/CZ ZAK8/10789/L z 10.07.2017 r. (dalej: Umowa) 

stosuje się Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 wersja z 22.09.2015 r. (dalej: Wytyczne).

Zmiana umowy
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Beneficjent 10.07.2017 r. zawarł umowę nr 2017/UM/TD/CZ ZAK8/10789/L pn.: „Budowa linii 

kablowych 15 kV dla zmiany napięcia z 6 kV na 15 kV stacji transformatorowych zasilanych 

z SE Kawodrza w Częstochowie” dotyczącą realizacji projektu POIS.01.04.01-00-002/16 pn.: „Budowa 

i modernizacja sieci SN i nN na terenie województwa śląskiego i łódzkiego w celu realizacji koncepcji 

sieci inteligentnej.” 

Wydział Realizacji Zakupów LZA08 23.11.2018 r. sporządził wniosek o zawarcie aneksu nr 1 do  

Umowy, podając zakres i powody zmian. W uzasadnieniu konieczności aneksowania umowy wskazano 

utratę ważności decyzji Prezydenta Miasta Częstochowa nr MZDiT.WZP.55480-689.2015 z  

22.10.2015 r. zezwalającą na lokalizację sieci uzbrojenia terenu (odcinka linii elektroenergetycznej 

usytuowanej w pasie drogowym Al. Jana Pawła II, ul. Św. Jana, ul. Św. Barbary, ul. 7 Kamienic, 

ul. Klasztornej i ul. Wyszyńskiego) i zastąpienie jej decyzją nr MZDiT.WZP.55480-120.2018 

z  07.03.2018 r. W nowej decyzji Organ zmienił warunki realizacji inwestycji zastrzegając 

m.in., że ułożenia linii kablowej w pasie drogowym ul. Wyszyńskiego w Częstochowie należy wykonać 

metodą bezrozkopową (przewiertem sterowanym), z uwagi na wykonanie nowych chodników z kostki 

brukowej.

Z uwagi na zmianę technologii układania kabla z metody polegającej na położeniu kabli w rurach 

osłonowych w otwartych wykopach ziemnych, zasypaniu ich i odtworzeniu zniszczonej nawierzchni 

na metodę bezrozkopową polegającą na ułożeniu kabla w rurach osłonowych przewiertem sterowanym 

pod powierzchnią drogi bez naruszenia nawierzchni na odcinku 605 m wzdłuż ul. Wyszyńskiego, 

zmianie uległ pierwotny zakres prac. Wykonawca 14.11.2018 r. sporządził korektę kosztorysu 

pierwotnego, w którym uwzględniono zmieniony zakres prac, oraz opracował dodatkowy kosztorys 

uwzględniający zmiany zakresu prac i technologii układania kabli.

Pierwotny kosztorys opiewał na kwotę 594 767,98 zł netto, po zmianie wartość prac zmniejszono 

do kwoty 511 012,86 zł netto. Dodatkowy kosztorys opiewał na kwotę 259 330,05 zł netto. Łącznie 

wartość przedmiotu umowy po uwzględnieniu zmian kosztorysu pierwotnego i dodatkowego wzrosła 

o kwotę 175 574,93 zł netto (29,5%).

Analiza pozycji kosztorysowych i zmian ich wielkości fizycznych (długość przewiertów, wykopów, 

zakres prac ziemnych) w kosztorysie o wartości 511 012,86 zł oraz w kosztorysie dodatkowym 

wskazuje, że zmiany zakresu i wartość robót wynikały z przyjętej bezwykopowej technologii układania 

kabli. W dodatkowym kosztorysie wprowadzono nowe pozycje robót, m.in. połączenia rur metodą 

zgrzewania czołowego, zaopatrzenie w wodę, wykonanie płuczki wiertniczej, przewierty mechaniczne 

dla rury o średnicy do 150 mm pod obiektami na długości 605 m, utylizacja płuczki wiertniczej.

Zgodnie z wyjaśnieniem Beneficjenta z 10.02.2020 r. zwiększenie wysokości wynagrodzenia 

wykonawcy nastąpiło zgodnie z zasadami określonymi w § 1 ust. 5 pkt a i b Umowy, tj. po cenach 
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zastosowanych w ofercie pierwotnej. Wycena robót dodatkowych, zaniechanych i zamiennych została 

opracowana na podstawie składników cenotwórczych zastosowanych w kosztorysie ofertowym, 

na podstawie którego zawarto umowę. Kosztorysy te zostały sprawdzone i zweryfikowane w zakresie 

obmiaru i składników cenotwórczych przez inspektora nadzoru Tauron Dystrybucja S.A. prowadzącego 

zadanie.

Według Beneficjenta na etapie wszczynania postępowania przetargowego nie można było przewidzieć, 

że nowa decyzja wskaże inne uwarunkowania niż ujęte w decyzji pierwotnej, która była podstawą 

opracowywania projektu budowlanego i sporządzenia przedmiaru robót.

Aneks nr 1 do Umowy został zawarty 17.12.2018 r. Wprowadzono w nim następujące zmiany:

 rozszerzono przedmiot zamówienia,

 podwyższono wynagrodzenie wykonawcy z kwoty 594 767,98 zł netto do kwoty 770 342,91 zł 

netto,

 wprowadzono nowy załącznik - wniosek z Wydziału Inwestycji z 23.11.2018 r. 

o zawarcie aneksu nr 1.

Zgodnie z treścią Rozdziału 6.5.3 pkt 14 Wytycznych „nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian 

postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

wykonawcy, chyba że w zapytaniu ofertowym została przewidziana możliwość dokonania takiej zmiany 

oraz zostały określone warunki takiej zmiany”. 

Zapis w § 9 pkt 7 ww. Regulaminu udzielania zamówień w Grupie Tauron stanowi, że: „Zakazuje 

się dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej umowy o udzielenie Zamówienia w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że możliwość dokonania takiej 

zmiany oraz warunki takiej zmiany zostały określone w Specyfikacji lub wzorze umowy, załączonym do 

Specyfikacji”.

Zgodnie z wyjaśnieniami Beneficjenta z 10.02.2020 r. aneks nr 1 zawarto na podstawie 

§ 1 ust. 3 Umowy, który stanowi, „że Zamawiający może zlecić wykonawcy wykonanie robót 

dodatkowych lub zamiennych, jeżeli wykonanie takich robót okaże się konieczne dla prawidłowej 

realizacji przedmiotu umowy, na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia”.

Ponadto w umowie z wykonawcą:

 w § 23 ust. 14 Umowy przewidziano możliwość wprowadzania zmian polegających 

na zlecaniu wykonawcy wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, których Wykonawca 

nie był w stanie przewidzieć na etapie zawarcia umowy. W warunkach zamówienia 

ww. możliwość została wskazana w ten sam sposób we wzorze umowy stanowiącym załącznik 

do specyfikacji warunków zamówienia (dalej SWZ);
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 w § 23 ust 1 Umowy wskazano sytuację szczególną, polegającą na tym, że w przypadku, 

gdy nastąpi zmiana decyzji administracyjnych wydanych w związku z realizacją przedmiotu 

umowy, powodująca konieczność zmiany, modyfikacji lub odstępstwa w odniesieniu 

do jakości, ilości lub zakresu przedmiotu umowy, o ile zmiana decyzji nie jest następstwem 

okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, wówczas Zamawiający 

ma prawo do zmiany postanowień umowy w zakresie wynikającym z powyższych zmian.

Analiza dokumentów dot. ww. sytuacji, wskazała: 

Instytucja Pośrednicząca potwierdziła, że Beneficjent w chwili wszczęcia postępowania posiadał 

aktualne pozwolenia na budowę1 w związku z czym miał prawo kierować się przyjętym przebiegiem 

trasy przedmiotowej inwestycji i nie musiał posiadać aktualnych decyzji lokalizacyjnych2. 

W zaistniałych okolicznościach IP uznało, że wprowadzona aneksem nr 1 zmiana Umowy była 

dopuszczalna w świetle zapisów Podrozdziału 6.5.2. pkt 22 lit a Wytycznych wersja z 22.09.2015 r. 

tj. zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w zapytaniu ofertowym oraz określił 

warunki takiej zmiany, o ile nie prowadzą one do zmiany charakteru umowy.

Strony zawarły Umowę na wykonanie zadania inwestycyjnego na podstawie specyfikacji warunków 

zamówienia (dalej SWZ), w której precyzyjnie wskazano rodzaj i zakres prac. W trakcie realizacji 

Umowy nastąpiła zmiana technologii części prac na skutek decyzji Prezydenta Miasta Częstochowa 

nr MZDiT.WZP.55480-120.2018 z 07.03.2018 r., o pozwoleniu na lokalizacje sieci uzbrojenia 

tj. odcinka sieci elektroenergetycznej, w które  wprowadzono konieczność zastosowania metody 

bezwykopowej. W analizowanym przypadku zmieniono treść decyzji uwzględniając stan faktyczny, 

tj. fakt rewitalizacji nawierzchni chodników w 2016 r. umieszczając w niej nowy warunek dotyczący 

bezwykopowej technologii układania kabla elektroenergetycznego.

W opinii IP zaistniała sytuacja, określona w § 23 ust. 1 Umowy z wykonawcą nr 2017/UM/TD/CZ 

ZAK8/10789/L z 10.07.2017 r. tj. nastąpiła „zmiana decyzji administracyjnej wydanej w związku 

z realizacją przedmiotu umowy, powodująca konieczność zmiany, modyfikacji lub odstępstwa 

w odniesieniu do jakości, ilości lub zakresu przedmiotu umowy, o ile zmiana decyzji nie jest 

następstwem okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, wówczas zamawiający 

ma prawo do zmiany postanowień Umowy, w zakresie wynikającym z powyższych zmian”.

1 Decyzja nr 3/16 Wojewody Śląskiego znak IFXV.7840.3.55.2015 z 07.01.2016 r. oraz Decyzja nr 36 
Prezydenta Miasta Częstochowa znak AAB-II-6740.4.114.2015z 19.01.2016 r.
2 Decyzja Prezydenta Miasta Częstochowa nr MZDiT.WZP.55480-689.2015 z 22.10.2015 r.
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W związku z powyższym Beneficjent, który realizował przedmiotową inwestycję w oparciu 

o prawomocne decyzje o pozwoleniu na budowę3 był uprawniony do dokonania odpowiednich zmian 

Umowy a ich ocena przez IP jest pozytywna. Wynika to z faktu, że Zamawiający posiadając aktualne 

pozwolenia zachował należytą staranność i ma prawo przeprowadzając postepowanie o udzielenie 

zamówienia opierać się na ich postanowieniach. Skoro tak, to ich zmiana daje mu prawo 

do wprowadzenia zmian w umowie. Zarówno Wytyczne jak i Umowa przewidują taką możliwość.

Reasumując wprowadzone aneksem nr 1 zmiany Umowy były dopuszczalne w świetle przepisów: 

 Podrozdziału 6.5.2 pkt 22 lit a Wytycznych wersja z 22.09.2015 r.

Zamawiający w SWZ (załącznik do ogłoszenia) zamieścił wzór umowy z wykonawcą, 

który zawierał odpowiednie zapisy określające możliwość dokonywania zmian postanowień 

umowy na skutek zmian decyzji administracyjnych - § 23 ust. 1 Umowy, 

 § 9 pkt 7 Regulaminu,

 § 23 ust. 1 Umowy4.

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.

Przeprowadzono analizę dokumentacji Beneficjenta, która dotyczyła zawarcia aneksu do Umowy.

C. Wykaz stwierdzonych naruszeń i nieprawidłowości

Nie stwierdzono.

D. Informacja o korektach finansowych

3 Decyzja nr 36 Prezydenta Miasta Częstochowa z 19.01.2016 r. znak: AAB-II.6740.4.114.2015 zatwierdzająca 
projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę linii kablowych 15 kV przy Al. JP II, Św. Jana, 
Wyszyńskiego, Klasztornej, 7-kamienic, Św. Barbary w Częstochowie  i Decyzja Wojewody Śląskiego 
z 07.01.2016 r. znak IFXV.7840.3.55.2015 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę 
linii kablowej 15 kV w pasie drogowym drogi krajowej nr 43 przy ul. Św. Barbary w Częstochowie
4 Zdaniem IP zmiana wprowadzonych aneksem nr 1 do Umowy była dopuszczalna również na podstawie § 1 ust 
3 oraz § 23 ust 2 pkt 14 Umowy.
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Nie dotyczy

E. Zalecenia 

Nie wydano

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

o przeprowadzenie kontroli (nie dotyczy) 

Warszawa, 02.11.2020 r.                                     Katarzyna Tatkiewicz

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

(Pieczęć i podpis osoby przeprowadzającej czynności kontrolne)

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

(Pieczęć i podpis Dyrektora Departamentu Kontroli i Audytu)
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