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Załącznik nr 7.10-4

OPINIA POKONTROLNA KONTROLI nr POIS-1.1.2-U-4/20

A. Podstawowe informacje o kontroli i jednostce kontrolowanej 

1. Numer kontroli POIS-1.1.2-U-4/20

2. Numer projektu POIS.01.01.02-00-0003/16

3. Tytuł projektu Przebudowa linii napowietrznej 110kV Sieradz-Jawor-
Błaszki w celu przyłączenia źródeł energii odnawialnej 
na obszarze Powiatu Sieradzkiego w regionie łódzkim.

4. Podstawa prawna 
przeprowadzenia kontroli

§ 13 Umowy o dofinansowanie nr POIS.01.01.02-00-
0003/16 z 28.12.2016 r.

5. Nazwa jednostki 
kontrolowanej

PGE Dystrybucja S.A. 

6. Adres jednostki 
kontrolowanej

ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin

7. Osoba dokonująca 
czynności kontrolnych

Magdalena Majerowska Wyrobek,

Specjalista, Biuro Kontroli i Audytu

8. Termin i rodzaj kontroli kontrola planowa przeprowadzona w dniach 
06.07.2020 r. -23.11.2020 r.

9. Zakres kontroli Kontrola procedury zawarcia umowy nr CRU 166/2018 
z 30.01.2018 r. Przebudowa linii napowietrznej 110kV 
Sieradz-Jawor-Błaszki w celu przyłączenia źródeł 
energii odnawialnej na obszarze Powiatu Sieradzkiego 
w regionie łódzkim (dalej: Umowa).

10. Dane identyfikujące kontrolowaną umowę/zmiany umowy

11. Numer umowy/aneksu 
oraz data zawarcia z 
wykonawcą

Umowa nr CRU 166/2018 z 30.01.2018 r.

12. Podstawa prawna 
zawarcia umowy/aneksu

Rozdział 6.5.2 Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 
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2014-2020 z 7 lipca 2017r.
Procedura zakupów PGE Dystrybucja S.A. z 
01.01.2015 r. z późniejszymi zmianami

13. Nazwa wykonawcy 
umowy

ENPROM Sp. z o.o.
ul. Taneczna 18c, 02-829 Warszawa

14. Wartość netto umowy 13 989 964,78 zł 

15. Wartość brutto umowy 17 207 656,68 zł

Opinia pokontrolna nr POIS-1.1.2-U-4/20 została opracowana, zweryfikowana i podpisana 
w trakcie pracy zdalnej z uwagi na sytuację epidemiologiczną COVID-19.

B. Ustalenia kontroli
Na mocy zapisów Umowy o dofinansowanie projektu nr POIS.01.01.02-00-0003/16, 
Beneficjent przyjął 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 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
na lata 2014-2020. Oprócz tego, na mocy postanowień Umowy o dofinansowanie Beneficjent 
w stosunku do umów, do których nie stosuje się ustawy Pzp, zobowiązuje się zawierać 
je zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych.
Do oceny prawidłowości zawarcia umowy zawartej w ramach realizacji 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 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 z 7 lipca 
2017 r. (dalej Wytyczne).
W chwili wszczęcia postępowania zakończonego podpisaniem Umowy u Beneficjenta 
obowiązywała „Procedura Zakupów PGE Dystrybucja SA (PROC 30031/A)” 
wraz z załącznikami (wcześniej: Regulamin zakupów PGE Dystrybucja S.A.). Regulacja 
ta została zatwierdzona przez Prezesa Zarządu 02.12.2014 r. z datą obowiązywania 
od 01.01.2015 r. W dniu 01.03.2017 r. dokonano zmian, które polegały na zmianie kategorii 
dokumentu z „Regulaminu” na „Procedurę”. Zapisy ww. Procedury są zgodne z regulacjami 
zawartymi w Wytycznych.
Wyżej wymieniona Procedura była przedmiotem kontroli nr POIS 01.01-U-3/2019.
Postępowanie zostało przeprowadzone na podstawie obowiązującej „Procedury Zakupów 
PGE Dystrybucja SA (PROC 30031/A)” wraz z załącznikami. Beneficjent przeprowadził 
postępowanie o udzielenie zamówienia nie podlegającego ustawie Prawo Zamówień 
Publicznych.
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Szacowanie wartości zamówienia
Zgodnie z załącznikiem nr 14 „Zasady udzielania zakupów współfinansowanych ze środków 
Unii Europejskiej” do „Procedury Zakupów PGE Dystrybucja SA (PROC 30031/A)”  dokonano 
szacowania wartości zamówienia. Kalkulacja kosztów zadania inwestycyjnego „Przebudowa 
linii napowietrznej 110kV Sieradz-Jawor-Błaszki w celu przyłączenia źródeł energii 
odnawialnej na obszarze Powiatu Sieradzkiego w regionie łódzkim” została określona 
na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 18.05.2004r. w sprawie określania 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 
prac projektowych oraz planowanych robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno- użytkowym (Dz.U.130 poz. 1389). W analizowanym przypadku szacowanie 
wartości zamówienia przeprowadzono w oparciu o kosztorys inwestorski obejmujący 
planowane koszty robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym oraz 
planowane koszty prac projektowych.
Szacunkową wartość zamówienia ustalono w dniu 19.07.2017 r. na kwotę 20 099 967,20 zł 
neto tj. 4 814 478,72 euro. 
Szacowanie wartości zamówienia zostało przeprowadzone zgodnie z Rozdziałem 6.5. pkt. 11 
Wytycznych.
Wszczęcie postępowania
W dniu 19.07.2017 r. sporządzony został Wniosek zakupowy nr 394/R1/2017 o udzielenie 
zamówienia „Przebudowa linii napowietrznej 110kV Sieradz-Jawor-Błaszki w celu 
przyłączenia źródeł energii odnawialnej na obszarze Powiatu Sieradzkiego w regionie 
łódzkim”, który został zaakceptowany przez Kierownika Zamawiającego.
Poleceniem nr 189/DG/2017 Dyrektora Generalnego PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź 
została powołana 7 osobowa Komisja Przetargowa. 
Potwierdzono, że ww. komisja została powołana zgodnie z procedurami Beneficjenta, 
tj. Załącznikiem nr 14 „Zasady udzielania zakupów współfinansowanych ze środków Unii 
Europejskiej” do „Procedury Zakupów PGE Dystrybucja SA (PROC 30031/A)”.  
Ustalono również, że członkowie Komisji Przetargowej złożyli Oświadczenia o braku konfliktu 
interesu. Potwierdzono, że treść przedmiotowego Oświadczenia jest zgodna z Rozdziałem 
6.5.2 pkt 3 Wytycznych.

Ogłoszenie o zamówieniu
Beneficjent spełnił wymogi w zakresie upublicznienia zapytania ofertowego wynikające 
z Rozdziału 6.5.2 pkt 10 Wytycznych, tj. ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane:
- na stronie internetowej Zamawiającego,
- Bazie Konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl w dniu 07.11.2017 r. pod 
numerem 1064835.
W ogłoszeniu wskazano termin składania ofert do 30.11.2017 r. do godz. 9.00 oraz podano 
następujące szczegóły zamówienia:

 opis przedmiotu zamówienia,
 warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia, 
 kryteria oceny i opis przyznawania punktacji ofert - (Zamawiający jako kryterium oceny 

ofert wskazał cenę (C) – 95 % oraz okres skrócenie długości maksymalnych sekcji 
odciągowych dla przewodów roboczych (P) – 5 %),

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/
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 informację o wagach punktowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny 
oferty oraz opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium,

 informację o aukcji elektronicznej; Zamawiający przewidział wybór oferty za pomocą 
aukcji elektronicznej1, zgodnie z pkt 6.3.5.9 Procedury Zakupów PGE Dystrybucja S.A.
w przypadku złożenia w danym zadaniu co najmniej 2 ważnych ofert,

 harmonogram realizacji zamówienia,
 warunki zmian umowy (załącznik nr 5 do SIWZ), 
 informacje, iż Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, równoważnych 

i wariantowych,
 wysokość wadium (pieniężne, poręczenie lub gwarancja bankowa, gwarancja 

ubezpieczeniowa) w kwocie 700 000,00 zł.
Potwierdzono, że treść ogłoszenia jest zgodna z Rozdziałem 6.5.2 pkt 8 Wytycznych.

Ustalono, że opis przedmiotu zamówienia nie odnosi się do określonego wyboru lub źródła 
lub znaków towarowych, patentów, rodzajów lub specyficznego pochodzenia. 
W badanym postępowaniu, w opisie przedmiotu zamówienia, zastosowano nazwy i kody 
określone we Wspólnym Słowniku Zamówień2 (CPV-45231400).
Ustalono, że opis przedmiotu zamówienia jest zgodny z Rozdziałem 6.5.2 pkt 5 - 6 oraz pkt 8 
ppkt. a) lit. i) Wytycznych.

Przebieg postępowania
Zgodnie z Protokołem z postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu 
nieograniczonego, otwarcie ofert odbyło się w dniu 07.11.2017 r. o godz. 12.00 w siedzibie 
Zamawiającego.
Do upływu terminu składania ofert złożono 8 ofert. Ustalono, że Komisja Przetargowa 
dokonała oceny ww. ofert pod względem postawionych warunków. Zgodnie z Protokołem 
Komisja Przetargowa po zbadaniu ofert stwierdziła, iż warunki wymagane spełniły oferty od 5 
wykonawców. 
Z postępowania wykluczono 3 wykonawców3. Pismem z dnia 20.12.2017 r. Zamawiający 
poinformował wykluczonych wykonawców o niezakwalifikowaniu się do kolejnego etapu 
postępowania tj. aukcji elektronicznej.
W dniu 20.12.2017 r. Zamawiający (zgodnie z pkt. 6.3.5.9 Procedury Zakupów PGE 
Dystrybucja S.A.) zaprosił pozostałych 5 wykonawców, którzy złożyli ważne oferty i spełnili 
wymogi określone w SIWZ, do wzięcia udziału w aukcji elektronicznej, którą zorganizowano 
w dniu 22.12.2017 r. o godz. 9.30. 

W piśmie Zamawiający poinformował o:
- terminie otwarcia aukcji,

1 Zamawiający poinformował, iż przedmiotem aukcji elektronicznej będzie cena (wartość) brutto oferty (PLN); sposób oceny 
ofert w toku aukcji elektronicznej będzie obejmował przeliczanie zgłoszonych postąpień na punktową ocenę ofert w zakresie 
kryterium „Cena (Wartość) brutto oferty” wraz z dodaniem ilości punktów uzyskanych w kryterium „Skrócenie długości 
maksymalnych sekcji odciągowych dla przewodów roboczych”
2 o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2195/2020 Parlamentu Europejskiego i Rady z 5 listopada 2020 r. w sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
3 Wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania na podstawie Procedury Zakupów PGE Dystrybucja S.A (pkt.6.3.4.1 lit.a);  
nie wykazali wymaganej ilości realizacji prac budowlanych we wskazanym terminie, wymagane prace nie spełniały warunków 
udziału w postępowaniu, wykonawca nie spełnił wymogów określonych w pkt. 2 kryterium.
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- terminie i warunkach zamknięcia aukcji,
- możliwości wcześniejszego przetestowania aplikacji podczas aukcji testowej n.21.12.2017r.
w godz. 9.30-10.00,
- sposobie obsługi platformy aukcyjnej, który zawarty jest w Podręczniku Oferenta, 
znajdującym się na stronie internetowej Zamawiającego 
http://www.pgedystrybucja.pl/przetargi. 

W dniu 22.12.2017 r. o godz. 9.30 odbyła się aukcja elektroniczna. W wyniku przeprowadzonej 
aukcji elektronicznej za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy ENPROM Sp. z o.o., 
ul. Taneczna 18 C, 02-829 Warszawa, za cenę netto 13 989 964,78 zł. Oferta uzyskała 
najwyższą liczbę punktów tj. 100 pkt, w określonych kryteriach4.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z uzasadnieniem została przesłana 
uczestnikom postępowania w dniu 09.01.2018 r. (pisma z potwierdzeniem wysłania). 
Informację o wynikach postępowania Zamawiający opublikował również na stronie 
internetowej http://www.pgedystrybucja.pl/przetargi oraz w Bazie konkurencyjności 
https://bazakonkurencyjności.gov.pl.
Potwierdzono, że upublicznienie informacji o wyniku postępowania przez Zamawiającego  jest 
zgodne z Rozdziałem 6.5.2 pkt. 15 Wytycznych.
Potwierdzono, że Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę spośród złożonych ofert, 
spełniającą warunki udziału w postępowaniu w oparciu o ustalone w warunkach zamówienia 
kryteria oceny. 
Wybór oferty został udokumentowany Protokołem postępowania o udzielenia zamówienia, 
który został zatwierdzony przez upoważnionego przedstawiciela PGE Dystrybucja S.A. 
Oddział Łódź, w dniu 04.01.2018 r.
Potwierdzono, że Protokół z postępowania sporządzony w dniu 09.09.2019 r, zawiera 
wszystkie obligatoryjne elementy wymienione w załączniku nr 14 pkt 4.5 pn. „Zasady 
udzielania zakupów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej” do Procedury 
Zakupów PGE Dystrybucja S.A. oraz jest zgodny z Rozdziałem 6.5.2 pkt 14 Wytycznych.
Umowa nr 166/2018 z Wykonawcą tj. firmą ENPROM Sp. z o.o., została zawarta w dniu 
30.01.2018 r. i podpisana przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy oraz 
Zamawiającego. 

Analiza ryzyka w projekcie

Zgodnie z § 4 ust. 20 Umowy o dofinansowanie nr POIS.01.01.02-00-0003/16 Beneficjent 
sporządził „Analizę ryzyka dla projektu Przebudowa linii napowietrznej 110kV Sieradz-Jawor-
Błaszki w celu przyłączenia źródeł energii odnawialnej na obszarze Powiatu Sieradzkiego 
w regionie łódzkim”. Analiza ryzyka obejmuje ryzyko formalno-instytucjonalne, ryzyko 
ekologiczno-techniczne oraz ryzyko ekonomiczno - finansowe. W analizie ryzyka zostały 
wyszczególnione metody i propozycje działań w celu zminimalizowania i zapobiegania 
wystąpieniu zidentyfikowanych ryzyk. 

Ponadto, Beneficjent posiada i stosuje następujące procedury:
-Polityka antykorupcyjna Grupy Kapitałowej PGE;

4 Pierwsze kryterium: Cena wartość brutto oferty (95%; 1%=1pkt); Drugie kryterium: skrócenie długości maksymalnych 
sekcji odciągowych dla przewodów roboczych (5%; 1%=1pkt)

http://www.pgedystrybucja.pl/przetargi
http://www.pgedystrybucja.pl/przetargi
https://bazakonkurencyjno[ci.gov.pl/
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-Kodeks Etyki GK PGE;
-Kodeks postępowania dla partnerów biznesowych PGE Dystrybucja S.A.

Ustalono, że na stronie internetowej Beneficjenta zamieszczona jest informacja 
o możliwości zgłaszania nadużyć finansowanych za pomocą mechanizmu sygnalizacyjnego 
obsługiwanego Instytucję Zarządzają POIiŚ (nadużycia.POIS@miir.gov.pl) lub poprzez 
specjalny formularz znajdujący się na stronie internetowej.
Dodatkowo, w spółce funkcjonuje Koordynator ds. Compliance, do którego można zgłaszać 
nieprawidłowości pod adres e-mail – uczciwybiznes@pgedystrybucja.pl .

Symptomy mogące wskazywać na wystąpienie nadużycia finansowego

Nie stwierdzono symptomów mogących wskazywać na wystąpienie 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,

 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,

C. Wykaz stwierdzonych naruszeń i nieprawidłowości

Brak

D. Informacja o korektach finansowych 

Nie dotyczy

E. Zalecenia

Brak

F. Informacja o wystąpieniu z wnioskiem do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych 
o przeprowadzenie kontroli (nie dotyczy)

Opinia pokontrolna nr POIS-01.01.02-U/4/2020 została opracowana, zweryfikowana 
i podpisana zdalnie z uwagi na sytuacje epidemiologiczną – COVID-19.

mailto:nadu%C5%BCycia.POIS@miir.gov.pl
mailto:uczciwybiznes@pgedystrybucja.pl
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Warszawa, 23.11.2020 r.                                                     Magdalena Majerowska Wyrobek,

 Specjalista Biuro Kontroli i Audytu   

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

Pieczęć i podpis osoby przeprowadzające czynności kontrolne)

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

$IMIE_NAZWISKO_PODPISUJACEGO
$STANOWISKO_PODPISUJACEGO
$DEPARTAMENT_PODPISUJACEGO
/ – podpisany cyfrowo/

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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