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OPINIA POKONTROLNA KONTROLI nr POIS-01.01.02- A-6/20

A. Podstawowe informacje o kontroli i jednostce kontrolowanej

1. Numer kontroli POIS-01.01.02- A-6/20

2. Numer projektu POIS.01.01.02-00-0017/17

4. Tytuł projektu „Budowa linii 110 vkV Nowy Żmigród-Iwonicz w 
celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej w 
południowej części województwa podkarpackiego ”

5. Podstawa prawna 
przeprowadzenia kontroli

§ 13 Umowy o dofinansowanie nr POIS.01.01.02-00-
018/18

6. Nazwa jednostki kontrolowanej PGE Dystrybucja S.A.

7. Adres jednostki kontrolowanej ul. 8-go Marca 8
35-065 Rzeszów

8. Osoba dokonująca czynności 
kontrolnych

Anna Skowronek
Specjalista 
Biuro Kontroli i Audytu

9. Termin i rodzaj kontroli Kontrola planowa przeprowadzona w dniach: 
22.06.2020 r. - 02.09.2020 r.

10. Zakres kontroli Kontrola procedury zawarcia aneksów:
-nr 2/1//131//IP/14/PS/A z 28.12.2017 r.,
-nr 3/1/131/IP/14/PS/A z 15.07.2019 r. 
do umowy nr 1/131/IP/14/PS/A z 18.11.2014 r.
na Opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej z ustanowieniem służebności przesyłu 
oraz pełnieniem nadzoru autorskiego nad przyszłą 
realizacją dla zadania pn.:”Projekt linii 110 kV Nowy 
Żmigród-Iwonicz”



11. Dane identyfikujące kontrolowaną umowę 

12 Numer umowy oraz data zawarcia 
z wykonawcą

-aneks nr 2/1//131//IP/14/PS/A z 18.12.2017 r.,
-aneks nr 3/1/131/IP/14/PS/A z 15.07.2019 r. 
do umowy nr 1/131/IP/14/PS/A z 18.11.2014 r.

13 Podstawa prawna zawarcia 
umowy

Ustawa  z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U z 2015 r. poz 2164) 

14 Nazwa Wykonawcy umowy Konsorcjum firm: „EMCA VOLT” Sp. z o.o.-lider 
konsorcjum, ENERGY MANAGEMENT AND 
CONSERVATION AGENCY S.A.-partner 
konsorcjum

15 Wartość netto umowy 1 732 520,33 zł netto

16 Wartość brutto umowy 1 732 520,33 zł + VAT (398 479,67 zł.)

Opinia pokontrolna nr POI-01.01.02-A-6/2020 została opracowana, zweryfikowana i podpisana 
zdalnie z uwagi na sytuację epidemiologiczną – COVID-19.

B. Ustalenia kontroli

W jednostce kontrolowanej obowiązuje Regulamin zakupów PGE Dystrybucja S.A. wprowadzony 
Zarządzeniem nr 31/11 Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju PGE Dystrybucja S.A., z 28.12.2011 r. 
(zmiana 29.10.2013 r.). 

W ww. procedura wskazuje, że Spółka stosuje następujące tryby w postępowaniach zakupowych: 
przetarg nieograniczony, negocjacje, zapytanie o cenę i zamówienia z wolnej ręki. 

Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jako zamówienie 
sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego.

Beneficjent 18.11.2014 r. zawarł umowę nr 1/131/IP/14/PS/A na Opracowanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej z ustanowieniem służebności przesyłu oraz pełnieniem nadzoru autorskiego 
nad przyszłą realizacją dla zadania pn.: „Projekt linii 110 kV Nowy Żmigród-Iwonicz” (dalej: Umowa). 
Termin realizacji umowy ustalono na czas 24 miesięcy od daty podpisania umowy. 

W dniu 6.10.2015 r. zawarto aneks nr 1 do Umowy w związku z koniecznością zawarcia przez Inwestora 
z jedną z gmin, przez które przebiegać miała projektowana linia (Gminą Dukla), umowy określającej 
zasady partycypacji PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów w kosztach opracowania Miejscowego 
Planu Zagospodarowania Przestrzennego (dalej: MPZP). Zawarta z Gminą umowa określiła zasady 
partycypacji Beneficjenta w kosztach opracowania MPZP. Koszty te zgodnie z umową 
nr 1/131/IP/14/PS/A leżały po stronie Wykonawcy, w związku z czym istniała potrzeba zawarcia aneksu 
wprowadzającego zapisy o refakturowaniu dokumentów płatniczych, dotyczących tych kosztów. 

Następnym aneksem do ww. umowy, z 26.10.2016 r. (nr 1/1/131/IP/14/PS/A) przedłużono termin 
realizacji umowy do 31.12.2017 r. wskazując jako przyczynę wydłużony okres oczekiwania 



na prawomocne decyzje administracyjne oraz problemy związane z brakiem zgód właścicieli działek na 
realizację przedmiotu umowy, przez które miała przebiegać projektowana linia.

W dniu 15.12.2017 r. Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu 
realizacji umowy do 31.12.2018 r. 

Jako przyczynę Wykonawca wskazywał ponownie: 

1) długi okres oczekiwania na prawomocne decyzje administracyjne wyłączające z produkcji 
rolnej oraz leśnej 982 działek, niezbędnych dla budowy linii napowietrznej 110 kV, 
umożliwiające wykonanie przedmiotu umowy;

2) brak zgody właścicieli 21 działek na wejście na teren celem przeprowadzenia czynności 
niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, co wiązało się z koniecznością wystąpienia do  
Organów Administracji Publicznej o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości na  
podstawie art. 124 Ustawy z 21 .08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 

Zamawiający przedłożył dokumenty, które Wykonawca pozyskał w ramach realizacji przedmiotu 
umowy, w szczególności: 
-wnioski do 5 gmin, na terenie których przebiegać miała projektowana linia, o zmianę Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz zmianę Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego;
-podjęte Uchwały Rad Gmin,
-wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia oraz 
prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia.

Z analizy przedłożonych dokumentów wynika, iż wnioski o zmianę SU i KZP oraz zmianę MPZP 
składane były przez Zamawiającego w terminach 10.02.2015 r.-24.02.2015 r. Prawomocne decyzje 
o zmianie MPZP dla poszczególnych gmin uzyskano w terminach 7.10.2016 r.-12.01.2017 r. Powyższe 
potwierdza, iż Wykonawca wykonując swoje obowiązki w ramach Umowy, działał bez zbędnej zwłoki. 

Z wyjaśnień z 15.12.2017 r Wykonawcy oraz ww. dokumentów wynika, iż na dzień 15.12.2017 r., 
Wykonawca uzyskał prawo dysponowania dla 982 działek z 1003 działek, leżących na trasie planowanej 
budowy, niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy. Dla 21 działek, Wykonawca na dzień 
15.12.2017 r. nie uzyskał prawa do ich dysponowania, z uwagi na toczące się postępowania 
administracyjne z właścicielami tych działek, nie wyrażających zgody na ich udostępnienie celem 
realizacji przedmiotu umowy. 

Ustalając termin realizacji przedmiotu umowy na 31.12.2018 r. Wykonawca założył, iż biorąc pod 
uwagę czas uzyskania prawomocnych decyzji administracyjnych ustanawiających służebność przesyłu 
dla spornych nieruchomości w oparciu o złożone wnioski, przy uwzględnieniu już złożonych 
i przewidywanych odwołań od uzyskanych decyzji, powinno nastąpić do października 2018 r. 

Zamawiający protokołem konieczności z 28.12.2017 r. uwzględnił wniosek Wykonawcy o prolongatę 
terminu do 31.12.2018 r. uznając go za zasadny.

W dniu 28.12.2017 r. zawarto aneks nr 2/1/131//IP/14/PS/A z 28.12.2017 r. do umowy 
nr 1/131/IP/14/PS/A z 18.11.2014 r., którym przedłużono termin realizacji umowy do 31.12.2018 r. 

  



Zapisy dotyczące możliwości zmian postanowień umowy nr 1/131/IP/14/PS/A z 18.11.2014 r. znajdują 
się w § 2 pkt 3 przedmiotowej umowy.

Jak wynika z treści ww. Umowy, w § 2 pkt 3 przewidziano możliwość zmian umowy wprowadzając 
następujące zapisy: „w przypadku niemożliwości 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”. 

W świetle przedłożonej dokumentacji, w ocenie kontrolującego podpisanie przedmiotowego aneksu 
wynikało z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Przedłużenie terminu realizacji zamówienia 
wynikało wyłącznie z przedłużających się procedur administracyjnych, których czas wykonania jest 
czynnikiem niezależnym od Wykonawcy i Zamawiającego. Czynniki, które wpłynęły na prolongatę 
terminu istniałyby również, tym samym miałyby wpływ na termin realizacji zamówienia, przez każdego 
potencjalnego Wykonawcę i w żaden sposób nie miały przełożenia na krąg wykonawców biorących 
udział w postępowaniu. Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w treści SWZ 
oraz określił warunki takiej zmiany (zapisy wzoru umowy stanowiącej załącznik do SWZ). Termin 
realizacji umowy nie był określony jako kryterium wybory oferty. Powyższa zmiana nie doprowadziła 
również do zmiany charakteru umowy, nie zmieniono również wartości przedmiotu umowy. 

Mając powyższe na uwadze, uznać należy, że zmiana terminu realizacji zamówienia wprowadzona 
aneksem nr 2/1/131//IP/14/PS/A z 28.12.2017 r.  w świetle cytowanych wyżej zapisów umowy była 
dopuszczana.

W dniu 7.06.2019 r. Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z prośbą o dokonanie zmian do umowy 
nr 1/131/IP/14/PS/A z 18.11.2014 r. w zakresie wydzielenia z zakresu objętego umową odgałęzienia 
do planowanego GPZ Dukla i wydłużenia terminu  realizacji wydzielonych prac do 31.12.2020 r. oraz 
wydłużenia terminu realizacji trzonu linii relacji Nowy Żmigród-Iwonicz do 31.12.2019 r. Ponadto 
Wykonawca wniósł o dokonanie zapłaty częściowej do 60% wartości umowy. 

Konieczność wskazanych zmian w opinii Wykonawcy wynikała z:
1) wydłużonego okresu oczekiwania na prawomocne decyzje pozwolenia na budowę 

dla odgałęzienia Dukla w związku z powstaniem kolizji pomiędzy planowanym odgałęzieniem 
linii 110 kV kierunek Dukla i planowaną drogą S19 oraz decyzji o wyłączeniu ze złożonego 
wniosku o pozwolenie na budowę do odrębnego postępowania;

2) braku prawomocnych decyzji administracyjnych umożliwiających realizację przedmiotu 
umowy dla 8 działek z uwagi na brak zgody właścicieli działek na udostępnienie wskazanych 
działek, tym samym uzyskanie prawa dysponowania nieruchomościami na cele budowlane.

Zamawiający przedłożył dokumenty, które Wykonawca pozyskał w ramach realizacji przedmiotu 
umowy, w szczególności: 
-pozwolenie na budowę w pasie dróg krajowych Wojewody Podkarpackiego z 20.02.2018 r.,
-notatkę służbową ze spotkania z GDDKiA w Rzeszowie z 26.07.2018 r. w związku z  powstaniem 
kolizji pomiędzy planowanym odgałęzieniem linii 110 kV kierunek Dukla,
-wnioski o pozwolenie na budowę.

Ustalając termin realizacji przedmiotu umowy na 31.12.2019 r. dla prac projektowych linii Żmigród-
Iwonicz Wykonawca założył, iż termin ten jest realny biorąc pod uwagę czas uzyskania prawomocnych 
decyzji administracyjnych ustanawiających służebność przesyłu dla spornych nieruchomości przy 
uwzględnieniu złożonych odwołań do NSA od uzyskanych decyzji. Ustalając zaś termin zakończenia 



prac projektowych dla planowanego GPZ Dukla do 31.12.2020 r. Wykonawca założył, iż do tego 
terminu uzyska prawomocne pozwolenia na budowę.

Zamawiający protokołem konieczności z 15.07.2019 r. uwzględnił wniosek Wykonawcy ponadto uznał 
za zasadne wprowadzenie do przedmiotowej umowy zapisu o dokonaniu Wykonawcy zapłaty 
częściowej do 60% wartości umowy. 

W dniu 15.07.2019 r. zawarto aneks nr 3/1/131//IP/14/PS/A z 15.07.2019 r. do Umowy. 
W § 1 ww. aneksu wprowadzono zapisy dotyczące zmiany terminu przekazania przez Zamawiającemu 
dokumentacji projektowo-kosztorysowe, tj. trzonu linii Nowy Żmigród - Iwonicz do 31.12.2019 r. oraz 
odgałęzienie do planowanego GPZ Dukla do 31.12.2020 r. Ponadto w § 2 ustanowiono, iż płatność 
wynagrodzenia nastąpi w formie płatności częściowych do wysokości 80%1 wartości umowy, 
zaś wypłata pozostałej części należytego wynagrodzenia nastąpi po odbiorze końcowym przedmiotu 
umowy i wywiązaniu się Wykonawcy z wszystkich wynikających z niej zobowiązań.

Tak jak wskazano przy uzasadnieniu zmian aneksu nr 2/1/131//IP/14/PS/A z 28.12.2017 r. Zapisy 
dotyczące możliwości zmian postanowień umowy nr 1/131/IP/14/PS/A z 18.11.2014 r. znajdują się 
w § 2 pkt 3 przedmiotowej umowy.

W świetle przedłożonej dokumentacji, w ocenie kontrolującego podpisanie aneksu 
nr 3/1/131//IP/14/PS/A w zakresie wydzielenia części prac oraz prolongaty terminów wynikało 
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy zgodnie z dyspozycją art. § 2 pkt 3 przedmiotowej umowy, 
tym samym uzasadnia ich wprowadzenie. Jednakże kontrolujący nie uznaje zasadności wprowadzenia 
zapisów o dokonaniu Wykonawcy zapłaty częściowej do 60% wartości umowy. 

Zgodnie z treścią art. 144 ust 1 Pzp 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. 

Zamawiający we wzorze do umowy, stanowiącej załącznik do SIWZ, nie przewidział zmiany zasad 
płatności w zakresie zmian terminów płatności wynikających z jakichkolwiek innych zmian 
wprowadzonych do umowy. Zawarł jedynie w § 2 pkt.3 zapis dotyczący możliwości prolongaty terminu 
zakończenia prac. Zamawiający w treści pkt. 4 § 3 przedmiotowej umowy wskazał wprost, iż płatność 
wynagrodzenia nastąpi jednorazowo po wykonaniu i odbiorze całości prac w formie końcowego 
protokołu odbioru, nie wprowadził tym sam żadnych zapisów określających przesłanki zmiany zasad 
dokonania płatności. Ponadto sam Zamawiający dwukrotnie odmówił potencjalnym Wykonawcom 
w treści odpowiedzi na zapytania do SIWZ z 27.07.2014 r. oraz 29.07.2014 r., zasadności dopuszczania 
fakturowania częściowego w trakcie realizacji zadania oraz możliwości dzielenia wynagrodzenia 
na poszczególne etapy. W świetle przedstawionych okoliczności, wprowadzenie do umowy na etapie 
postępowania o udzielenie zamówienia możliwości częściowej zapłaty za jego realizację, mogło 
wpłynąć na krąg podmiotów ubiegających się o to zamówienie, czy też wynik postępowania. 

Mając powyższe na uwadze, uznać należy, że zmiana sposobu zapłaty za realizację zamówienia 
wprowadzona aneksem nr 3/1/131//IP/14/PS/A z 15.07.2019 r. w świetle cytowanych wyżej zapisów 
umowy była niedopuszczana.

1 Protokole konieczności z 15.07.2019 r. przewidywał płatność częściową w wysokości 60% wartości umowy.



Zastosowane techniki kontrolne:

Do weryfikacji niniejszego zakresu kontroli zastosowano:

a) analizę dokumentów źródłowych,

b) analizę obowiązujących w jednostce kontrolowanej procedur.

Wypełniono listę sprawdzającą dotyczącą badania zgodności zawartych aneksów do umowy objętej 
zakresem stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych (PZP). Przeprowadzono analizę 
dokumentacji Beneficjenta, która dotyczyła zawarcia aneksu do umowy.

C. Wykaz stwierdzonych naruszeń i nieprawidłowości

Stwierdzono nieprawidłowość polegającą na nieuprawnionej zmianie postanowień zawartej umowy 
w stosunku do treści oferty, co nie zostało przewidziane w umowie pierwotnej, co jest sprzeczne 
z zapisami art. 144 ust 1 Pzp.

D. Informacja o korektach finansowych 

Powyższe naruszenie pozwala na zidentyfikowanie nieprawidłowości w rozumieniu art. 2 pkt 36 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 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 i uchylające rozporządzenie Rady (WE) 
nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r. ze zmianami). 

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

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

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

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

Wartość pomniejszenia ustala się na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 22 lutego 2017 
r. w sprawie warunków obniżenia wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych 
nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówienia.



Jak wynika z § 5 przedmiotowego Rozporządzenia w przypadku gdy skutki finansowe stwierdzonego 
naruszenia powodujące nieprawidłowość są pośrednie, rozproszone, trudne do oszacowania (a z takim 
przypadkiem mamy w przedmiotowej kontroli do czynienia) poziom pomniejszenia należy ustalić 
w oparciu o stawkę procentową wskazaną w Załączniku do tegoż rozporządzenia. 

Nieprawidłowość opisana w pkt. C niniejszej opinii pokontrolnej jest nieprawidłowością indywidualną 
wskazaną w pozycji 28, kolumnie 5 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 …”. 

Dla powyższej nieprawidłowości stawka pomniejszenia ustalona została w oparciu o zapis kolumny 3 
i wynosi: 25% wartości ostatecznego zakresu świadczenia.

E. Zalecenia

Nie wydano

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

Opinia pokontrolna nr POI-01.01.02-A-6/2020 została opracowana, zweryfikowana i podpisana 
zdalnie z uwagi na sytuację epidemiologiczną – COVID-19

02.09.2020 r. Anna Skowronek

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  informacji 
pokontrolnej. W takim wypadku dokumentacja podlega ponownej weryfikacji. 

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