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OPINIA POKONTROLNA KONTROLI nr POIS.01.04.01-U/7/20

A. Podstawowe informacje o kontroli i jednostce kontrolowanej

1. Numer kontroli POIS.01.04.01-U/7/20

2. Numer projektu POIS.01.04.01.00-0002/18

3. Tytuł projektu „Budowa sieci inteligentnej na terenie 
Warszawy poprzez automatyzację linii SN 
w wyniku zastosowania wskaźników przepływu 
prądów zwarciowych oraz transformatorów 
z automatycznym przełącznikiem zaczepów.”

4. Podstawa prawna 
przeprowadzenia kontroli

§ 13 Umowy o dofinansowanie 
nr POIS.01.04.01-00-0002/18-00 

5. Nazwa jednostki 
kontrolowanej

Innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

6. Adres jednostki 
kontrolowanej

ul. Piękna 46
00-672 Warszawa

7. Osoba dokonująca czynności 
kontrolnych

Paulina Nowicka, Główny specjalista
Wydział Kontroli POIiŚ – Sektor Energetyka, 
Biuro Kontroli i Audytu, Ministerstwo Klimatu 
i Środowiska

8. Termin i rodzaj kontroli 5.06.2020 r. – 26.10.2020 r.
kontrola doraźna ex-post  przeprowadzona w 
trybie pracy zdalnej

9. Zakres kontroli Kontrola procedury zawarcia z Wykonawcą 
umowy na montaż 10 sztuk transformatorów 
SN/nn wyposażonych w podobciążeniowy 
przełącznik zaczepów, 

Dane identyfikujące kontrolowaną umowę. 

10. Numer umowy oraz data 
zawarcia z wykonawcą

Umowa nr PZ-4249 zawarta w dniu 
12.03.2019 r. 

11. Podstawa prawna zawarcia 
umowy

1) Wytyczne w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 
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Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020 (dalej: Wytyczne),

2) Regulamin udzielania zamówień publicznych 
w spółkach innogy w Polsce.

12. Nazwa Wykonawcy umowy Gridnet Spółka z o.o.
ul. Mińska 65, Warszawa

13. Wartość netto umowy 378 000,00 zł

14. Wartość brutto umowy Nie podano w treści umowy kwoty brutto

B. Ustalenia kontroli.

Procedury wewnętrzne Beneficjenta w zakresie wyboru wykonawcy i zawierania 
umów.

Na mocy zapisów Umowy o dofinansowanie projektu nr POIS.01.04.01.00-0002/18, 
Beneficjent przyjmuje na siebie obowiązek realizacji projektu 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 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 
(dalej Wytyczne). Oprócz tego, na mocy postanowień Umowy o dofinansowanie projektu 
beneficjent w stosunku do umów, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień 
publicznych (dalej: Pzp), zobowiązuje się zawierać je zgodnie z zasadą konkurencyjności, 
o której mowa w ww. Wytycznych.  
Zgodnie z Rozdziału 4 pkt 9) Wytycznych do oceny prawidłowości procedury zawarcia umowy 
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 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 
z dnia 19 lipca 2017 r. 
W jednostce kontrolowanej obowiązuje Regulamin udzielania zamówień 
współfinansowanych ze środków publicznych w spółkach innogy w Polsce. Przedmiotowe 
zamówienie było realizowane na podstawie wewnętrznych procedur Beneficjenta, 
tj. Regulacji dotyczących Operacyjnego i Taktycznego Procesu Zakupowego oraz Zakupy 
– proces główny z datą obowiązywania od 01.06.2014 r., wprowadzonych Protokołem 
nr 10/2014 z posiedzenia Zarządu RWE Polska S.A. Ocena przesłanego przez Beneficjenta 
„Regulaminu udzielania zamówień współfinansowanych ze środków publicznych w spółkach 
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innogy w Polsce” w zakresie spełnienia wymagań zgodnych z kryteriami obowiązującymi 
w POIiŚ, Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności oraz ustawą Pzp była przedmiotem 
osobnej oceny przeprowadzonej przez eksperta zewnętrznego. Wobec powyższego, 
w niniejszej opinii odstąpiono od badania ww. procedury pod względem zgodności 
z regulacjami zawartymi w Wytycznych. 
Przebieg postępowania.
Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia nie podlegające ustawie Pzp. 
Postępowanie zostało przeprowadzone na podstawie obowiązujących w Spółce Regulacji 
dotyczących Operacyjnego i Taktycznego Procesu Zakupowego oraz Zakupy – proces 
główny. Beneficjent rozpoczął jego realizację przed podpisaniem umowy 
o dofinansowanie. 
Zgodnie z Wytycznymi wskazano, że dla zamówień przewyższających 50 tys. PLN netto, 
tj. bez podatku od towarów i usług (VAT) udzielenie zamówienia w ramach projektu 
powinno nastąpić zgodnie z zasadą konkurencyjności o której mowa w Rozdziale 6.5.2 
Wytycznych. 
W badanym postępowaniu wartość zamówienia oszacowano na kwotę 600 000,00 zł netto 
(Notatka służbowa z 1 lipca 2018 r). Jednakże przeliczając wskazany w Notatce koszt 
montażu 10 szt. transformatorów SN/nn przez przyjętą cenę jednostkową 20 000,00 zł 
netto (cenę oszacowano w oparciu o ceny montażu realizowanych wymian 
eksploatacyjnych transformatorów SN/nn) do której to kwoty dodano 60 000,00 zł jako 
koszty związane z transportem, demontażem istniejących jednostek oraz dostosowaniem 
pomieszczeń stacji, to kwota powinna wynieść 260 000,00 zł., co wskazuje na błąd 
rachunkowy. W świetle przedłożonych dokumentów stwierdzić należy, że sposób 
działania Beneficjenta w przypadku ustalenia szacunkowej wartości zamówienia budzi 
wątpliwości. Treść Notatki jest bardzo ogólna, brakuje wskazania konkretnych kwot 
na podstawie których dokonano kalkulacji. Ponadto całościowa szacunkowa kwota 
zamówienia różni się od zsumowanych kwot cząstkowych o 340 000,00 zł. 
Do ww. Notatki nie zostały również załączone dokumenty źródłowe, które w jakikolwiek 
sposób potwierdziłyby przyjęty przez Beneficjenta sposób wyliczenia kwot, na podstawie 
których ustalono szacunkową wartość zamówienia. Notatka nie została podpisana 
przez osobę sporządzającą szacunek. Podsumowując, ustalenie wartości zamówienia 
nie zostało przeprowadzone z należytą starannością (nie miało to jednak wpływu 
na wybór trybu w jakim udzielono zamówienia). Jednocześnie Zamawiający 
nie udokumentował procesu szacowania w sposób zapewniający właściwą ścieżkę audytu. 
Wobec powyższego należy stwierdzić, że opisane działanie Beneficjenta stanowi 
naruszenie Rozdziału 6.5.2 pkt 11) Wytycznych.
Ponadto badanie dokumentacji wykazało, że ustalenia wartości zamówienia dokonano 
z przekroczeniem terminu, o którym mowa w art. 35 ust. 1 ustawy Pzp, co stanowi 
naruszenie Rozdziału 6.5.2 pkt 1) Wytycznych. Zgodnie z przywołanym przepisem, 
ustalenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem 
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeśli przedmiotem zamówienia 
są dostawy lub usługi. Zgodnie z datą znajdującą się na Notatce szacowanie wartości 
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zamówienia zostało przeprowadzone 1.07.2018 r., a postępowanie o zamówienie wszczęto 
11.12.2018 r. termin ten został zatem przekroczony o ponad 2 miesiące. 
Niezależnie od stwierdzonych nieprawidłowości dotyczących ustalenia szacunkowej 
wartości zamówienia kwota szacunku przekroczyła 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku 
od towarów i usług (VAT) w związku z powyższym udzielenie zamówienia powinno 
nastąpić zgodnie z zasadą konkurencyjności o której mowa w Rozdziale 6.5.2 Wytycznych. 
Na podstawie przekazanej dokumentacji badanego postępowania nie stwierdzono, 
aby osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności związanie z procedurą 
wyboru Wykonawcy złożyły oświadczenia o bezstronności, co stanowi naruszenie 
Rozdziału 6.5.2 pkt 3) Wytycznych. Zgodnie z wyjaśnieniami przekazanymi 8.07.2020 r. 
przez Beneficjenta za pośrednictwem poczty elektronicznej, ww. osoby nie składały 
oświadczeń o bezstronności, gdyż w związku z obwiązywaniem od dnia 1.02.2017 r. 
Kodeksu Etycznego Innogy i Katalogu działań niedozwolonych1, byli oni zobligowani 
do podpisania oświadczeń będących integralną częścią przedmiotowych dokumentów. 
Ww. dokumenty zawierają w sobie treści, które można uznać w opinii kontrolującego 
za odpowiadające zawartości oświadczenia o bezstronności. Oświadczenia zostały 
podpisane przez osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności związanie 
z procedurą wyboru Wykonawcy w dniach między 12 a 24.01.2017 r. Pracodawca przyjął 
powyższe oświadczenia dnia 26.01.2017 r. Należy zauważyć, że trzech z sześciu 
podpisujących oświadczenia pracowników zrobiło to w dniu 12.01.2017 r. tj. 4 dni 
przed zaakceptowaniem przedmiotowych dokumentów przez Zarząd. W dniu 10.11.2020 r. 
skany oświadczeń o bezstronności sporządzone na właściwym wzorze tj. zgodnym z zapisami 
Rozdziału 6.5.2 pkt 3) Wytycznych zostały przekazane przez Beneficjenta za pośrednictwem 
poczty elektronicznej. Kontrolujący uznaje warunkowo przekazane oświadczenia, gdyż 
zgodnie z zapisami Rozdziału 6.5.2 pkt 3) Wytycznych, osoby wykonujące w imieniu 
Zamawiającego czynności związanie z procedurą wyboru Wykonawcy powinny złożyć 
oświadczenia o bezstronności w dniu otwarcia ofert.
W celu zachowania zasady konkurencyjności, zgodnie z Wytycznymi, Beneficjent 
zobowiązany jest upublicznić zapytanie ofertowe w Bazie konkurencyjności. 
Od 1.01.2018 r. dotyczy to również wnioskodawców, którzy nie podpisali jeszcze umowy 
o dofinansowanie. Z przekazanej dokumentacji wynika, że Beneficjent 11.12.2018 r. 
zamieścił ogłoszenie o prowadzonym zamówieniu oraz Wymagania ofertowe 
wraz z Formularzem zgłoszenia, Zakresem prac, Projektem umowy oraz Oświadczeniem 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, na swojej 
stronie internetowej dedykowanej zamówieniom publicznym (www.innogy.pl› Przetargi › 
PZ-4249 › WO_PZ_4249). Jednocześnie Beneficjent przesłał do trzech potencjalnych 
wykonawców informację o prowadzonym postępowaniu.
W związku z powyższym należy stwierdzić, że Beneficjent nie spełnił niezbędnego 
wymogu stawianego w Rozdziale 6.5.2 pkt 13) i pkt 14) Wytycznych w zakresie 
upublicznienia zapytania ofertowego, co stanowi jego naruszenie, gdyż w dniu 
11.12.2018 r. tj. w chwili wszczęcia postępowania Beneficjent miał już status 
1 przyjęty na posiedzeniu Zarządu Innogy Polska S.A. dnia 16.01.2017 r. 
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wnioskodawcy (nabór nr POIS.01.04.01-IP.02-00-001/18, data złożenia wniosku 
o dofinansowanie projektu przez Beneficjenta to 4.12.2018 r.).
W załączonych do ogłoszenia o prowadzonym postępowaniu Wymaganiach ofertowych 
zawarto wszystkie informacje wymagane zapisami Rozdziału 6.5.2, pkt 11) podpunkt a) 
Wytycznych. 
W ww. dokumencie określono przebieg procedury przetargowej, tj.: zgłoszenie chęci 
udziału w przetargu - złożenie Formularza zgłoszenia wraz z załącznikami 
na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu do dnia 7.01.2019 r., 
do godz. 12.00 na wskazany adres poczty elektronicznej (zachowano co najmniej 
14 dniowy termin składania ofert na usługi wskazany w Rozdziale 6.5.2 pkt 10) 
Wytycznych). Po weryfikacji spełnienia warunków przystąpienia do postępowania przez 
oferentów Zamawiający miał udostępnić Portal Dostawcy INNOGY w celu złożenia 
ostatecznej oferty (zawierającej dodatkowo wysokość wynagrodzenia netto w PLN 
za realizację przedmiotu zamówienia). Oferty należało złożyć najpóźniej do 28.01.2019 r. 
do godz. 12.00. Zgodnie z zapisami znajdującymi się w Wymaganiach ofertowych 
Zamawiający zaplanował negocjacje w formie aukcji elektronicznej na portalu aukcyjnym 
https://innogypolska.proebiz.com. Jednocześnie Zamawiający nie wskazał daty 
oraz nie określił co będzie przedmiotem aukcji, a także na jakich warunkach i zasadach 
będzie się ona odbywała. Użyte przez Beneficjenta określenie „przeprowadzenie 
negocjacji w formie aukcji elektronicznej” jest zbyt ogólne, nie precyzuje jasnych 
i klarownych reguł aukcji ani co będzie jej podlegało. Nie podano również, jakiego 
rodzaju aukcja będzie przeprowadzona na tym etapie prowadzonego postępowania. 
Zamawiający nie zastrzegł, że w przypadku jednej oferty przeprowadzi aukcję japońską, 
która charakteryzuje się tym, że może odbyć się nawet przy uczestnictwie co najmniej 
jednego Oferenta. Brak informacji w dokumentacji postępowania o rodzaju i zasadach 
aukcji mógł mieć kluczowy wpływ na podjęcie decyzji o udziale lub zaniechaniu udziału 
w postępowaniu przez innych Wykonawców, co stanowi  naruszenie zasad prowadzenia 
postępowania tj. zasady przejrzystości, zachowania uczciwej konkurencji i równego 
traktowania Wykonawców oraz wskazuje na brak zapewnienia właściwej ścieżki audytu. 
Stanowi to naruszenie Rozdziału 6.5 pkt 1) Wytycznych.
Kontrola wykazała, że przedmiot zamówienia został opisany w sposób jednoznaczny 
i wyczerpujący, za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie 
wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Potwierdzono, 
że opis przedmiotu zamówienia znajdujący się w Zakresie prac nie odnosi się 
do określonego wyboru lub źródła lub znaków towarowych, patentów, rodzajów 
lub specyficznego pochodzenia. Opis przedmiotu zamówienia został sporządzony zgodnie 
z Rozdziałem 6.5.2 pkt 5) Wytycznych.
Z przekazanej dokumentacji wynika, że oferenci zadawali pytania dotyczące 
postępowania na które Beneficjent udzielił odpowiedzi. W Wymaganiach ofertowych 
jak również w Ogłoszeniu nie było informacji dotyczących sposobu komunikowania się 
z potencjalnymi Wykonawcami w zakresie zadawanych pytań i udzielanych odpowiedzi. 
Z przekazanych przez Beneficjenta wyjaśnień z dnia 1.10.2020 r. wynika, że brak jest 
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dokumentów poświadczających, że zostały one upublicznione. Stanowi to naruszenie 
zapisów Rozdziału 6.5.2 pkt 17) Wytycznych.
Na podstawie przekazanej dokumentacji stwierdzono, że chęć wzięcia udziału w przetargu 
potwierdziły trzy firmy, które przesłały Formularze Zgłoszeniowe. Z przedmiotowej 
dokumentacji wynika, że:

 Formularz Zgłoszeniowy firmy Sokół Energetyka został przesłany po terminie wskazanym 
w Wymaganiach ofertowych tj. 9.01.2019 r.;

 Formularz Zgłoszeniowy firmy Elbet sp. z o.o. został przesłany w terminie wskazanym 
w Wymaganiach ofertowych ale bez wymaganych załączników potwierdzających 
spełnienie warunków udziału w postępowaniu;

 Formularz Zgłoszeniowy firmy Gridnet sp. z o.o. został przesłany w terminie wskazanym 
w Wymaganiach ofertowych ale bez wymaganych załączników potwierdzających 
spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Beneficjent nie przedłożył dokumentacji potwierdzającej weryfikację przesłanych 
Formularzy zgłoszeniowych. Zgodnie z przekazanym przez Beneficjenta Protokołem 
zbiorczym z postępowania - PZ-4249 montaż 10 sztuk transformatorów SN/nn wyposażonych 
w podobciążeniowy przełącznik zaczepów wynika, że do kolejnego etapu postępowania 
przystąpiła tylko firma Gridnet sp. z o.o. Zgodnie z ww. Protokołem firma wyceniła swoją 
ofertę na kwotę 378 000,00 zł. Brak dokumentacji (w tym brak dokumentów 
potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu), która według 
ww. Protokołu została zweryfikowana, budzi uzasadnioną wątpliwość 
co do prawidłowości wyboru Wykonawcy oraz wskazuje na brak zapewnienia właściwej 
ścieżki audytu w prowadzonym postępowaniu co może naruszać zasady prowadzenia 
postępowania tj. zasady przejrzystości, zachowania uczciwej konkurencji i równego 
traktowania Wykonawców. Brak przekazania przez Oferenta dokumentów potwierdzających 
spełnienie warunków w postępowaniu stanowi przesłankę do jego wykluczenia. Powyżej 
opisane nieprawidłowości stanowią naruszenie Rozdziału 6.5 pkt 1) oraz Rozdziału 6.5.2 pkt 
11) podpkt b) Wytycznych.
Beneficjent nie przedłożył dokumentów poświadczających złożenie oferty przez firmę 
Gridnet sp. z o.o. za pośrednictwem Portalu Dostawcy INNOGY oraz jej weryfikację. 
Stanowi to brak zapewnienia właściwej ścieżki audytu w prowadzonym postępowaniu, 
co może naruszać zasady prowadzenia postępowania tj. zasady przejrzystości, zachowania 
uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców. Stanowi to naruszenie Rozdziału 
6.5 pkt 1) Wytycznych.
Z przekazanych przez Beneficjenta dokumentów tj. Protokołu zbiorczego z postępowania 
- PZ-4249 montaż 10 sztuk transformatorów SN/nn wyposażonych w podobciążeniowy 
przełącznik zaczepów oraz Podsumowania Postępowania Zakupowego, wygenerowanego 
zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z systemu PROEBIZ wynika, że runda aukcyjna 
została przeprowadzona 31.01.2019 r. w godzinach od 12.00 do 12.30 i jej jedynym 
uczestnikiem była firma Gridnet sp. z o.o. Zgłoszona w trakcie aukcji kwota wynosiła  
378 000,00 zł i była zgodna z ofertą cenową z poprzedniego etapu. Z przekazanych przez 
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Beneficjenta dokumentów nie wynika jaki był to rodzaj aukcji. Jak już wcześniej 
wspomniano w niniejszej Opinii, brak informacji w dokumentacji postępowania o rodzaju 
aukcji mógł mieć kluczowy wpływ na podjęcie decyzji o udziale lub zaniechaniu udziału 
w postępowaniu przez innych Wykonawców co stanowi naruszenie zasad prowadzenia 
postępowania tj. zasady  przejrzystości, zachowania uczciwej konkurencji i równego 
traktowania Wykonawców. Stanowi to naruszenie Rozdziału 6.5 pkt 1) Wytycznych.
Beneficjent nie przekazał dokumentacji potwierdzającej upublicznienie informacji                
o wyniku postępowania. Stanowi to naruszenie zapisów Rozdziału 6.5.2 pkt 20) 
Wytycznych.
Beneficjent jako protokół postępowania o udzielenia zamówienia przekazał dokument 
pn. Podsumowanie do protokołu. Jest to dokument wygenerowany elektronicznie 
z systemu JFLOW w dniu 20.02.2019 r. Wynik przetargu został zaakceptowany 
we wskazanym systemie przez kierownika zamawiającego 20-21.02.2019 r. 
W ww. dokumencie stwierdzono brak:

 wykazu ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe oraz dat wpłynięcia 
przedmiotowych oferty do zamawiającego, 

 informacji o powiązaniach kapitałowych lub osobowych oferentów z zamawiającym, 
 informacji o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców, 
 załączników: potwierdzenia upublicznienia zapytania ofertowego, złożonych ofert, 

oświadczeń o braku konfliktu interesów.
Powyższe braki stanowią naruszenie zapisów Rozdziału 6.5.2 pkt 19) Wytycznych.
Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 12.03.2019 r. przez upoważnionych 
przedstawicieli Wykonawcy oraz Zamawiającego. 

Analiza ryzyka w projekcie.

Beneficjent sporządził Analizę ryzyka nadużyć finansowych projektu pn: „Budowa sieci 
inteligentnej na terenie Warszawy poprzez automatyzację linii SN w wyniku zastosowania 
wskaźników przepływu prądów zwarciowych oraz transformatorów z automatycznym 
przełącznikiem zaczepów”. 
Ponadto beneficjent posiada procedury dotyczące przeciwdziałania wystąpieniu konfliktu 
interesów, zapobiegania korupcji i nadużyciom finansowych w zakresie korupcji, procedury 
dotyczące przeciwdziałania zmowom przetargowym oraz fałszowaniu dokumentów. 
Ww. dokumentacja została zweryfikowana w trakcie kontroli nr POIS.01.04.01-U/38/19. 
Należy stwierdzić, że Beneficjent dostosował swoje procedury tylko w zakresie formalnym 
do wymogów Umowy o dofinansowanie. W praktyce jednak, jak wskazuje na to wynik 
weryfikacji badanego postępowania, przyjęte procedury albo nie zostały zastosowane albo 
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z jakichś powodów nie zadziałały właściwie. W związku z powyższym zasadnym jest wydanie 
rekomendacji w tym zakresie.
Symptomy mogące wskazywać na wystąpienie nadużycia finansowego.

Beneficjent nie przedłożył pełnej dokumentacji postępowania w wyniku czego 
stwierdzono symptom nadużycia finansowego polegający na braku pewnych 
obowiązkowych informacji od zwycięskiego oferenta.
Jednakże pomimo wystąpienia ww. symptomu mogących wskazywać na wystąpienie 
nadużycia finansowego, nie potwierdzono, aby w objętym kontrolą postępowaniu 
o udzielenie zamówienia faktycznie doszło do nadużycia finansowego. 
Zastosowane techniki kontrolne:

Do weryfikacji niniejszego zakresu kontroli zastosowano analizę dokumentów źródłowych. 
Wypełniono następujące listy sprawdzające:

 Lista sprawdzająca do kontroli procedur zawierania umów: Lista sprawdzająca 
dokumenty/informacje w postępowaniach nie objętych zakresem stosowania ustawy 
PZP,

 Lista sprawdzająca dotycząca symptomów mogących wskazywać na wystąpienie 
nadużycia finansowego do wykorzystania podczas kontroli zawierania umów.

 Lista sprawdzająca dotycząca przygotowanej przez beneficjenta analizy ryzyka 
w projekcie,

C. Wykaz stwierdzonych naruszeń i nieprawidłowości.

Na podstawie badanej dokumentacji stwierdzono następujące naruszenia                                                
i nieprawidłowości: 

 Beneficjent nie zamieścił zapytania ofertowego na stronie internetowej ministra 
właściwego ds. rozwoju regionalnego (w Bazie Konkurencyjności), co stanowi 
naruszenie Rozdziału 6.5.2 pkt 13) i pkt 14) Wytycznych;

 Zamawiający w dokumencie Wymagania ofertowe będącym załącznikiem do ogłoszenia 
nie wskazał daty oraz zasad prowadzenia aukcji. Brak takich informacji w na etapie 
przygotowania i składania ofert mógł mieć kluczowy wpływ na podjęcie decyzji 
o udziale lub zaniechaniu udziału w postępowaniu przez innych Wykonawców 
oraz wskazuje na brak zapewnienia właściwej ścieżki audytu, co stanowi naruszenie 
zasad prowadzenia postępowania tj. zasady przejrzystości, zachowania uczciwej 
konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. Stanowi to naruszenie Rozdziału 
6.5 pkt 1) Wytycznych;

 stwierdzono istotne braki w przedłożonej dokumentacji z badanej procedury zawarcia 
umowy w zakresie:
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 dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, 
w tym również przez firmę która wygrała postępowanie,

 oferty złożonej przez firmę Gridnet sp. z o.o. za pośrednictwem Portalu Dostawcy 
INNOGY i jej weryfikacji,

w wyniku czego mogło dojść do wyboru Wykonawcy, który nie spełniał warunków 
udziału w postępowaniu., co stanowi naruszenie zasad prowadzenia postępowania 
tj. zasady  przejrzystości, zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania 
wykonawców. Sposób dokumentowaniu postępowania o udzielenie zamówienia 
uniemożliwia zapewnienie właściwej ścieżki audytu w prowadzonym 
postępowaniu Stanowi to naruszenie zapisów Rozdziału 6.5. pkt 1) oraz Rozdziału 
6.5.2 pkt 11) podpkt b) Wytycznych;

 Beneficjent nie przekazał dokumentacji potwierdzającej upublicznienie informacji 
o wyniku postępowania, co stanowi naruszenie zapisów Rozdziału 6.5.2 pkt 20) 
Wytycznych.

 Beneficjent nie zachował należytej staranności przy szacowaniu wartości zamówienia, 
co stanowi naruszenie Rozdziału 6.5 pkt 1) Wytycznych;

 ustalenia wartości zamówienia dokonano z przekroczeniem terminu, o którym mowa 
w art. 35 ust. 1 ustawy Pzp, co stanowi naruszenie Rozdziału 6.5.2 pkt 1) Wytycznych;

 osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności związanie z procedurą wyboru 
Wykonawcy nie złożyły oświadczenia o bezstronności w dniu otwarcia ofert, 
co stanowi naruszenie  Rozdziału 6.5.2 pkt 3) Wytycznych;

 Beneficjent nie przekazał dokumentacji potwierdzającej upublicznienie pytań 
i odpowiedzi, co stanowi naruszenie zapisów  Rozdziału 6.5.2 pkt 17) Wytycznych;

 w dokumencie wskazanym jako protokół postępowania o udzielenia zamówienia 
stwierdzono brak obowiązkowych informacji, co stanowi naruszenie zapisów Rozdziału 
6.5.2 pkt 19) Wytycznych.

D. Informacja o korektach finansowych.

Opisane w pkt C niniejszej opinii nieprawidłowości, o których mowa w Rozdziale 6.5.2 
Wytycznych są nieprawidłowościami indywidualnymi 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 
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Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/20062. 

Zgodnie z definicją zawartą w przedmiotowym 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 EFSI, które ma lub może mieć szkodliwy wpływ 
na budżet Unii poprzez obciążenie budżetu Unii nieuzasadnionym wydatkiem. 

Powyższe naruszenia mogły wywrzeć szkodliwy wpływ na budżet Unii poprzez 
obciążenie go nieuzasadnionym wydatkiem, tak więc w pełni wyczerpuje definicję 
nieprawidłowości. Naruszenia te wynikły z działania lub zaniechania Beneficjenta, mogły 
zatem ograniczyć konkurencję, a co za tym idzie mogły mieć wpływ na wynik 
przedmiotowego postępowania i mogły spowodować potencjalną szkodę w budżecie 
ogólnym UE. W badanym przypadku wynikało to przede wszystkim z potencjalnego 
ograniczenia kręgu wykonawców zamówienia ze względu na nieumieszczenia ogłoszenia 
o zamówieniu we właściwym publikatorze (Baza Konkurencyjności).

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 ust. 9 i 11 niniejszego 
artykułu.

Wartość pomniejszenia ustala się na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju 
z 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżenia wartości korekt finansowych 
oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówienia3 

(dalej: Rozporządzenie). 

Jak wynika z § 5 przedmiotowego Rozporządzenia w przypadku gdy skutki finansowe 
stwierdzonej nieprawidłowości indywidualnej są pośrednie, rozproszone, trudne 
do oszacowania (a z takimi przypadkami mamy w przedmiotowej kontroli do czynienia) 
poziom pomniejszenia należy ustalić w oparciu o stawkę procentową wskazaną 
w Załączniku do tegoż rozporządzenia (tzw. Taryfikator).

Stwierdzenie wystąpienia nieprawidłowości indywidualnej wiąże się z koniecznością 
podjęcia odpowiednich działań korygujących polegających na pomniejszeniu wydatków 
kwalifikowalnych. Zgodnie z Taryfikatorem na badane postępowanie należy nałożyć 
korektę finansową wynikającą:

2 Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r. ze zmianami.
3 Dz.U. z 2018 r. poz. 971.
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 z pkt 4 Taryfikatora w wysokości 25% z tytułu niedopełnienia obowiązku 
umieszczenia zapytania ofertowego na stronie internetowej ministra właściwego 
ds. rozwoju regionalnego w zamówieniach o wartościach niższych niż określone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, przy jednoczesnym 
zamieszczeniu zapytania ofertowego na stronie internetowej Beneficjenta 
dedykowanej zamówieniom publicznym, co uznaje się za zapewnienie odpowiedniego 
poziomu upublicznienia; 

 z pkt 11 Taryfikatora w wysokości 25% z tytułu naruszenia braku pełnej informacji 
o procedurze prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
co może mieć wpływ na możliwość wzięcia przez Wykonawcę udziału 
w przedmiotowym postępowaniu:

 z pkt 24 Taryfikatora w wysokości 25% z tytułu naruszenia w zakresie wyboru oferty 
wykonawcy niespełniającego warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego; 

 z pkt 26 Taryfikatora w wysokości 25% z tytułu naruszenia w zakresie 
dokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia, tj. polegające 
na dokumentowaniu postępowania o udzielenie zamówienia w sposób 
uniemożliwiający zapewnienie właściwej ścieżki audytu.

Zgodnie z § 9 Rozporządzenia, w przypadku stwierdzenia w ramach jednego zamówienia 
kilku nieprawidłowości indywidualnych, wartość korekt finansowych lub pomniejszeń 
nie podlega sumowaniu. W takim przypadku stosuje się jedną korektę finansową lub jedno 
pomniejszenie o najwyższej wartości, co w analizowanym przypadku odpowiada stawce 
w wysokości 25%.  

E. Zalecenia.

Lp. Treść zaleceń Termin 
realizacji

Stopień 
ważności

1. Należy przestrzegać określonych w Rozdziale 6.5 
Wytycznych zapisów dotyczących szacowania 
wartości zamówienia.

przy 
następnych 
postępowaniach

wysoki

2. Należy doprecyzować punkt 5.12 Regulaminu 
udzielania zamówień współfinansowanych ze 
środków publicznych w spółkach innogy w Polsce, 
wprowadzając obowiązek podpisywania 
oświadczenia o bezstronności dla każdej osoby 
uczestniczącej w realizacji danego zamówienia 
publicznego

zalecenie 
zrealizowane 
zgodnie z 
informacją 
przekazaną 
pismem z dnia 
9.10.2020 r.

wysoki 

3. Należy sporządzić wzór oświadczenia o 
bezstronności i wprowadzić go jako załącznik do 

zalecenie 
zrealizowane 

wysoki
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Regulaminu udzielania zamówień 
współfinansowanych ze środków publicznych w 
spółkach innogy w Polsce

zgodnie z 
informacją 
przekazaną 
pismem z dnia 
9.10.2020 r.

4. Należy przestrzegać zapisów punktów 17) i 20) 
Rozdziału 6.5.2 Wytycznych dotyczących 
upubliczniania informacji w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia.

przy 
następnych 
postępowaniach

wysoki

5. Należy przestrzegać zapisów punktu 19) Rozdziału 
6.5.2 Wytycznych dotyczących informacji które 
powinien zawierać Protokół postępowania o 
udzielenia zamówienia.

przy 
następnych 
postępowaniach

wysoki

6. Beneficjent powinien dokonać weryfikacji istniejących 
procedur dot. przeciwdziałania wystąpienia konfliktu 
interesów oraz  zapobieganiu wystąpienia korupcji i 
nadużyciom finansowym pod względem stwierdzonych 
w badanym postępowaniu uchybień/nieprawidłowości i 
rozważyć wprowadzenie dodatkowych mechanizmów w 
celu wyeliminowania wystąpienia podobnych 
uchybień/nieprawidłowości w postepowaniach w 
ramach projektów realizowanych z Programu 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

30 dni od dnia 
otrzymania 
niniejszego 
dokumentu

wysoki

Termin przekazania informacji o sposobie wdrożenia zaleceń pokontrolnych lub 
przyczynach niepodjęcia odpowiednich działań: 30 dni od dnia otrzymania 
niniejszego dokumentu. 

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

Nie dotyczy.

Opinia pokontrolna nr POIS-01.04.01-U-7/20 została opracowana, zweryfikowany 
i podpisana zdalnie z uwagi na sytuacje epidemiologiczną – COVID-19.

16.11.2020 r. Paulina Nowicka

……………………. ...................................................................................

……………………

       (Data) (Pieczęć i podpis Dyrektora Biura Kontroli i Audytu)

Małgorzata Keller-Boroszko  
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Dyrektor 
Biuro Kontroli i Audytu
/ – 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 
informacji 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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