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OPINIA POKONTROLNA KONTROLI nr POIS.01.01.02-A/2/2021 

 

A. Podstawowe informacje o kontroli i jednostce kontrolowanej 

 

1. Numer kontroli POIS.01.01.02-A/2/2021 

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

4. Tytuł projektu „Przebudowa układu zasilania sieci 

elektroenergetycznych 110/6 kV oznaczonych 

jako E1(dz. 1/86) i E2 (dz. 1/26) w celu 

przyłączenia bloku energetycznego OZE o mocy 

11,8 MW.”   

5. Podstawa prawna 

przeprowadzenia kontroli 

§ 13 Umowy o dofinansowanie nr 

POIS.01.01.02-00-0009/17-00 

6. Nazwa jednostki kontrolowanej Towarzystwo Inwestycyjne „Elektrownia-

Wschód” Spółka Akcyjna 

7. Adres jednostki kontrolowanej Ul. Projektowa 1, 20-209 Lublin 

8. Osoba dokonująca czynności 

kontrolnych 

Magdalena Bylińska 

Specjalista 

Biuro Kontroli i Audytu  

Ministerstwo Klimatu i Środowiska 

9. Termin i rodzaj kontroli Kontrola planowa, przeprowadzona zdalnie w 

dniach: 30 marca – 21 kwietnia 2021 r. 

10. Zakres kontroli Kontrola Aneksu nr 1 z 10.06.2020 r. do umowy 

nr URE/RS/01/02/2020 

Zakres wprowadzonych zmian: Załącznika nr 2 

do Umowy nr URE/RS/01/02/2020 z dnia 

7.02.2020 r. (zmiana terminu realizacji umowy). 

11. Dane identyfikujące kontrolowaną umowę/zmiany umowy 

12 Numer umowy oraz data 

zawarcia z wykonawcą 

Aneksu nr 1 z dnia 10.06.2020 r. 

13 Podstawa prawna zawarcia 

umowy 

Regulamin AKTUALIZACJA 05.11.2018 r. 

Udzielania przez Towarzystwo Inwestycyjne 

„Elektrownia-Wschód” S.A. (Zamawiający) 

zamówień współfinansowanych ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

Rozdział 6.5.2 Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
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Europejskiego Funduszu Społecznego 

oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z 22 

sierpnia 2019 r. 

14 Nazwa Wykonawcy umowy JM TRONIC S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. 

Wapienna 43/45, 04-691 Warszawa 

15 Wartość netto umowy 1 539 000,00 zł 

16 Wartość brutto umowy 1 892 970,00 zł 

 

B. Ustalenia kontroli 

W jednostce kontrolowanej w dniu wszczęcia postępowania obowiązywał Regulamin 

AKTUALIZACJA 05.11.2018 r. Udzielania przez Towarzystwo Inwestycyjne 

„Elektrownia-Wschód” S.A. (Zamawiający) zamówień współfinansowanych z środków 

Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-

2020 (dalej: Regulamin).  

 

Do oceny prawidłowości postępowania w zakresie dokonania przez Beneficjenta zmian 

w Umowie stosuje się Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 

oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 aktualne na dzień wszczęcia postępowania1 

tj. wersja z dnia 22 sierpnia 2019 r. (dalej Wytyczne). 

 

Beneficjent dnia 7.02.2020 r. zawarł umowę nr URE/RS/01/02/2020 na „Dostawę 

zainstalowanie i uruchomienie rozdzielni średniego napięcia 6 kV RS2 szt.2 w obiektach 

stacji elektroenergetycznych 110/6 kV oznaczonych jako E1 (dz. 1/86 ibr.13 ark.9) 

ul. Ślusarska 5 i E2 (dz.1/26 obr.13 ark.8) ul. Konstruktorów 8 w Lublinie.” 

Wraz z „Demontażem i utylizacją I sekcji istniejącej rozdzielni 6 kV E2 typu RUw II-10 

(konstrukcje, obwody pierwotne i wtórne)” (dalej: Umowa). 

 

Dnia 10.06.2020 r. zawarto aneks nr 1, ustalający zmianę Załącznika nr 22 do Umowy 

nr URE/RS/01/02/2020, w którym wydłużono pierwotny okres realizacji umowy z dnia 

20.06.2020 r. do 31.07.2020 r. (tj. o 6 tygodni) z powodu braku możliwości realizacji 

przedmiotu umowy. 

 

Zgodnie z informacjami zawartymi w Protokole konieczności3 (dalej: Protokół) zmiana 

terminu realizacji umowy została dokonana, na podstawie § 2 ust. 3 umowy 

nr URE/RS/01/02/2020 z dnia 07.02.2020 r oraz art. 3571 § 1 Kodeksu cywilnego, wobec 

ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami 

wirusem SARS- CoV-24, skutkującego brakiem możliwości wykonania przedmiotu umowy 

w związku z wyłączeniem lub znacznym ograniczeniem działalności szeregu dziedzin 

 
1 Zapytanie ofertowe opublikowano 30 września 2019 r. 
2 Załącznik nr 2 do Umowy nr URE/RS/01/02/2020 - Harmonogram Rzeczowo-Finansowy – aktualizacja na 

dzień 20.05.2020 r. – Pandemia COVID19. 
3 Protokół Komisji reprezentującej TIEW S.A. z dnia 8 czerwca 2020 r. 
4 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej 

Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania, Dz.U.2020.433 
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przemysłu i usług a ponadto zaistnieniem analogicznych obostrzeń dotyczących prowadzenia 

działalności gospodarczej - w tym transportu międzynarodowego w szeregu krajów Europy 

i Azji.  

Potwierdzeniem wystąpienia utrudnień w realizacji umowy są informacje przekazane przez 

Wykonawcę w piśmie do Zamawiającego z dnia 2 kwietnia 2020 r.5 w którym wskazał 

iż ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego, powoduje m.in. braki kadrowe, wstrzymanie 

kontaktów z Zamawiającym, jak i podwykonawcami co skutkuje utrudnieniami 

w zaopatrzeniu i dostawach. Wykonawca w piśmie z dnia 20 maja 2020 r.6 poinformował 

Zamawiającego o problemach z dostawami aparatury, zakupem miedzi, realizacją dostaw 

kontrahentów (m.in. ograniczony został przewóz towarów na terenie Europy)7. Dodatkową 

okolicznością, która istotnie wpłynęła na produkcje elementów była awaria maszyny 

oraz brak możliwości przyjazdu firmy serwisującej maszynę, z uwagi na ograniczenia 

działalności firmy. 

 

Zgodnie z treścią Rozdziału 6.5.2 Wytycznych pkt 20 ppkt C z dnia 22 sierpnia 2019 r. nie jest 

możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zmiana nie prowadzi 

do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki: konieczność 

zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając 

z należytą starannością, nie mógł przewidzieć oraz wartość zmiany nie przekracza 50% 

wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.  

 

W § 15 pkt 6 ww. Regulaminu w zakresie możliwości dokonania zmian w umowie wskazano: 

„Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy o zamówienie, 

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 jej wprowadzenia”. 

 

W wyniku kontroli stwierdzono, że Zamawiający spełnił warunki określone w Rozdziale 

6.5.2 pkt 20 ppkt C Wytycznych, ponieważ przewidział możliwość dokonania takiej zmiany 

w treści Umowy. Zgodnie z  § 2 pkt 3 Umowy: „W przypadku niemożności realizacji 

przedmiotu umowy z uzasadnionych przyczyn niezależnych od Wykonawcy i uznanych 

na piśmie przez Zamawiającego, termin zakończenia prac określonych w harmonogramie 

może zostać zmieniony na uprzedni, pisemny, uzasadniony wniosek Wykonawcy 

z uwzględnieniem czasu trwania tych przyczyn. Przerwy w pracach muszą być 

udokumentowane odpowiednimi zapisami upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy 

i Zamawiającego. Zmiana terminu realizacji umowy wymaga uprzedniej zgody 

Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.”. Warunek dotyczący wartości 

zmian nie przekraczających 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie 

nie znajduje zastosowania w kontrolowanym Aneksie, ponieważ zmiana nie była kwotowa. 

Komisja reprezentująca Zamawiającego w dniu 8 czerwca 2020 r. sporządziła Protokół, 

 
5 Pismo JM-TRONIK do TIEW S.A. dot. realizacji umowy URE/RS/01/02/2020 z dn.7.02.2020 r. 
6 Pismo JM-TRONIK do TIEW S.A. dot. realizacji umowy URE/RS/01/02/2020 z dn.7.02.2020 r. 
7 Problemem, który wpłynął na opóźnioną produkcję było miejsce bezpośredniej produkcji niezbędnych 

elementów znajdujące się w Wuhan. 
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w którym uznała zgłaszane problemy przez firmę JM TRONIC S.A., a także zaakceptowała 

zmianę terminu realizacji umowy oraz zobowiązała Beneficjenta do sporządzenia aneksu.  

 

W świetle przedłożonych dokumentów stwierdzić należy, że wymienione okoliczności były 

niezależne i niezawinione przez Wykonawcę, który podjął wszelkie działania niezbędne 

do realizacji przedmiotu zamówienia. Wskazane okoliczności przesądzały, że niemożliwym 

była realizacja przedmiotu Umowy w określonym przez strony terminie, zarówno przez 

wybranego Wykonawcę jak i przez jakikolwiek inny podmiot. Czynniki, które wpłynęły 

na prolongatę terminu istniałyby niezależnie od podmiotu gospodarczego realizującego 

zamówienie, 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. 

 

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że zmiana umowy nr URE/RS/01/02/2020 

z 7.02.2020 r. w świetle zapisów Rozdziału 6.5.2 - pkt 20 ppkt C Wytycznych, Regulaminu, 

treści warunków zamówienia oraz Umowy była dopuszczalna. 

 

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 (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 dotyczy 

 

D. Informacja o korektach finansowych  

Nie dotyczy 

 

E. Zalecenia 

Nie wydano zaleceń 

 

F. Informacja o wystąpieniu z wnioskiem do Prezesa Urzędu Zamówień 

Publicznych o przeprowadzenie kontroli (nie dotyczy) 
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 Magdalena Bylińska 

Specjalista 

 

……………………………………………………………….. 

(Podpis osoby przeprowadzające czynności kontrolne) 

$IMIE_NAZWISKO_PODPISUJACEGO   

$STANOWISKO_PODPISUJACEGO  

         Podpis Kierownika jednostki kontrolującej lub osoby upoważnionej:  

 

$DEPARTAMENT_PODPISUJACEGO 

/ – podpisany cyfrowo/ 

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

(Dyrektor Biura Kontroli i Audytu) 

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.  
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