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OPINIA POKONTROLNA KONTROLI nr POIS.01.04.01-U/8/2021  

 

A. Podstawowe informacje o kontroli i jednostce kontrolowanej  

 

1. Numer kontroli POIS.01.04.01-U/8/2021  

2. Numer projektu POIS.01.04.01-00-0012/17 

3. Tytuł projektu „Przebudowa sieci do standardów Smart Grid poprzez 

instalowanie inteligentnego opomiarowania i automatyzację sieci 

w celu aktywizacji odbiorców dla poprawy efektywności 

użytkowania energii oraz efektywnego zarządzania systemem 

elektroenergetycznym dla poprawy bezpieczeństwa dostaw. 

Wdrożenie podstawowe w obszarze Energa-Operator S.A..” 

4. Podstawa prawna 

przeprowadzenia kontroli 

§ 13 Umowy o dofinansowanie nr POIS.01.04.01-00-0012/17-00 z 

29.09.2017 r. 

5. Nazwa jednostki kontrolowanej ENERGA-OPERATOR S.A. 

6. Adres jednostki kontrolowanej ul. Marynarki Polskiej 130  

80-557 Gdańsk 

7. Osoba dokonująca czynności 

kontrolnych 

Michał Gałkowski 

Starszy specjalista 

8. Termin i rodzaj kontroli Kontrola planowa,  ex post przeprowadzona w okresie:  

19.07.2021-14.09.2021 r. 

Kontrola przeprowadzona w trybie pracy zdalnej. 

9. Zakres kontroli Kontrola:  

- procedury zawarcia umowy nr  CJ00930 z 30.08.2019 r. na 

„Montaż rozdzielnic wnętrzowych SN wraz z pozostałą 

infrastrukturą sprzętową oraz montaż modemów TETRA dla 

nowych łączników”, 

- Aneksu nr 1 z 10.01.2020 r., 

- Aneksu nr 2 z 30.09.2020 r., 

- Aneksu nr 3 z 6.04.2021 r. 
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10. Dane identyfikujące kontrolowaną umowę 

11 Numer umowy oraz data zawarcia 

z wykonawcą 

 Umowa nr CJ00930 z 30.08.2019 r. 

 Aneks nr 1 z 10.01.2020 r., 

 Aneks nr 2 z 30.09.2020 r., 

 Aneks nr 3 z 6.04.2021 r. 

12 Podstawa prawna zawarcia 

umowy 

- art. 136 uPzp (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) 

 Wewnętrzna procedura Beneficjenta - Regulamin udzielania 

zamówień w ENERGA-OPERATOR S.A. z dofinansowaniem 

ze środków unijnych wprowadzony Uchwałą nr 1799/IX 

Zarządu ENERGA OPERATOR S. A .z 13.12.2018 r.  

13 Nazwa Wykonawcy umowy Energa-Operator Wykonawstwo Elektroenergetyczne Sp. z o. o. 

ul. Grunwaldzka 14 

76-200 Słupsk 

14 Wartość netto umowy 60 623 584,00 zł netto 

15 Wartość brutto umowy 60 623 584,00 zł netto+VAT 

B. Ustalenia kontroli 

W umowie o dofinansowanie nr POIS.01.04.01-00-0012/17-00 Beneficjent zobowiązał się do realizacji 

projektu zgodnie z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego 

i unijnego. W umowie wprowadzono klauzulę, 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). 

Procedury beneficjenta w zakresie udzielania zamówień 

Kontrolowane postępowanie przeprowadzono w oparciu o wersję regulaminu udzielania zamówień 

w ENERGA-OPERATOR S.A. z dofinansowaniem ze środków unijnych (dalej Regulamin) 

obowiązującą w dniu wszczęcia postępowania tj. regulamin stanowiący Załącznik nr 18 do protokołu 

nr 197 z  posiedzenia Zarządu ENERGA-OPERATOR S.A. w dniu 13.12.2018 r. – Uchwała nr 1799/IX 

Zarządu ENERGA OPERATOR S.A. (Spółka) z 13.12.2018 r.  

Zagadnienia dotyczące zgodności ww. procedury z regulacjami Wytycznych, podlegały analizie 

w ramach kontroli POIS.01.01.02-U/20/2020, wyniki analizy opisano w opinii pokontrolnej 

z ww. kontroli. Ustalono, że zapisy procedury są zgodne z regulacjami zawartymi w Wytycznych. 

Beneficjent – z uwagi na rodzaj prowadzonej działalności - jest zamawiającym sektorowym (art. 3 ust. 

1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) (dalej: Pzp).  
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Przebieg postępowania  

Przygotowanie postępowania 

Ustalono1, że obowiązek tworzenia planu zamówień nie dotyczy zamawiających sektorowych.  

Z uwagi na fakt posiadania przez Beneficjenta statutu zamawiającego sektorowego, a także 

uwzględniając okoliczność, że pomiędzy Zamawiającym (tj. Energa-Operator S.A. z siedzibą 

w Gdańsku) a wykonawcą (tj. Energa-Operator Wykonawstwo Elektroenergetyczne Sp. z o.o. 

z siedzibą w Słupsku) istnieje powiązanie, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt. 2 Pzp, stwierdzić 

należy, że zlecanie pomiędzy takimi podmiotami zamówień nie podlega rygorom ustawy Prawo 

zamówień publicznych. Przepis art. 136 ust. 1 Pzp zwalnia z obowiązku stosowania procedur Prawa 

zamówień publicznych w przypadku udzielania zamówień sektorowych wewnątrz grupy kapitałowej -  

a o takim przypadku możemy mówić w realiach niniejszej sprawy.  

30.05.2019 r. Zarząd Energa-Operator S.A., działając na podstawie § 16 ust. 1 Statusu Spółki 

wystąpił do Rady Nadzorczej Energa-Operator S.A. z wnioskiem w sprawie zaopiniowania 

wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie robót 

budowlanych w ramach Projektu pn. „Przebudowa sieci do standardów Smart Grid poprzez 

instalowanie inteligentnego opomiarowania i automatyzację sieci w celu aktywizacji odbiorców 

dla poprawy efektywności użytkowania energii oraz efektywnego zarządzania systemem 

elektroenergetycznym dla poprawy bezpieczeństwa dostaw. Wdrożenie podstawowe w obszarze Energa-

Operator S.A.” (Projekt Smart Grid). Uchwałą nr 54/2019 Rady Nadzorczej Spółki z 6.06.2019 r. 

pozytywnie zaopiniowano ww. wniosek Zarządu. 25.07.2019 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie Spółki Energa Operator S.A. na którym podjęto Uchwałę w sprawie wyrażenia 

zgody na zlecenie robót budowlanych w ramach Projektu Smart Grid  Spółce Energa-Operator 

Wykonawstwo Elektroenergetyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku przy ul. Grunwaldzkiej 14, 

76-200 Słupsk. 

 

 Szacowanie wartości zamówienia 

Szacunkową wartość zamówienia określono 27.02.2019 r. na kwotę 60 623 584,00 zł netto, 

tj. 14 060 250,94 euro2 na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Podstawa prawna szacowania 

wartości zamówienia: art. 33 ust. 3 pkt 1 Pzp i rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 

18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, 

                                                           
1 Pismo Beneficjenta EOP-FSU-000106-2020 z 05.11.2020 
2 Kurs euro 4,3117 
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obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389). 

W ocenie IP szacowanie wartości zamówienia zostało przeprowadzone z  zachowaniem należytej 

staranności zgodnie z art. 32 ust. 1 Pzp. 

 

Umowa  

Umowa nr CJ00930/19 z 30.08.2019 r. o współpracy w zakresie realizacji prac budowlano-

montażowych na montaż rozdzielnic wnętrzowych SN wraz z pozostałą infrastrukturą sprzętową 

oraz montaż modemów TETRA dla nowych łączników w ramach projektu Przebudowa sieci 

do standardów Smart Grid poprzez instalowanie inteligentnego opomiarowania i automatyzację sieci 

w celu aktywizacji odbiorców dla poprawy efektywności użytkowania energii oraz efektywnego 

zarządzania systemem elektroenergetycznym dla poprawy bezpieczeństwa dostaw. Wdrożenie 

podstawowe w obszarze Energa-Operator S.A. została zawarta pomiędzy Energa-Operator S.A. 

z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Marynarki Wojennej 130, 80-557 Gdańsk, a Energa-Operator 

Wykonawstwo Elektroenergetyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku przy ul. Grunwaldzkiej 14, 

76-200 Słupsk (dalej: Umowa).  

 Zmiana umowy 

Umowa nr CJ00930/19 była trzykrotnie aneksowana.  

W Aneksie nr 1 z 10.01.2020 r.: 

- dodano definicję „Szczególne wytyczne programowe” do § 1 ust. Umowy,  

- pozostałe zmiany do Umowy i jej załączników  miały na celu doprecyzowanie obszarów 

współpracy Zamawiającego z Wykonawcą w procesie realizacji Umowy  i dotyczyły m.in. : 

- sposobu realizacji Zleceń, tj. jednostkowych zamówień na realizację prac objętych Umową,  

- wprowadzono zapisy doprecyzowujące zakres i sposób realizacji robot – wprowadzono podział 

na trzy etapy, zamiast pierwotnie planowanych dwóch,  

- zmiany opisu przedmiotu Zlecenia, 

- zmiany obowiązków Wykonawcy związanych z realizacją Zlecenia, 

- doszczegółowienia kwestii związanych z płatnościami,  

- zmiany zakresu Dostaw inwestorskich (rozumianych jako: materiały i urządzenia dostarczane 

przez Zamawiającego w celu realizacji przedmiotu Umowy przez Wykonawcę), 

- nadano nowe brzmienie Tabeli nr 1 załącznika nr 3 Umowy „Sumaryczny zakres rzeczowy 

oraz termin obowiązywania Umowy”, 
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- nadano nowe brzmienie Tabeli nr 2 załącznika nr 3 Umowy „Liczba elementów sieci 

do wykonania w etapie pierwszym Umowy,  

- nadano nowe brzmienie Tabeli nr 3 załącznika nr 3 Umowy „Cennik”, 

- zmieniono załącznik nr 8 „Wykaz obiektów”, 

- dodano załącznik nr 10 do Umowy „Wzór zlecenia”, 

- dodano załącznik nr 11 „Specyfikacja techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych” . 

W Aneksie nr 2 z 30.09.2020 r. wprowadzono następujące zmiany: 

- zmiany sposobu realizacji Zleceń, 

- nadano nowe brzmienie § 5 Umowy, dotyczącego „Ochrony informacji i danych osobowych”,  

- zmiany obowiązków Wykonawcy związanych z realizacją Zlecenia, 

- zmiany odnośnie do sposobu dokonywania rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,  

- zmiany Załącznika nr 8 do Umowy „Wykaz obiektów”, 

- zmiany Załącznika nr 10 do Umowy „Wzór zlecenia”, 

- dodano Załącznik nr 12 do Umowy „Oświadczenie Wykonawcy jako podmiotu 

przetwarzającego dane osobowe”, 

- dodano Załącznik nr 13 do Umowy „Wzór klauzuli informacyjnej, stanowiącej realizację 

obowiązku informacyjnego 

W Aneksie nr 3 z 6.04.2021 r.:  

- zmieniono kolumnę 4 Tabeli nr 1 Załącznika nr 3 Umowy „Sumaryczny zakres rzeczowy 

oraz termin obowiązywania Umowy”.  

Analiza treści Aneksu nr 1 z 10.01.2020 r., Aneksu nr 2 z 30.09.2020 r., Aneksu nr 3 z 6.04.2021  r.  

w świetle postanowień § 7 Umowy nr CJ00930 z 30.08.2019 r. – gdzie znajdują się właściwe zapisy 

dotyczące zagadnień związanych ze zmianami Umowy – pozwala stwierdzić, że wszystkie zmiany 

wprowadzone ww. Aneksami były dopuszczalne i uprawnione. Zawarte Aneksy nie miały wpływu 

na kluczowe kwestie Umowy, tj. jej wartość czy zakres zleconych w ramach Umowy prac.  

Analiza ryzyka w projekcie 

Zagadnienia dotyczące ryzyka nadużyć finansowych projektu POIS.01.04.01-00-0012/17 

pn.: „Przebudowa sieci do standardów Smart Grid poprzez instalowanie inteligentnego opomiarowania 

i automatyzację sieci w celu aktywizacji odbiorców dla poprawy efektywności użytkowania energii oraz 

efektywnego zarządzania systemem elektroenergetycznym dla poprawy bezpieczeństwa dostaw. 
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Wdrożenie podstawowe w obszarze Energa-Operator S.A.” podlegają Polityce zarządzania ryzykiem 

w Grupie Energa (załącznik nr 8 do Umowy współpracy w  Grupie Energa).  

Dla projektu POIS.01.04.01-00-0012/17 opracowano kartę ryzyka nr 34-1. Zidentyfikowano w niej 

ryzyko wystąpienia nadużyć finansowych w procesie realizacji projektu, procesów zakupowych, 

przetargowych oraz rozliczeń finansowych.  

W Spółce obowiązują: 

 Polityka przeciwdziałania nadużyciom i konfliktowi interesów w Grupie ENERGA, 

 Zasady przeprowadzania audytów i kontroli wewnętrznych, 

 Identyfikacja i ocena ryzyka, 

 Zasady przyjmowania i wręczania prezentów w Grupie ENERGA, 

 Karta ryzyka nr 15 Ryzyko: nieefektywna realizacja zakupów, 

 Karta ryzyka nr 31: Ryzyko nadużyć w działalności Linii Biznesowej dystrybucja, 

 Karta ryzyka nr 34: Ryzyko: wystąpienie nadużyć finansowych w związku z realizacja 

projektów unijnych. 

WW. dokumenty zostały pozytywnie zweryfikowane w trakcie niniejszej kontroli. 

Symptomy mogące wskazywać na wystąpienie nadużycia finansowego 

Na podstawie analizy symptomów określonych w Zaleceniach w zakresie przeciwdziałania 

nieprawidłowościom w tym nadużyciom finansowym w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 w części 6.3: Sygnały ostrzegawcze nadużyć 

finansowych, nie zidentyfikowano symptomów, mogących wskazywać, że mogło dojść 

do nadużyć finansowych w trakcie przeprowadzania postępowania objętego kontrolą. 

Zastosowane techniki kontrolne: 

a) analiza dokumentów źródłowych, 

b) analiza regulaminu Beneficjenta dot. postępowań, 

Wypełniono listy sprawdzające: 

 lista sprawdzająca: część dot. postępowaniach nieobjętych zakresem stosowania ustawy Prawo 

zamówień publicznych,  

 lista sprawdzająca dotycząca analizy ryzyka w projekcie, 

 lista sprawdzająca dotycząca symptomów mogących wskazywać na wystąpienie nadużycia 

finansowego. 

C. Wykaz stwierdzonych naruszeń i nieprawidłowości 

Nie stwierdzono 

D. Informacja o korektach finansowych  
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Nie dotyczy 

E. Zalecenia 

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

o przeprowadzenie kontroli (nie dotyczy) 

Opinia pokontrolna kontroli nr POIS.01.04.01-U/8/2021 została opracowana, zweryfikowana 

i podpisana zdalnie z uwagi na sytuację epidemiologiczną – COVID-19. 

 

Podpis kontrolującego: 

Michał Gałkowski                                           ………………………………………….. 

 

Podpis Kierownika jednostki kontrolującej lub osoby upoważnionej:  

Małgorzata Keller-Boroszko 

Dyrektor Biura Kontroli i Audytu 

w zastępstwie Bożena Zawłocka                        …………………………………………...  

Naczelnik Wydziału Kontroli POIiŚ 

 

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. 

Istnieje możliwość przedłużenia terminu na zgłoszenie zastrzeżeń na wniosek podmiotu 

kontrolowanego, zgłoszony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń.  



Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu 1669474.5985670.4784091

Nazwa dokumentu Informacja pokontrolna.pdf

Tytuł dokumentu Informacja pokontrolna.pdf
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