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OPINIA POKONTROLNA KONTROLI nr POIS.01.04.01-U-A/8/20 

A. Podstawowe informacje o kontroli i jednostce kontrolowanej

1. Numer kontroli POIS.01.04.01-U-A/8/20

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, Biuro Kontroli i 
Audytu, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

8. Termin i rodzaj kontroli 5.06.2020 r. – 01.06.2021 r. 
kontrola doraźna ex-post  przeprowadzona w 
trybie pracy zdalnej 

9. Zakres kontroli Kontrola procedury zawarcia z Wykonawcą 
umowy na dostawę wskaźników zwarcia z 
łącznością do SCADA oraz Aneks nr 1 do 
przedmiotowej umowy.

Dane identyfikujące kontrolowaną umowę. 

10. Numer umowy oraz data 
zawarcia z wykonawcą

Umowa nr PZ-4196 zawarta w dniu 
17.04.2019 r. oraz Aneks nr 1 z dnia 
18.04.2019 r.

11. Podstawa prawna zawarcia 
umowy

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

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

12. Nazwa Wykonawcy umowy Mikronika Spółka z o.o.
ul. Wykopy 2/4, Poznań

13. Wartość netto umowy 1 594 000,00 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 Rozdziałem 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 
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 powołanego przez IP w MKiŚ 
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(Departament Funduszy Europejskich). Wobec powyższego, w niniejszej opinii odstąpiono 
od badania ww. procedury pod względem zgodności z regulacjami zawartymi w Wytycznych. 
Przebieg postępowania.
Zgodnie z Wytycznymi 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 na 200 szt. wskaźników zwarcia 
z komunikacją do systemu SCADA oszacowano na kwotę 1 400 000,00 zł netto, przyjęto 
cenę jednostkową – 7 000,00 zł netto (Notatka służbowa z 2.07.2018 r.). Szacowanie 
zostało oparte na dotychczas przeprowadzonych przez Beneficjenta zamówieniach 
o analogicznym charakterze (PZ-726, PZ-727) oraz w oparciu o dostępne materiały 
internetowe i informacje handlowe. 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. 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. Podsumowując, ustalenie wartości zamówienia 
nie zostało przeprowadzone z należytą starannością (nie miało to jednak wpływu 
na wybór trybu w jakim udzielono zamówienie). 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 
zamówienia zostało przeprowadzone 2.07.2018 r., a postępowanie o zamówienie wszczęto 
16.10.2018 r. termin ten został zatem przekroczony o 2 tygodnie. 
Niezależnie od stwierdzonych uchybień 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. 
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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 3.11.2020 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. 
Z przekazanej dokumentacji wynika, że Beneficjent 11.10.2018 r. zamieścił ogłoszenie 
o prowadzonym zamówieniu oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), 
na swojej stronie internetowej dedykowanej zamówieniom publicznym 
(www.innogy.pl›Przetargi›przetargi_auto›PZ-4196). Jednocześnie Beneficjent przesłał 
do trzech potencjalnych wykonawców informację o prowadzonym postępowaniu. W dniu 
16.10.2018 r. ogłoszenie zostało opublikowane w TED pod numerem 452775-2018. 
W związku z pytaniami potencjalnych wykonawców, Beneficjent dokonał modyfikacji 
SIWZ. Informacja ta została opublikowana na stronie Beneficjenta i przesłana 
do potencjalnych wykonawców 15.11.2018 r. W TED sprostowanie ukazało się 
21.11.2018  r. pod numerem 513539-2018.
W związku z powyższym należy stwierdzić, że Beneficjent pomimo nie umieszczenia 
ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności, spełnił wymóg stawiany w Rozdziale 6.5.2 pkt 13) 
i pkt 14) Wytycznych, gdyż upublicznił informację o zamówieniu w TED, który jest 
platformą zamówień publicznych dla całej Unii Europejskiej i jest wskazywany jako 
właściwy do publikacji ogłoszeń o zamówieniach w ustawie PZP. Ogłoszenie 
opublikowane przez Beneficjenta zawierało wszystkie elementy wskazane w Rozdziale 
6.5.2, pkt. 11 lit. a) Wytycznych.
Jednocześnie potwierdzono, że pytania potencjalnych wykonawców oraz odpowiedzi 
Zamawiającego zostały upublicznione zgodnie z zapisami Rozdziału 6.5.2 pkt 17) 
Wytycznych.
W załączonym do ogłoszenia o prowadzonym postępowaniu SIWZ zawarto wszystkie 
informacje wymagane zapisami Rozdziału 6.5.2, pkt 11) podpunkt a) Wytycznych. 
W ww. dokumencie określono przebieg procedury przetargowej, tj. złożenie 
wypełnionego formularza wraz z ofertą i załącznikami do dnia 26.11.2019 r., do godz. 
9.30 w siedzibie Zamawiającego (zachowano co najmniej 14 dniowy termin składania 

1 przyjęty na posiedzeniu Zarządu Innogy Polska S.A. dnia 16.01.2017 r. 



                                                                                                                             

5

ofert na usługi wskazany w Rozdziale 6.5.2 pkt 10) Wytycznych). Otwarcie ofert zostało 
wyznaczone na dzień 26.11.2018 r., na godz. 10.00.
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.
Zgodnie z przedłożoną dokumentacją we wskazanym w SIWZ i Ogłoszeniu terminie 
wpłynęło 5 ofert. Jeden z oferentów został wykluczony ze względu na niespełnienie 
warunków udziału w postępowaniu 
Jedynym kryterium oceny ofert była cena. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma 
Mikronika Spółka z o.o. z Poznania - 1 594 000,00 zł.
Beneficjent upublicznił informację  o wyniku postępowania w dniu 22.03.2019 r. zgodnie 
z zapisami 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 20.03.2019 r. Wynik przetargu został zaakceptowany 
we wskazanym systemie przez kierownika zamawiającego 20-21.03.2019 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 17.04.2019 r. przez upoważnionych 
przedstawicieli Wykonawcy oraz Zamawiającego. 
W aneksie nr 1 z dnia 18.04.2019 r. dokonano zmiany polegającej na zmianie terminu dostaw 
zamówionych urządzeń do magazynu innogy.
Jako powód zawarcia aneksu, zgodnie z wyjaśnieniami Beneficjenta przekazanymi 
pismem z dnia 07.07.2020 r., podano konieczność dostosowania terminów dostarczania 
urządzeń do terminów realizacji projektu, które zmieniły się niedługo przed podpisaniem 
umowy z Wykonawcą tj. 5.03.2019 r. 
Jako uzasadnienie prawne zawarcia aneksu nr 1 z dnia 18.04.2019 r. należy uznać zapisy § 
 14 pkt 14.3 Umowy dotyczący zmiany harmonogramów. 
Po przeanalizowaniu procedury zawarcia Aneksu nr 1 z dnia 18.04.2019 r., przedłożonych 
dokumentów i wyjaśnień potwierdzono, że przedmiotowy aneks został zawarty zgodnie 
z regulacjami znajdującymi się w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków 
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w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, oraz w umowie nr PZ-4196 
z dnia 17.04.2018 r. Potwierdzono również, że zapisy dotyczące możliwości 
wprowadzania zmian do umowy znajdowały się we wzorze umowy będącej załącznikiem 
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Powyższa zmiana nie doprowadziła 
również do zmiany charakteru umowy. 
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. 
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 analizę dokumentów źródłowych. 
Wypełniono następujące listy sprawdzające:

 Lista sprawdzająca dokumenty/informacje w postępowaniach nie objętych zakresem 
stosowania ustawy PZP,

 Lista sprawdzająca aneksy w postępowaniach nieobjętych zakresem stosowania ustawy 
PZP, 

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

C. Wykaz stwierdzonych naruszeń i nieprawidłowości.

Na podstawie badanej dokumentacji stwierdzono następujące naruszenia:                                                 

 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;

 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.
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Opisane w pkt C niniejszej opinii naruszenia i nieprawidłowości, nie 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 Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności 
i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) 
nr 1083/20062. 
E. Zalecenia.

Z uwagi na fakt, że w toku trwających czynności kontrolnych Beneficjent poinformował 
pismem z dnia 09.10.2020 r., że wprowadził obowiązek  podpisywania oświadczenia o 
bezstronności dla każdej osoby uczestniczącej w realizacji danego zamówienia 
publicznego do Regulaminu udzielania zamówień współfinansowanych ze środków 
publicznych w spółkach innogy w Polsce, odstąpiono od wydania zaleceń w tym zakresie. 

Jednocześnie z uwagi na zakończenie realizacji przedmiotowego projektu odstępuje się 
od wydania zaleceń w zakresie przestrzegania określonych w Rozdziale 6.5 Wytycznych 
zapisów dotyczących szacowania wartości zamówienia oraz przestrzegania zapisów 
punktu 19) Rozdziału 6.5.2 Wytycznych dotyczących informacji, które powinien zawierać 
Protokół postępowania o udzielenia zamówienia.

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

Nie dotyczy.

Opinia pokontrolna nr POIS-01.04.01-U-A/8/20 została opracowana, zweryfikowany 
i podpisana zdalnie z uwagi na sytuacje epidemiologiczną – COVID-19.

01.06.2021 r. Paulina Nowicka

02.06.2021 r.

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

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

2 Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r. ze zmianami.
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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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