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OPINIA POKONTROLNA KONTROLI nr POIS.01.04.01-A/5/2021 

A. Podstawowe informacje o kontroli i jednostce kontrolowanej 

1. Numer kontroli POIS.01.04.01-A/5/2021 

2. Numer projektu POIS.01.04.01-00-0027/17 

4. Tytuł projektu Budowa stacji elektroenergetycznych na terenie 

oczyszczalni ścieków na terenie oczyszczalni ścieków 

PCC Rokita S.A. 

5. Podstawa prawna 

przeprowadzenia kontroli 

§ 13 Umowy o dofinansowanie nr POIS.01.04.01-00-

0027/17 

6. Nazwa jednostki kontrolowanej PCC Rokita S.A. 

7. Adres jednostki kontrolowanej ul. Sienkiewicza 4 , 56-120 Brzeg Dolny 

8. Osoba dokonująca czynności 

kontrolnych 

Artur D. Konarski 

radca ministra 

Biuro Kontroli i Audytu  

Ministerstwo Klimatu i Środowiska 

9. Termin i rodzaj kontroli Kontrola doraźna, przeprowadzona w dniach:   

 26.04.2021 r.  – 25.06.2021 r.            

10. Zakres kontroli Kontrola zmian w umowie nr 4400000542 z dnia 

13.09.2019 r. na roboty budowlane: Budowa stacji 

elektroenergetycznej W-38 wraz liniami 

kablowymi rozdzielnicami oddziałowymi  

11. Dane identyfikujące kontrolowaną umowę/zmiany umowy 

12 Numer umowy oraz data zawarcia 

z wykonawcą 

Umowa nr 4400000542 z dnia 13.09.2019 r. na roboty 

budowlane wraz z aneksami: 

▪ aneks nr 1 z dnia 9.06.2020 r., 

▪ aneks nr 2 z dnia 24.09.2020 r., 

▪ aneks nr 3 z dnia 9.03.2021 r. 

 

13 Podstawa prawna zawarcia 

umowy 

Procedura PZM PR.03.I03 Zakupy dofinansowane 

powyżej 50 000,00 zł z dnia 15.05.2019 r. 

Rozdział 6.5.2 Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 

lata 2014-2020 z 19.07.2017 r. 

14 Nazwa Wykonawcy umowy ,,ELEMONT” Sp. z o.o.  

15 Wartość netto umowy 12 760 855,78 zł 

16 Wartość brutto umowy 12 760 855,78 zł + VAT 
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B. Ustalenia kontroli 

Na mocy zapisów Umowy o dofinansowanie projektu nr POIS.01.04.01-00-0027/17-00, 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 warunkująca uznanie wydatków za kwalifikowane, 

poniesieniem ich 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).  

Do oceny prawidłowości postępowania w zakresie dokonania przez Beneficjenta zmian 

w Umowie nr 4400000542 z dnia 13.09.2019 r. 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 obowiązują następujące procedury zakupowe: 

▪ PZM.PR.03 Zakupy z dofinansowaniem  z dnia 20.05.2019 r.  

▪ PZM.PR.03.I01 Szacowanie zakupów dofinansowanych z dnia 20.05.2019 r.,  

▪ PZM.PR.03.I02 Zakupy dofinansowanie do 50 000 PLN z dnia 20.05.2019 r.,  

▪ PZM.PR.03.I03 Zakupy dofinansowane powyżej 50 000 PLN z dnia 20.05.2019 r.  

Postępowanie będące przedmiotem kontroli przeprowadzono zgodnie z Procedurą PZM.PR.03.I03 

Zakupy dofinansowane powyżej 50 000 PLN z dnia 20.05.2019 r. Niniejsza Procedura została 

zweryfikowana w trakcie kontroli nr POIS.01.04.01-U-A-20/19, w wyniku której ustalono, że zasady 

przyjęte w Procedurze PZM.PR.03.I03 są zgodne z opisaną w pkt 6.5.2 Wytycznych zasadą 

konkurencyjności.  

Zgodnie z treścią Rozdziału 6.5.2 pkt 22 ww. Wytycznych nie jest możliwe dokonywanie istotnych 

zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru wykonawcy chyba, że Zamawiający spełnia któryś z wymienionych warunków 

wskazanych w pkt 22 Wytycznych.  

Zapisy dotyczące możliwości zmian postanowień umowy nr 4400000542 z dnia 13.09.2019 r. 

znajdują się w § 23 pkt 7 i 8 przedmiotowej umowy. 

 

W aneksie nr 1 z dnia 9.06.2020 r. dokonano zmiany polegającej na zmianie w zakresie listy 

podwykonawców. 

Powodem zawarcia aneksu nr 1 było faktyczne zaistnienie okoliczności  zmiany podwykonawców, 

co zostało zgłoszone przez Wykonawcę w toku realizacji inwestycji. Zapisy § 19 ust. 1 Umowy 

z Wykonawcą wskazują, że „Wykonawca może realizować prace za pośrednictwem 

Podwykonawców, których lista stanowi Załącznik nr 5 do Umowy” . Aneks miał na celu 

aktualizację listy podwykonawców, za pomocą których Wykonawca realizuje prace. 

Na etapie postępowania Zamawiający zawarł zapis w SIWZ pkt IV. 8) dotyczący 

podwykonawców, z którego wynika że w trakcie realizacji umowy Oferent nie może posługiwać 

się podwykonawcami ani dalszymi podwykonawcami, którzy są powiązani kapitałowo 

lub osobowo z Zamawiającym (...). W toku kontroli potwierdzono, że Beneficjent weryfikował 

ten aspekt przed zawarciem aneksu i nie był powiązany kapitałowo i osobowo z podwykonawcami 

wskazanymi w aneksie nr 1 do umowy z Wykonawcą. 

Jako uzasadnienie prawne zawarcia aneksu nr 1 podano postanowienia § 23 ust. 8 lit. g) Umowy, 

zgodnie z którym „Strony przewidują możliwość zmiany postanowień Umowy w drodze aneksu 

do Umowy w przypadkach gdy: (….) strony uznają, że wystąpi konieczność zmiany sposobu 

wykonania Umowy, w szczególności uzasadniona przyczynami technicznymi, technologicznymi, 

rynkowymi, lub bezpieczeństwa (…)”.  
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Reasumując wprowadzone aneksem nr 1 z dnia 13.09.2019 r. zmiany do umowy nr 4400000542 

z dnia 13.09.2019 r. były dopuszczalne w światle zapisów rozdziału 6.5.2 pkt 22) lit a) Wytycznych, 

pkt 3.3.3.5 Procedury PZM PR.03.I03 Zakupy dofinansowane powyżej 50 000,00 zł z dnia 

20.05.2019 r. oraz w § 23 ust. 8 lit. g) ww. umowy. Potwierdzono również, że zapisy dotyczące 

możliwości wprowadzania zmian do umowy znajdowały się we  wzorze umowy będącej 

załącznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

 

W aneksie nr 2 z dnia 24.09.2020 r. dokonano zmian umowy polegających na: 

1) wprowadzeniu robót dodatkowych, polegających na: 

▪ wykonaniu obróbek blacharskich na części dachowej, zabezpieczających budynek stacji 

elektroenergetycznej W-38 przed działaniem opadów atmosferycznych,  

▪ wykonaniu dodatkowych elementów izolacji fundamentów budynku stacji W-38, niezbędnych dla 

zabezpieczenia obiektu przed działaniem wilgoci;  

▪ malowanie kablowni w celu polepszenia jakości oświetlenia. 

Łączna wartość prac dodatkowych wprowadzonych aneksem nr 2, zwiększających wartość 

Umowy wynosi: 38 786,59 zł netto.  

2) zaniechaniu robót, polegających na : 

▪ rezygnacji z wykonania tynków na sufitach pomieszczeń stacji el.-en. W-38 z powodu możliwości 

wykonania powierzchni sufitu bez stosowania tynków w jakości porównywalnie dobrej jak w przypadku 

zastosowania wspomnianych tynków.  

Łączna wartość prac zaniechanych, zmniejszających wartość Umowy wynosi: 14 538,24 zł netto.  

W wyniku powyższych zmian zwiększono wartość wynagrodzenia Wykonawcy na kwotę 

12 785 104,13 zł netto. 

Zgodnie z wnioskiem Wykonawcy do Zamawiającego o roboty dodatkowe Nr W/38/RD/01 z dnia 

8.07.2020 r. a także przedłożonymi wyjaśnieniami Beneficjenta, zmiany wynikały z braku  

w dokumentacji projektowej niektórych elementów obróbki blacharskiej elementów dachu, 

koniecznych dla prawidłowego zabezpieczenia budynku przed działaniem opadów atmosferycznych 

oraz niektórych elementów izolacji fundamentów koniecznych dla prawidłowego zabezpieczenia 

budynku przed działaniem wilgoci, a także konieczności polepszenia parametrów oświetlenia wewnątrz 

kablowni. Do wniosku Wykonawcy o roboty dodatkowe załączono kosztorysy ofertowe na roboty 

dodatkowe o łącznej wartości 38 786,59 zł netto.  

Jako uzasadnienie prawne zawarcia aneksu nr 2 z dnia 24.09.2020 r. podano zapis § 23 ust. 8 Umowy 

z Wykonawcą, zgodnie z którym Strony przewidują możliwość zmiany postanowień Umowy w drodze 

aneksu do Umowy w przypadkach gdy: „(…) strony uznają, że wystąpi konieczność zmiany sposobu 

wykonania Umowy, w szczególności uzasadniona przyczynami technicznymi, technologicznymi, 

rynkowymi, lub bezpieczeństwa”. Ponadto postanowienia § 8 Umowy z Wykonawcą wskazują m.in., 

iż „w razie wystąpienia konieczności Robót Dodatkowych i/lub Robót Zamiennych niezbędnych 

dla prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca obowiązany jest je wykonać (…)”, 

a ich wykonanie potwierdzane jest aneksami do umowy.  

Po przeanalizowaniu procedury zawarcia Aneksu nr 2 z dnia 24.09.2020 r., przedłożonych 

dokumentów i wyjaśnień potwierdzono, że przedmiotowy aneks został zawarty zgodnie  

z regulacjami znajdującymi się w rozdziale 6.5.2. pkt 22 lit e) Wytycznych, tj. zmiana nie prowadzi 

do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 5 225 000 euro w przypadku 

zamówień na roboty budowlane i jednocześnie jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej 

pierwotnie w umowie. Wartość zmiany wprowadzonej aneksem nr 2 wyniosła 24 248, 38 zł, co stanowi 

0,19% pierwotnej wartości zamówienia.  

Powyższe zmiany były dopuszczalne również w świetle  Procedury PZM PR.03.I03 Zakupy 

dofinansowane powyżej 50 000,00 zł z dnia 20.05.2019 r . oraz w § 8 i § 23 ust. 8 lit. f) i g) umowy 
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nr 4400000542 z dnia 13.09.2019 r. Potwierdzono również, że zapisy dotyczące możliwości 

wprowadzania ww. zmian do umowy znajdowały się we wzorze umowy będącej załącznikiem 

do SIWZ. 

 

W aneksie nr 3 z dnia 9.03.2021 r. dokonano zmiany polegającej na wprowadzeniu robót dodatkowych, 

polegających na: 

▪ sporządzeniu projektu budowlanego przebudowy fragmentu estakady w rejonie budowanej stacji W-38 

wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej oraz przebudowy fragmentu rozpatrywanej estakady 

według skorygowanego projektu wykonawczego, 

▪ wykonanie tynków na ścianach wsporczych pod rampą budynku stacji.  

Łączna wartość wprowadzonych aneksem nr 3 prac dodatkowych, zwiększających wartość 

Umowy wynosi: 69 836, 81 zł netto. W wyniku powyższych zmian wydłużono termin realizacji 

Umowy. 

Jako powód zawarcia aneksu, zgodnie z wyjaśnieniami Beneficjenta a także zgodnie z wnioskiem 

Wykonawcy o roboty dodatkowe Nr W/38/RD/2021/01 z dnia 3.02.2021 r. wskazano wystąpienie 

czynnika nie dającego się przewidzieć na moment ogłoszenia postępowania zakupowego, jak również 

podpisania umowy. Przyczynę stanowiła niepoprawnie zaprojektowana konstrukcja estakady,  

co skutkowało wydłużeniem prac w ramach poz. HRF „Przebudowa estakady w rejonie stacji  

W-38”, ale wiązało się również z koniecznością wykonania robót dodatkowych w tym zakresie  

i poniesienia dodatkowych kosztów na ten cel. 

W trakcie budowy stacji elektroenergetycznej W-38 pojawiła się wątpliwość dotycząca prawidłowości 

zaprojektowania przebudowy fragmentu estakady, znajdującej się przed budynkiem stacji. 

Dokumentacja projektowa zakładała wykonanie nowych słupów podporowych oraz nowej konstrukcji 

wsporczej pomiędzy tymi słupami na odcinku przewidywanego podjazdu przy budynku stacji.  

Po wykonaniu konstrukcji wsporczej przez Wykonawcę okazało się, że jej ugięcie w środkowej części 

znacznie przekracza dopuszczalne wartości, co stanowi zagrożenie bezpieczeństwa. Wobec 

powyższego, prace w tym zakresie zostały przerwane. W wyniku przeprowadzonych konsultacji, analiz 

i pomiarów, Beneficjent podjął decyzję o konieczności wykonania nowego projektu przebudowy 

fragmentu estakady oraz wykonania prac zgodnie ze skorygowanym projektem. Ponadto zaistniała 

konieczność wykonania tynków pod rampą budynku stacji. 

W opinii IP nie można uznać, że Beneficjent działając z należytą starannością nie był w stanie 

przewidzieć na moment ogłoszenia postępowania zakupowego, jak również podpisania umowy 

wystąpienia ww. okoliczności, które spowodowały konieczność wprowadzenia zmian w umowie. 

Niemniej jednak w zakresie zmian wprowadzonych Aneksem nr 3 z dnia 9.03.2021 r. spełniona została 

przesłanka z rozdziału 6.5.2. pkt 22 lit e) Wytycznych., tj. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru 

umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 5 225 000 euro w przypadku zamówień na roboty 

budowlane i jednocześnie jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, 

na podstawie której uznano niniejsze zmiany za zgodne z regulacjami w Wytycznych. Łączna wartość 

zmian do Umowy nr 4400000542 wprowadzonych aneksami kwotowymi nr 2 i 3 wyniosła 

94 085,19 zł, co stanowi 0,74% wartości pierwotnej zamówienia. Tym samym spełniony został 

warunek określony w rozdziale 6.5.2. pkt 22 lit e) Wytycznych.  

Wskutek zaistniałych okoliczności, Wykonawca wystąpił do Zamawiającego z informacją  

o zagrożeniu dochowania terminu umowy ustalonego na dzień 13.03.2021 r. i jednocześnie prośbą 

o wydłużenie terminu realizacji umowy o 79 dni, tj. do dnia 31.05.2021 r. W wyniku analizy projektu 

wykonawczego zmienionej estakady, Wykonawca stwierdził, iż nie jest możliwe wykonanie wszystkich 

niezbędnych prac w terminie do 13.03.2021 r. Przebudowa estakady warunkowała realizację innych 

zadań w ramach Harmonogramu rzeczowo-finansowego, tj. wykonanie zagospodarowania terenu wokół 

budynku stacji W-38. 
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Jako uzasadnienie prawne zawarcia aneksu nr 3 z dnia 9.03.2021 r. podano zapis §23 ust. 8 umowy 

z Wykonawcą zgodnie z którym „Strony przewidują możliwość zmiany postanowień Umowy w drodze 

aneksu do Umowy w przypadkach, gdy:[…] 

f) z uzasadnionych przyczyn, w celu prawidłowego zrealizowania wszystkich działań objętych 

Przedmiotem Umowy i osiągniecia zamierzonego przez Zamawiającego rezultatu, Strony uznają, 

że konieczna stanie się modyfikacja terminów realizacji Umowy,  

g) Strony uznają, że wystąpi konieczność zmiany sposobu wykonania Umowy, w szczególności 

uzasadniona przyczynami technicznymi, technologicznymi, rynkowymi lub bezpieczeństwa.” 

Uznać należy, że wydłużenie realizacji umowy było dopuszczalne w świetle zapisów rozdziału 6.5.2 

pkt 22) lit a) Wytycznych zgodnie z którym dopuszczalne jest wprowadzenie zmian w umowie jeżeli 

zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w zapytaniu ofertowym oraz określił 

warunki takiej zmiany, o ile nie prowadzą one do zmiany charakteru umowy. 

Reasumując wprowadzone aneksem nr 3 z dnia 9.03.2021 r. zmiany do umowy nr 4400000542 

z dnia 13.09.2019 r. były dopuszczalne w światle zapisów rozdziału 6.5.2 pkt 22) lit a) i lit. e) 

Wytycznych, Procedury PZM PR.03.I03 Zakupy dofinansowane powyżej 50 000,00 zł z dnia 

20.05.2019 r. oraz w § 23 ust. 8 lit. f) i g) ww. umowy. Potwierdzono również, że zapisy dotyczące 

możliwości wprowadzania zmian do umowy znajdowały się we  wzorze umowy będącej 

załącznikiem do SIWZ.  

 

Analiza ryzyka w projekcie 

Zagadnienia dotyczące ryzyka nadużyć finansowych projektu POIS.01.04.01-00-0027/17 Budowa 

elektroenergetycznych stacji na terenie oczyszczalni ścieków PCC ROKITA S.A.” były przedmiotem 

badania w ramach kontroli nr POIS-01.04.01-UA/5/20. 

Zgodnie z § 4 ust. 20 Umowy o dofinansowanie nr POIS.01.04.01-00-0027/17 Beneficjent sporządził 

„Analizę ryzyka dla projektu POIS.01.04.01-00-0027/17 Budowa elektroenergetycznych stacji 

na terenie oczyszczalni ścieków PCC ROKITA S.A.” Dokument ten definiuje obszary ryzyka związane 

z realizacją projektu i wskazuje stosowane w spółce formy zapobiegania nadużyciom. Potwierdzono, 

że zawarte w dokumencie informacje pozwalają skutecznie zidentyfikować ryzyko i wprowadzić 

mechanizmy ograniczające ich wystąpienie. 

 

Symptomy mogące wskazywać na wystąpienie nadużycia finansowego 

Nie stwierdzono symptomów mogących wskazywać na wystąpienie nadużycia finansowego. 

 

Zastosowane techniki kontrolne: 

Do weryfikacji niniejszego zakresu kontroli wykorzystano: 

a) analizę dokumentów źródłowych, 

b) wyjaśnienia beneficjenta, 

Wypełniono następujące listy sprawdzające: 

− Lista sprawdzająca dokumenty/informacje w postępowaniach nieobjętych zakresem stosowania ustawy 

PZP do aneksu, 

− Lista sprawdzająca dot. ustalenia stosowanego trybu zwiększenia wartości zamówień podstawowych na 

roboty budowlane, 

− Lista sprawdzająca dot. symptomów mogących wskazywać na wystąpienie nadużycia finansowego 

(…). 

Przeprowadzono analizę zawartej przez Beneficjenta umowy na roboty budowlane, dokumentacji, która 

dotyczyła zawarcia kontrolowanych aneksów do umowy oraz wyjaśnień Beneficjenta. 

C. Wykaz stwierdzonych naruszeń i nieprawidłowości 

Nie dotyczy 
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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) 

 

Opinia pokontrolna kontroli nr POIS.01.04.01-A/5/2021 została opracowana, zweryfikowana  

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

Artur D. Konarski 

…………………………………… 

(Pieczęć i podpis osoby przeprowadzające czynności kontrolne)  

 

Małgorzata Keller-Boroszko 

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

Podpis Kierownika jednostki kontrolującej lub osoby upoważnionej 

 

Warszawa 25.06.2021 r. 

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. 

Jednocześnie uprzejmie informuję, że istnieje możliwość przedłużenia terminu na zgłoszenie zastrzeżeń 

na Państwa wniosek, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. W przypadku zgłoszenia 

zastrzeżeń do informacji pokontrolnej z przekroczeniem ww. terminu, przeprowadzający kontrolę 

ma prawo odmówić ich rozpatrzenia. 
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