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Opinia w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadań
objętych projektem

nr BKA-POIS. 10/200/2018.PD2017-21-OP (1)

1. Termin kontroli:

Na dokumentach: 21-25 czerwca 2018 r.
Upoważnienie: Nie dotyczy

2. Rodzaj kontroli:

kontrola procedur zawierania umów związanych z realizacją Planu Działań sektora środowisko za 
lata 2017-2018 (NFOŚiGW)

3. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

A. Art. 9 ust. 2 pkt 7 i art. 23 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów 
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U 
z 2017 r., poz. 1460).

B. Porozumienie w sprawie systemu realizacji Programu Operacyjnego „Infrastruktura 
i Środowisko” na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja 
do zmian klimatu, zawarte w Warszawie w dniu 19 listopada 2014 r. pomiędzy Ministrem 
Infrastruktury i Rozwoju a Ministrem Środowiska, zmienione stosownymi aneksami.

C. Porozumienie w sprawie realizacji Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” na lata 
2014-2020 dla osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu 
zawarte w Warszawie w dniu 19 lutego 2015 r. pomiędzy Ministrem Środowiska a Narodowym 
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, reprezentowanym przez Panią 
Małgorzatę Skuchę, Prezes Zarządu, zmienione stosownymi aneksami.

D. Zalecenia dla instytucji zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014-2020 w zakresie procedur kontrolnych oraz systemu rocznych rozliczeń.

4. Podstawowe informacje

a. Jednostka kontrolująca: Ministerstwo Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa.
b. Jednostka kontrolowana: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa
c. Nazwa projektu: Plan Działań sektora środowisko za lata 2017-2018 (NFOŚiGW)
d. Nazwa zamówienia: Świadczenie usług gwarancyjnych dla serwerów i innych urządzeń 

serwerowych
e. Rodzaj zamówienia: usługi
f. Numer postępowania: WN/96/2017.
g. Tryb postępowania: zasada konkurencyjności na podstawie pkt. 6.5.2. Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach POIiŚ na lata 2014-2020
h. Szacunkowa wartość zamówienia w PLN (netto): 102 439,02 zł
i. Data wszczęcia postępowania: 11.08.2017 r.
j. Nr i data ogłoszenia o zamówieniu: zapytanie ofertowe nr 1049399 z dnia 11.08.2017 r.
k. Numer i data zawarcia umowy: Umowa 2017/0228/NFK z dnia 13.09.2017 r.
l. Wartość umowy: 125 579,31 zł brutto
m. Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Fujitsu Technology Solution 

Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 137, 02-231 Warszawa
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n. Inne informacje: umowa zawiera oznakowania zgodne z obowiązującymi w tym zakresie 
wytycznymi dotyczącymi POIiŚ

5. Zestawienie ustaleń kontroli:

a) Podczas przeprowadzonej kontroli dostrzeżono następujące naruszenia przepisów ustawy Pzp 
mogące skutkować nałożeniem korekty finansowej: brak

b) Dostrzeżone dodatkowe uchybienia, które nie skutkują nałożeniem korekt finansowych:

1) Szacowanie zamówienia odbyło się poprzez wysłanie zapytania o wycenę usługi do jednego 
wykonawcy, w tym przypadku do producenta posiadanych serwerów. W celu dokonywania rzetelnego 
szacowania zamówienia zalecane jest wysyłanie zapytań do większej liczby potencjalnych 
wykonawców. Otrzymana wycena opiewała na kwotę na 101 925,00 zł, natomiast we wniosku
0 wyrażenie zgody na wszczęcie procedury rozeznania rynku podano, że szacunkowe wynagrodzenie 
zostało ustalone na kwotę 102 439,02 zł.

2) Zapytanie ofertowe z dnia 11.08.2017 r. opublikowane w Bazie Konkurencyjności Funduszy 
Europejskich nie zawiera informacji o warunkach istotnych zmian umowy. Zamawiający przewidział 
możliwość zmiany umowy, co wynika z § 6 ust. 4 istotnych postanowień umowy oraz § 6 ust. 4 
Umowy, zgodnie z którymi Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. Zgodnie z pkt. 6.5.2. ppkt. 11 lit. a tiret ix Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zapytanie ofertowe zawiera określenie 
warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy.

Jednostka kontrolowana w zastrzeżeniach do pierwszej opinii pokontrolnej wyjaśniła, 
że „W przedmiotowym zamówieniu nie przewidywano możliwości dokonywania istotnych zmian 
zawartej umowy, dlatego nie zawarto opisu takiej możliwości w zapytaniu ofertowym. Dochowując 
najwyższej staranności i biorąc pod uwagę, że w toku realizacji umowy może zaistnieć okoliczność 
powodująca konieczność wprowadzenia innych nieistotnych zmian, zastrzeżono, że w przypadku 
konieczności jakichkolwiek zmian (nawet nieistotnych), zawsze będą one musiały być dokonane 
w formie pisemnej pod rygorem nieważności”.

W świetle powyższych wyjaśnień i wobec faktu, że w umowie nie doprecyzowano, że dopuszczalne są 
jedynie nieistotne zmiany umowy, w przyszłości należy zadbać, aby w umowie formułowano 
precyzyjne zapisy dotyczące zmian umowy.

3) W zapytaniu ofertowym podano, że zamówienie realizowane jest w ramach projektu Plan Działań 
sektora energetyka na lata 2017-2018. Natomiast nie ma informacji o finasowaniu zamówienia 
w ramach projektu Plan Działań sektora środowisko na lata 2017-2018.

4) Występuje niezgodność pomiędzy zapytaniem ofertowym a istotnymi postanowieniami umownymi
1 zawartą Umową. W zapytaniu podano, że termin wykonania zamówienia to 38 miesięcy od daty 
zawarcia umowy, natomiast § 1 ust. 3 istotnych postanowień umowy' i § 1 ust. 3 Umowy stanowią, że 
Usługi gwarancyjne świadczone będą przez okres 38 miesięcy od daty dostarczenia Zamawiającemu, 
podpisanego przez Wykonawcę, protokołu rozpoczęcia świadczenia usłus. Protokół wykonawca jest 
zobowiązany przekazać Zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych od daty' zawarcia umowy.
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5) Niektóre zapisy Umowy są niekorzystne dla Zamawiającego. Usługi gwarancyjne w ramach 
umowy będą świadczone przez 38 miesięcy, tj. przez ponad 3 lata, natomiast płatność wynagrodzenia 
w wysokości 125 579,31 zł, odbyła się na samym początku obowiązywania umowy. Płatność 
wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy, zgodnie z § 4 Umowy, ma być dokonana, 
na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę. Faktura może być wystawiona po zatwierdzeniu 
przez Zamawiającego protokołu rozpoczęcia świadczenia usług gwarancyjnych, który Wykonawca 
przekazuje Zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy (zgodnie z § 2 
Umowy).

W Umowie przewidziano kary umowne, za świadczenie usług serwisowych niezgodnie z umową oraz 
możliwość wypowiedzenia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Jednakże zapisy 
te nie zabezpieczają w wystarczający sposób interesów Zamawiającego. W przypadku świadczenia 
przez Wykonawcę usług niezgodnie z umową (np. opóźnienia Wykonawcy w usuwaniu awarii) 
Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić kary umowne. Podobnie w przypadku wypowiedzenia 
umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jest on zobowiązany do zapłaty kary umownej. 
W przypadku braku zapłaty kar umownych przez Wykonawcę Zamawiający będzie zmuszony do 
ściągania należności od Wykonawcy i ewentualnie dochodzenia swoich praw przed sądem. 
Korzystniejsze dla Zamawiającego byłaby zapłata wynagrodzenia w ratach, np. miesięcznych, po 
upływie danego okresu oraz pomniejszanie wynagrodzenia należnego Wykonawcy o ewentualne kary 
umowne. Umowa nie stanowi o konieczności zwrócenia części wynagrodzenia za okres, 
w którym Wykonawca nie świadczył usługi w przypadku wypowiedzenia umowy z przyczyn leżących 
po stronie Zamawiającego.

Ponadto nieprawidłowy wydaje się być zapis Umowy w § 5 ust. 6, zgodnie z którym W przypadku 
wypowiedzenia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty 
kary umownej w wysokości proporcjonalnej części wynagrodzenia, o którym mowa w §3 ust. 1. 
w stosunku do okresu świadczenia usług gwarancyjnych. W przypadku wypowiedzenia umowy, 
Wykonawca powinien zapłacić kary umowne, w wysokości proporcjonalnej do okresu, w którym nie 
świadczył usług. Dodatkowo zapis ten jest mało precyzyjny, ponieważ nie wskazuje dokładnego 
sposobu, w jaki kary umowne będą naliczane w przypadku wypowiedzenia umowy' z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy.

c) Zalecenia pokontrolne:

Pkt w 
części

Podsumowanie
ustalenia

Zalecenia
pokontrolne

Termin
realizacji
zalecenia

Stopień
ważności

L.p.

inf.
pok.

Szacowanie zamówienia odbyło 
się poprzez wysłanie zapytania o 
wycenę usługi do jednego 
wykonawcy, w tym przypadku 
do producenta posiadanych 
serwerów. W celu dokonywania 
rzetelnego szacowania 
zamówienia zalecane jest

Zaleca się wysyłanie 
zapytania o wycenę 
do większej liczby 
potencjalnych 
wykonawców.

średni5. b) 1) Na bieżąco, 
od momentu 
gdy opinia 
pokontrolna 
stanie się 
ostateczna

3



MIN1STFRSTWO
ŚRODOWISKAs Unia Europejska

Europejskie Fundusze 
Strukturalne i Inwestycyjne

Fundusze
Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

wysyłanie zapytań do większej 
liczby potencjalnych 
wykonawców.

Zaleca się 
sporządzanie 
precyzyjnych 
zapisów umownych 
w zakresie 
możliwości 
wprowadzania 
zmian w umowie, w 
szczególności należy 
określać, że zmiany 
nieistotne będą 
musiały być 
dokonane w formie 
pisemnej pod 
rygorem
nieważności, tak jak 
w przypadku zmian 
istotnych.

Na bieżąco, 
od momentu 
gdy opinia 
pokontrolna 
stanie się 
ostateczna

5.b) 2) Zamawiający przewidział 
możliwość zmiany umowy, co 
wynika z § 6 ust. 4 istotnych 
postanowień umowy oraz § 6 
ust. 4 Umowy, zgodnie z 
którymi Wszelkie zmiany 
Umowy wymagają formy 
pisemnej pod rygorem 
nieważności (...).Jednostka 
kontrolowana w zastrzeżeniach 
do pierwszej opinii pokontrolnej 
wyjaśniła,
że „W przedmiotowym 
zamówieniu nie przewidywano 
możliwości dokonywania 
istotnych zmian zawartej 
umowy, dlatego nie zawarto 
opisu takiej możliwości w 
zapytaniu ofertowym.

średni2

5- b) 3)3 W zapytaniu ofertowym podano, 
że zamówienie realizowane jest 
w ramach projektu Plan Działań 
sektora energetyka na lata 2017- 
2018. Natomiast nie ma 
informacji o finasowaniu 
zamówienia
w ramach projektu Plan Działań 
sektora środowisko na lata 2017- 
2018.

W zapytaniu 
ofertowym 
każdorazowo należy 
podać tytuły 
projektów, w ramach 
których zamówienia 
jest finansowane.

Na bieżąco, 
od momentu 
gdy opinia 
pokontrolna 
stanie się 
ostateczna

średni

4 5- b) 4) W zapytaniu podano, że termin 
wykonania zamówienia to 38 
miesięcy od daty zawarcia 
umowy, natomiast § 1 ust. 3 
istotnych postanowień umowy i 
§ 1 ust. 3 Umowy stanowią, że 
Usługi gwarancyjne świadczone 
będą przez okres 38 miesięcy od 
daty dostarczenia 
Zamawiającemu, podpisanego
przez Wykonawcę, protokołu
rozpoczęcia świadczenia usług.

W zapytaniu 
ofertowym należy 
podawać spójne i 
rzetelne informacje.

Na bieżąco, 
od momentu 
gdy opinia 
pokontrolna 
stanie się 
ostateczna

średni

5 5.b) 5) Niektóre zapisy Umowy są Zaleca się Na bieżąco, średni
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niekorzystne dla Zamawiającego sporządzanie umów 
zawierających 
zapisy chroniące 
interesy
Zamawiającego.

od momentu 
gdy opinia 
pokontrolna 
stanie się 
ostateczna

(•••)•

Ponadto nieprawidłowy wydaje 
się być zapis Umowy w § 5 ust. 
6, zgodnie z którym W 
przypadku wypowiedzenia z 
przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, Wykonawca 
zobowiązany jest do zapłaty kary 
umownej w wysokości 
proporcjonalnej części 
wynagrodzenia, o którym mowa 
w §3 ust. 1. w stosunku do 
okr-esu świadczenia usług 
gwarancyjnych. W przypadku 
wypowiedzenia umowy, 
Wykonawca powinien zapłacić 
kary umowne, w wysokości 
proporcjonalnej do okresu, w 
którym nie świadczył usług.

Termin przekazania informacji o sposobie wdrożenia zaleceń pokontrolnych lub przyczynach 
niepodjęcia odpowiednich działań: 17 sierpnia 2018 r._______________________________

6. Załączniki

Brak

7. Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

Opinię pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki 
kontrolującej i jednostki kontrolowanej.
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Sporządził:

Podpis DataImię i nazwiskoLp.

Katarzyna Żebrowska1.

Weryfikował:

Lp. Imię i nazwisko

Artur Konarski

Zatwierdził:

Biuro KontroliPodpisLp. Imię i nazwisko
----- i Audytu Wewnętrznego—____

Zastępca Dyrektora ~~ -—-—____
rMfÜhtu MirfL. Oź.oó
—jfkmiha Chryplewicz Kałwa

Monika Chryplewicz Kałwa
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