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*Ż-B- Operacja; nie została" fizycznie zakończona ani wpełni wdrożona.zanim Benefiqentzłozył
Wniosek. o dofinansowanie w ramach ww. naboru (data wpływu do |z:- 28:-.03.2019'r.). Projekt
jest aktualnie w trakcie realizacji — planowane zakończenie: 27.10.2023.
29. W odniesieniu do postępu rzeczowo-finansowego Projektu i osiągniętych- wskaźników
dokonano ustaleń przedstawionych w dalszej części nin. Proto-kołu — pkt. II. 4).
30. W dn. 20.10.2022r. przeprowadzono wizytację w miejscu realizacji Projektu — Centrum
Przesiadkowe w Gliwicach (CP). Wizytację przeprowadzono z udziałem: P. Mariusza
Komidzierskiego —- Naczelnika Wydziału IR (UM w Gliwicach) oraz w obecności następujących
osób: P. Adama Pogoda - Kierownika Kontraktu [Mostostal Zabrze., GPBP' S A ) ,  P, Marios-za
Jankowskiego - Kierownika Kontraktu (PRUiM Gliwice.). P. Krystiana Bles—s -- Inspektora
„Nadzoru (AYESA) i P. Zdzisław Kogut — Inżynier Kontraktu (AYESA).
”Zakres wizytacji obejmował inwestycję Centrum Przesiadkowe w Gliwicach. w tym elementy
robót objęte wydatkami zadeklarowanym w badanych Wn'io'skach o płatność nr
RPSL.04.05.Cil-Z4-0159/1-9-006 i nr RPSL.04.05.0'1—24-0159/19-007. elementy potwierdzające
_:sp'ełnienie-zas-ady nie-dyskryminacji oraz. Tablice informacyjne nt. Projektu. W trakcie wizytacji
w miejscu realizacji ww. inwestycji przedłożone do wglądu Dzienniki budowy oraz rysunki
parkingów z zaznaczonymi miejsca-mi dla osób niepełnosprawnych. W ramach tych czynności
dokonano. przejścia ulicami: Składowa i Toszecka do Centrum Przesiadkowego — z wizytą w
budynku pomocniczym i budynku g łównym na terenie CP; następnie dokonano: przejścia
tunelem z budynku główn-ego do PKP (tzw. nowym tunelem) - z wyjściem na, platformy pod
zadaszenia nr 5 i nr 6; przejścia do istniejącego. tunelu od ul Tarnogórskiej (drugi koniec ww.
tunelu); powrotu na ul. Tarnogórska — oględziny przejść dla pieszych; przejścia wzdłuż muru
oporowego do wieży ciśnień z zejściem na teren platform i parkingu dla autob us-ów. Ponadto.
oględziny obejmowały: 2 Tablice ”informacyjne nt. Projektu — przy ul. Skład-owej i ul...
Tarnogórskiej w Gliwicach.
W trakcie. tych czynności sporządzono dokumentację fotograficzną (łącznie-: 236 zdjęć),- która
wraz z rysunkami dot... mibjsc parkingowych (3 szt..) oraz Wykaz-em elementów robót objętych
bada-nymi wnioskami o płatność i Wykazem wymogów dla osób niepełnoaprawnych
uwzględnionych podczas realizacji inwestycji stanowią ”Za łącznik nr 5 do nin. Protokołu
(Zdjęcia: form-a elektroniczna/JPG.; wykazy: forma elektroniczna/WORD i rysunki — wersja
papierowa).
W wyniku badania ww. dokumentacji oraz przeprowadzonych oględzin potwierdzono:
'n'/' wybudowanle Centrum Przesiadkowego w Gliwicach wraz z budynkami głównym i

pomocmczym, przebudowan|e/wybudowame tuneli stanowią::ych dojscre/wyjsme do/z
CP; wybudowanie parkingów samochodowych i autobusowych; wybudowanie
chodników — dojście do CP; wykonanie instalacji fotowoltaiczne] na zadaszenia-ch
platform na CP; wykonanie. muru oporowego (od strony Wieży ciśnień);

»! zastosowanie elementów likwidujących barierry architektoniczne. dla --ośób
niepełnosp rownych lub elementów ułatwiających im poruszanie się i'dostiępn'oś'ć' miejce:
na terenie TCP-;

„x wykonanie i". montaż- Tablic. informacyjnych nt. Projektu w. miejscu realizowanej
inwestycji
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Część B
1.1. w wyniku przeprowadzonyeh czynności w zakresie, ezy wydatki-- zadeklarowane prze:

Beneficjenta są zgodne z zasadami kwalifiko wolności określonymi w przepisach unijnych
i krajowych usta-lono, że:

1) W badanych Wnioskach o płatność Beneficjent wykazał do współiinanaowania łącznie 8
faktur, wystawionych przez firmę MOSTOSTAL na podstawie U mowi,; nr |R.272.37.20210 CRU:
19.61! 20 z. dn. 27.08.2020r. ze zmianami (szczegółowy wykaz dokumentow —-yid.e pkt I.1.1-n-in.
Protokołu):
— Wniosek o płatność nr 006 — faktury:: a) nr FS,-3202111000”? z dn.- 20'21-11—10 (wydatki.

kwalifikowane-: 7.936.—-—054,40 zł), b) nr F592021110008 z dn. 2021-11—10 (wydatki
kwalifikowane: 115639030 zł; c) nr F.SBl2-021120001 :: dn. 2021—12—02 (wydatki
kwalifikowane: 934336824 zł), d) nr F$B2021120002 z dn.. 2021-12-02 (wyd-jatki
kwalifikowane: 1.576.031_,00 zł), "

— Wniesek o_płatno'ść nr 007 — ”faktury-:' &) nr FS'32022010005 'z dn. 2022—01-13 (wydatki
kwalifikowane: 1.76:7.355,1-8 zł), b.) nr BBZ-022020009 :! dn". 2022-02-11 (wydatki
kwalifikowa n.e-: 771037635 zł”), r:.) nr F'SBS'2022020010 : on. 2022-02-11 (wydatki
kwalifikowane: 768.777,00 zł), d.) nr FSB2022010006 : dn. 2022-0143 (wydatki
kwalifikowane: 19833190 zł).

Powyższe faktury dotyczyły robót budowlanych wykonanych w ramach Zadań: 3) nr 1 Buzi-owo"
'olWorco autobusowego z zadaszeniem i tunelami wraz . z  zogosoodorowoniem terenu, b) nr :2
Budowa budynków, .c) nr .3 lnstoloq'o fotowoltaiczne, d') nr 4 Rozbudowa ul. Składowej I ui.
Toszeckiej' wraz : rondem, e) nr 5 Przebudowa fragmentu ul. Tarnogórskiej. Wykonanie
'=p'rzedmi_otoWych robót doku montują;
-— Protokoły odbioru częściowego, podpisane przez: przedstawicieli: Inzynier-a Karitrraktii

(firmy Aye'sa Polska Sp. .z o.o..) oraz przedstawicieli Wykonawcy. Wskazano w nich
"informacje dot. zakresu wykonanych robót, wtym:
«" warto-siti robót (netto i brut-to) wg; klasyfikacji z umowy o dofinansowmife, tj.: koszty w

całości kwalifikowane, koszty : kwalifikowaną wartośCia netto (VAT niekwalifikowany),
koszty niekwalifikowane oraz koszty okołoprojektowe (poza ŻU mowa o „dofinansowanie),

~i" opi-sy robot wykonanych w okresie sprawozdawczym,
i"" "daty dokonania odbioru robót,
J informacje, że roboty zostały wykonane zgodnie: projektem,

—- tab-ele rozliczeniowe (Zał. 1 do Harmonogramu TRF), zawierające informacje dot.. Wartości
rob.-ot (narastająco do okresu rozliczeniowego, w okresie rozliczeniowym oraz narastająco-
na koniec ”okresu rozliczeniowego) w podziale na koszty w całości kwalifikowane Oraz koszty
z kwalifikowaną wartością netto (VAT niekwalifikowany). Wskazano row-nież %
zaawa nsowa nia poszczególnych robót..- Ww. tabele. zostały podpisane przez pr—zedstawiCieli
Wykonawcy i Inżyniera Kontraktu,

—— dokumenty „ Wyliczenie wysokości kosztów kwoWkowonyc—h dlo protokołu odbioru
częściowego nr (w.)”, w których wskaz-ano informacje dot. całkowitej wartości dan-ego
wydatk-u z faktury w okresie rozliczeniowym (zgodnie z protokołem od hi-i.or'u). wysokość?
kosztó . kwalifikowanyeh- oraz łączne kwoty kosztów kwalifikowanych dla da nej faktu ry.

Protokół. : audytu .! Projekt h r  R'P'SŁiNQĘaHI—ZŁUIĘĘI195 Strona doz 91
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Szczegółowy opis ustalali w obszarze faktycznego wykonania robot budowlanych .(w' tym
wynikających : wizytacji przeprowadzonej w miejscu realizacji Projektu w dn. 2010202212.)
_p._rzedstawiono w pkt. II.1) Cz. A ppkt 30 nin. Protokołu.
:) W od niesieniu do wyd atkow obj ętych bada-niem i zadeklarowanych w ww. Wnioskach
o płatność nr 006 i nr 007 ustalono, że:
a)  nie wystąpiły koszty niekwalifikujące się do wsparcia, o których mowa w pkt. 5.3
Wytycznych horyzontalnych, tj.: koszty prowizji pobieranych w ram-ach operacji wymiany
walut, odsetki od zadłużenia, koszty pożyczki lub kredytu, koszty nabycia aktywów, które 'były
współfinansowane ze środków krajowych lub wspólnotowych wciągu 7 lat” poprzedzających
”d a't-ęj ich nabycia przez Beneficjenta, koszty kar i_grzywi—en, świadczenia oraz od pisy z/ na ZFŚS”,
wpłaty na PFRON55, koszty funkcjonowania komisji rozjemczych, wydatki zw. ze sprawami
sądowymi, koszty realizacji ewentualnych orzeczeń wydanych przez sąd lub komisje
rozjemcze, wydatki na zakup nieruchomości przekraczaj-ące dozwolone limity oraz na zakup.
lokali mieszkalnych., kosz-ty zw. z leasingiem w części” niedotyczącej rat ka pitaiłowych',
transakcje "gotówkowe przekraczające równowartość 15 tys. euro. ”koszty wypełnienie
formularza wniosku o dofinansowanie lub o potwierdzenie wkładu finansowego, podatek VAT,.
który może zostać odzysk-any na podstawie przepisów krajowych, koszty premii dla.
wapołautora ww. wnioskow stanowiącej procent kwoty dofinansowania, wydatki, o których.
mowa w art. 2 ust. 2 Rozporządzenia nr 1300/2013 oraz art. 3 Rozporządzenia nr 1304120135?
bjj nie przekraczały limitu kosztów kwalifikowa nych dostępnych w ramach 'poszezogólnych”
Kategorii wydatków:

— Wniosek o płatność nr RPSL. 04. 05. 01— 24—0159/19- 006
.- _ ---.- :jtla kwalifikowane - = --

iti_j;=j;___zegorra wydatku W : wne 005 " Wat” mmm”? -. 7i"Żj'_f;„j"f""linkowanyeh na:
~ ~ ;  -. wanilii] . .- .

”~*-"? - ~ -- [zł] - ' [zł] .' ._ ...;—i
[0011 23.549.337 3339.35.42 573 53219
[002] 943.455.50 972117005 913313234
[003] 1339501441, _ 4949.53.40 22.335.572.14
[00.4] ~303.03-9.43 3.093.450.32 133323113-
[005] 456.232,19 10.644.~308,87 1145839832
_'[0031 90901452 2.—312.—490.34 3493502153.
[1107] 0.00 0.00 2.305.475.10
[0031 131134000 13.137.072..33 5301.55.59
[009] 44230000 110170000 50992000
[010] 73174170 _ 193314701 2421271. 15
[011] 0,00 5094,02 =~1oz.—425.193
[012] 27.233.74— 27.253.74 490.024.42
[0.13] 42123307 1.553.95-9.54 53009933
[014] 0.00 352.54 37.931.333
[015] 231.303.43 405.014.31 55399134
[013] 0.010 5334.30 2509.20

Razer-n 2036204334 1001..7z35.9.96.93_ szatan-.a;

tia-10 lat w przypadku nieruchomo-ści.
są'Zal'cł-adowy Fundusz-"Świadczeń Socjalnych — skrót: ZFŚS.
55 Pańa'oarotiiyr Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnym - afk-rot: PFRON.
55 Projekt nie dotyczy instrumentów ”finansowych,- jak raw-nia: nie dotyczy ”Wydatków namowa-awa :

Europejskiego Funduszu Społecznego (skrot: EFS), ani .z FunduSZU. Spójności (”skrot-: FS].

Protokół z audytu.] Projekt nr ”51.04.05 .01-24-0159/19 :~9tto-na492 91
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—— Wniosek o płatność nr RPSL. 04. 05.01-24-0159/ 19 00.7
Wydatki kwalifikowane

: mnie po?
[zł]

Wydatki kwaltfikewane -. '. - _ " ".P'
. . ' '!

razem [zi]

0,00 ' ' 3.739.655,42 573.532,19
2.080.414,08 1130158454 3.082.768,66
559467531 5506233431 17.240. 896, 23
1015 2' 1,- 58 120597250 123036050
34329730 10.933.103? 1141550132
..364.044,4'8 '3.176..535,32 3-.132.558,15

0,00 0,00 2.305,475,10
48212330 16.669. 195,36 5. 1 19 332,59.
31005030 141735000 199.:870,0.0
166335,60 2.155.083,5?1 226033556

0,00. 5394,02 102.42638
12.53.0292? ”15629631 Beas-95,15
44125541 231121455 117.844 , 8:2

[014] 0,00 652,64 3733136
[01.511 42549330 8'30'.5'08,_21 143 498,04
[015]. 0,00 5354,80 2509,20

Halom 10'.445.840,03 111.225.836,96 4102533535.

it:) zostały one faktycznie poniesione przez Beneficjenta — podmiot wskazany w Umowie o
dofinansowanie, na podstawie Umowy zawartej : Wykonawcą nr i.R.272.37.2020 : do.
27.08.2020r. (ze zm.) oraz faktur szczegółowo wymienionych” w pkt I.1..1 ppkt 3 nin. Protokołu.
d) poniesiono je w znaczeniu kasowym, za pośrednictwem: a) rachunku bankowego,
wskazanego w umowie o dofinansowanie (& 1.0 pkt 18 ppkt 2) do ponoszenia wydatków w
ramach Projektu, b) rachunku bankowego w Banku Millenium S.A. wska-zanosi) w Aneksie nr.
2 'do Umowy o dofinansowanie (5 10 pkt 18 ppkt 2). Przedmiotowe wydatki zostały poniesione
w okresie 16.12.20211'. - 16.03.2022r.
Kwoty środ kow finansowych zaliczone- do  kosztów kwalifikowalnych są aged ne .: kwot-ami
wykazanymi w dokumentach potwierdzających ich wypłatę-:.
że.) zostały sfinansowane. w następujący sposób:
— Wniosek o płatność nr RPSL.0'4.05.01—24-0159/19—006

V" Zadanie nr 1 Budowa dworca autobusowego z zoddaaeniem :' ”tunelami wraz ::
zogos—podorowon-iem terenu, w tym kategorie: [WYDOOl], [WYDOOZ], [WYDGOB],
[WYD004], [WYDOOS], [WYDOOS]— poziom dofinansowania UE: 84, 45%,

«J Zadanie nr 2 Budowa budynków [pompo publiczno], w tym „kategoria [WYDDOB] — pzd-”ziom
dofinansowania UE: 67,40%,

~*” Zadanie 3 Instalacja fotowoltaiczne [pomoc p.ublitznaLW tym k-ategoria: [WYD.GDQ'] —
poziom dofinansowania UE: 60,00%,

~*” Zadanie 4 Rozbudowa ul. Składowej i' ul. Tosza-skiej wraz : rondem, w tym kategorie.:
[WYDOlO], [WYDOlZ] — poziom dofinansowania UE.: 844596.

*” Zadanie 5- Przebudowa fragmentu ui. Tarnogórskiej, w tym kategorie: [WY0013],
[WYDO'EŁS] — "poziom dofinansowania UE: B4,45%,

Protokół .: aaudiitu: ! Projekt .w namowom-9:1599919:
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-—. Walasek :: płatnosc nr RPSL._04.05.01-24-0159/19-007:
— Zadanie nr 1 Budowa dworca autobusowego z zadaszenie-m i ramiona wraz-*= £

.zag-ospodorowaniem terenu, w tym kategorie-': [WYDUU-ŻL [WYDIIŚ'L [WE-504]:
[WYDUOS], [WYDOOG] «— poziom dofinansowania UE: 84,45-96,

— zad-anie nr 2 Budowa budynków [pomoc pabłiczna], wtym kategoria [WYD-9.03]— poziom.-.
dofinansowania UE: 67,4D%,

.Za-d anie 3 Instalacja fo-to-wol—taiczoa [pomoc publiozn—aLW tym kategoria: ”[WYDGDŚ] —
poziom dofinansowania UE: 50,0096,

Zadanie 4 Rozbudowa ul. Składowej :' al. Toszeckiej wraz £ rondem, w tym kategoria:-
[WYDOIO], [WYD012] — poziom dofinansowania UE: BEL-45%,

Zadanie- ”5 Przebudowa fragmentu ul. Tarnogórskiej, w tym kategorie [mnw]?
[WYD'015l—pozi'om dofinansowania UE: 84 45

._!-

k-O'sżtu
1

WY'DDOG

Erotokńł : aaa-gto- / Projekt- nr'RPŁSL.0_4:05.n1-'24-0159/19 Strona: 51 2.94
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Zgodnie z Wnioskiem o dofinan sowa-nie. (V. 004 — pkt C22—j, ..a-ołin.;a=nsowanie _UE w ramach
powyższych Zadań przedstawiało się następująco:
— Zadanie nr 1, w tym kategorie: [WYDOEll], ['WYDGOZI, [WYDOOB], [WYD-004], [WYDGTOS],

[WYD.OOG] — poziom dofinansowania UE: 84,45%,
-— Zadanie nr 2 [pomoc.- publiczna], w tym kategoria [WYDUGS] - poziom dofinansowania UE.:

9,40%,
— Zadanie 3 [pomoc publ-iezn-a],w ”tym kategoria: ['WYDIIOE] '— poz-iom dofinansowania UE:

60.00.96.
—-- Zadanie 4, w tym kategorie: [WYDOlO], [WYD'012] - poziom dofinansowania UE:- 3,45%,
— Zadanie 5, wtym kategorie: [WYD.013'], [WYDOlS] — poziom dofinansowania UE: all,-45%.
f) została zachowana zasada zakazu podwójnego finansowania, tj. nie wystąpiło
niedozwolone kilkukrotne zrefu ndowanie całkowite lub częściowe danego wydatku ze;
środków publicznych -' opisy dokumentów źródłowych każdorazowo zawierają wskaz-anie
finansowania danego wydatku w ramach ww. Umowy o dofinansowanie ze środków EFRR —
RPO WSL 2014-2020. W wyniku analizy danych w CST 2014 ustalono, że badane wydatki,
udokumentowane ww. fakturami VAT, zostały ujęte” w wydatkach zadeklarowanych przez.
Beneficjenta do współfinansowania ze środków UE tylko jeden raz” — tj.- w ramach badanyeh
Wniosków o płatność nr 006 i nr 007;
5) nie wystąpiło współfinansowanie wydatków w ramach cross—financingu;
h) nie wystąpił wkład nie-pieniężny, jak równi-oż- kor.—”łaty leasingu lub innych technik
finansowania, wydatki poniesione w ra march instrumentów ”inż-ynierii ”finansowej orazo'piłfaty
finansowe lub koszty doradztwa; '
i) nie wystąpiły koszty pośrednie,. .-an_-iji kasaty” line-one w sposób ryczałtowy czy pray-'
zastosowaniu stawki" jed nost kowej;
j)” Projekt nie jest projektem grantowym;
kl zgodnie : wyjaśnieniem Beneficjenta- z dn.- 24.09£.292T2r., na eta-pie realizacji inwestycji
”Projekt nie generuje innych przychodów ni-ż- przychody ”incydentalne. w postaci sprzedaży
drewna (: wycinek pod inwestycję) i złomu pochodzącego z rozbiórek. Beneficjent podniósł,
że. zarówno. ”ilości drewna przeznaczonego do sprzedaży, jak i ilości złomu są kontrolowane
przez inspektorów nadzoru inwestorskiego. Przedmiotowy złom Wykonawca przekazuje. do
punktu skupu (na podstawie kart BDO], a” Miasto Gliwice wystawia, na ten podmiot fakturę
VAT po otrzymaniu dokumentów przyjęcia surowca z punktu skupu. Ww. wyjaśnienie
Beneficjenta stanowi Załącznik nr 6 do nin. Protokołu.
W toku audytu ustalono, że ww. przychody ”incydentalne zostały uwzględnione w analiZi'e
finansowej, Podczas ustalania poziomu dofinansowania Projektu—.
3) Zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie, w badanych kosztach wystąpiły przypadki, w
których podatek VAT stanowił wydatek kwalifikowany. Miasto Gliwice w systemie
podatkowym VAT -— jako podmiot o identyfikatorze podatkowym NIP— 6311006640 jest
zar-Ejestrowane jako czynny podatnik VAT - https:/lppuslugimłgoy.pI/ oraz
mpol/www.podatkigov.p.IZwykaz-podatnikow-Lat-wyszukiwarkaz. W toku audytu
potwierdzono status Wykonawcy/wystawcy badanej faktury jako czynnego podatnika
podatku VAT (”MOSTOSTAL ZABRZE GLIWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA
PRZ-?.EM YSŁO'W EGO SPÓŁKA AKCYJNA. — NIP 6310000173. - htt ps :]lwww p_od atk-i'.gov.pl/wyka-z-

' podat 'kow-vat-wyszu kiwark-a/ ), uprawnionego do wystawiania ”faktur .: naliczonym

otokół : audytu! Preiekt nr RPS.L-Q4.us..01-2'4—9159119 $t'rona 532-191
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podatkiem VAT. Łączna kwota podatku VAT „zaliczona do. kosztów kwalifikowanych w ram-35h
badanych wydatków wyniosła 459623356 zł (w tym Wniosek o płatność nr 006:
3”..08'6.045,53 zł i Wniosek o płatność nr 007: 1.510.1B;B,0.3 zł). Beneficjent uzyskał Interpretację
indywidualną (nr alu-kol33-2.401z.911...202c.2.MD) Dyrektora Krajowej Informacji.
Skarbowej Delegatury w Bielsku—Białej : dn. 09.03.2021r., w której potwierdzono stanowisko
Beneficjenta zaprezentowane we wniosku. z dn. 23.11.2020r. (uzupełnionym pismem .z; dn.
02.02.2021r.) dot. możliwości odliczenia. podatku. VAT w ramach Projektu, tj. :-
—- Beneficjent ma prawo do odliczenia w. podatku w całości wynikającego z fakt-ur

dokumentujących wydatki poniesione na: .a) budowę  infrastruktury sieciowej B (pkt owcy.
wniosku), b) budowę przyłączy do rowe-rów miejskich" (pkt 12 ww. wniosku), ,o) wycinkę
”drzew (pkt 14 ww. wniesku),

- Beneficjent ma prawo do cz. setowe- o odliczenia ww. podatku, wynikającego .: faktur
dokumentują-cych wydatki poniesione na: a); budowę:- budynkow (pkt 2 ww... wniosku), b)”
budowę infrastruktury sieciowej A (pkt 5 ww. wniosku), c) budowę przyłączy (pkt 8 ”ww.-
wniosku), d) budowę- sieci technicznych (pkt 9. ww. wniosku), e) budowę i inne czynnośći
wskazane w pkt 1-5 ww. wniosku) z zastosowaniem art. 86 ust. 2a—2h ustawy oraz 5 3' ust. 2
rozporządzenia-'”. W tym przypadku stosowana będzie proporcja, określona w 5 3 ust., 2
rozporządzenia właściwa dla urzędu ob-słUgującego jednostkę samorządu terytorialnego,

— brak: prawa” do odliczenia ww. podatku, wynikającego : faktu-r dokumentujących wydatki
poniesione na: a) budowę Dworca (pkt "1 ww.. wniosku), b) remont wieży ciśnień (pkt.- 3' ww.
wniosku), c) budowę instalacji fotowoltaicznej (pkt 4 ww. wniosku), d) budowę kanalizacji
deszczowej (pkt 7 ww. wniosku), e) modernizację infrastruktury drogowej (pk-t 10 ww.
wniosku), f) -b-.ucl.owę miejsc postojowych (pkt 11 w.  wniosku), g) postawienie tablic (pkt
13 ww. wniosku).

Na etapie składania Wniosku o płatność nr RPSL.04.05.'01-2'4—0159/19-002, w z dn.
18.06.2021r. Beneficjent poinformował IZ, że w ramach realizacji Projektu nie planuje się
stosowania prewspółczynnikćw do wyliczenia niekwalifikowalnej wartości podatku. VAT. Dla
wydatk-ów, dla których możliwe jest częściowe lub całkowite odliczenie podatku VAT, cała
wartość przedmiotowego podatku została. uznana przez Beneficjenta za koszt.
niekwalifikowany, dla poszczególnych kosztow, które składają się na dany wydatek : WND...
Beneficjent poinformował również, że w przypadku akceptacjitakiej formy metodologii przez
IZ, będzie” ona stosowana przy kolejnych. wnioskach. .o płatność. W toku audytu P. Agnieszka
Kaleta - pracownik Wydziału BRM w Urzędzie Miejskim w Gliwicach poinformowała, że IZ
zaakceptowała. ww. propozycję Beneficjenta.
1.2 W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zodekloro wane przez

Beneficjenta snodne : zasadami dotyczącymi zamówień publicznych ustalono, Że:
a) Beneficjent — Miasto Gliwice jako j.s.t. jest podmiotem zobowiązanym do udzielania
zamówień publicznych zgodnie z przepisami Ustawy Prawo. zamówień publicznych (wg stanu
obowiązującego na dzień wszczęcia ::.-ostępowani-a). W odniesieniu do badanych. wydatkow
Beneficjent przeprowadził" postępowanie?

5? Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia "1? grudnia.; mig-Sn w śpiewie- -s_p.e'sobu określania zakresu;

wykormwwania "mwmw" ”watów ) ”Sług de' waw- dzetalności renomowani w poznano: niektorych
podatni ków

Protokół z audytu. ! Pro-jEk-t' n r - - R R Ś L . M . 9 5 . 9 1 — Z 4 — 0 1 5 9 f 1 9 S t r o n a S Z - ś  z .9-1
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Nazwa i przedmiot zamówienia-; Zach odnia Brama Metropolii Silesia — Eentru-m ”Pr-zesi'ardkowe-w:
Gliwicach — roboty budowlane

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Numer zamówienia nadany przez
Zamawiającego:

ZA._27'1.98.2019

Ogłoszenie o zamówieniu: Przekaz-a ne do publikacji w dn. 11.10.20191'... (data'wszczęeia
postępowe nia)
Publikacja w DUUE: 2019/53 200-485061'w dn. 16.10.2013.

Trvb udzielenia. zamówienia-; Przetarg nieograniczony („powyżej progu UE dla robót
_ budowlanych/zwan 5 5-48 000 euro)

szamb-kowe war-tość zamówienia;; _1.6.7.383.02.1,62 zł (o równowartości 3832065530 euro), przy-cant
wartość zamówienia stanowią-ca podstawę wyboru tiry-bu (:
uwzględnieniem zamówien uzupełniając-ych oraz-wszystkich części)
wynosi 4816155226 euro)53 '

Podstawa usta-lenia wartośc-i .szaounkowej
zamówienia:-

1] k@SZtOI'YSY inwestorskie sporządzone. przez podmiot Projektowanie
w Budownictwie Jacek Cichoński 2/5 w Gliwicach z dat: VIII/ŻOIBr. i
l_X/21018r.,

„' 2) kosztorysy inwestorskie, sporządzone- przez Mostostalzabirze:
Biprohut S.A.. z/s w Gliwicach („łącznie 87 kosztorysów-z dat:
VI]20'19r. —'3 szt., VII/201%. - 54 szt., VII/2019'r... — 1 szt., MEDI-9:5. -
29 szt.),

3) dwie Notatki sporządzone przez. Beneficjenta w dn.10.10.2019r.
Umowa- z Wyka nawą—z: Umowa nr IR.272.—37.202'0, zawarta w dn. 27.08.2020r. : Wykonawc-ą -

Konsorcjum fi rm MOSTOSTAL Za brze Gliwickie Przedsiębiorstwo
”Budownictwa Przemysłowego S.A. 2/5 w Gliwicach (Lidera) oraz”
Przedsiębiorstwo Remontów Uiic i mostów S.A.- z/sw Gliwice-oh
Aneks nr 1 IR.272.37—1.2020 z dn. 21.10.2020r.
Aneks nr z lR.27.2-.37—2.2020 z dn. 07.12.2020r.
Aneks n r  3 IRQ-723732020 : dn. 28.12.2020r.
Aneks nr 4 IR".272.37-4.20-20 : dn. 28.12.2020r.
Aneks nr 5 IR.272.37-5.2020 : dn. 26.02.2021r.
Aneks nr 6 IR.27-2.-3?—6.2020 z dn”. 01.04.2021 r..
Aneks nr” 7 IRz272.37—7.2020 z dn. 29.04.2021'r'.
Aneks nr's IR.272.37-:8.2020 : dn. 28.05.20211'”.
Anek-s n r  9 IR.272.37—'9.2020 : dn .  16.08.2021'r.
Aneks n r  10 iR.272.37—10.2020 z dn. 21.09.2023...
Anek-s nr 11 lR--.-2?2.37-11.2020- : dn. 29.12.2012-1r.
Aneks nr 12 lR.272.37-12.2020 z dn. 0102202511”.
Aneks nr 13” IR.272.37-13.2020 : dn. 04.05.2023.
Aneks n r  14 IR.272.37—14.2020z dn. 10.06.2023.
Aneks nr 15 iR.272-.37-15.2020 : dn. 05..08.2022f...
Aneks” nr 16 IR.272.37-'1'6.2020 z dn. 05.08.2023.

Wartość udzielonego zamówienia- (U mowy z-
wykonawcą):

183.94934—430 zł brutto

Do kumoritacja p ostępow ania:: Protokół postępowania zatwierdzony w ”dn. 04.11.2020'1'... wraz'ez
dio-ko ment-acją źródłową-.

5-3 Ku-rse:4,31'1? zł;/euro - ”Rozporządzenie .Pfezesa Rady- Ministrów-z-tdnia ”Zi-8.12.3017 r. w sprawie”-średniego kore-u
złotego w stosunku do eu ro sta n-owiącego. podstawę przeliczania”wartości:-zamówien oubl'icznyeh- (Dzi. U. z ”20.17ri.
' .z.2477)

itotokół :. audytu .! Projekt nr RPSLOG-.QSB-l-r-Zó-Ol59119” aron-a.- 54.2 91
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bl Przebieg postępowania:
— tryb postępowania: przetarg n.ieoigragn_iezony w nacedurze określonej w art. ”Niea-

ustawy PZP,
— rodzaj zamowienia: roboty budowlane; kod i nazwa. wg Wspólnego Słownika Zamoinyień—

(CPV): 4-5.2.1.-.33.10-19, 4511.00.00-1. 45.11.12.00.-0, .-4S.2-25.1'2.43-7, 45.Ę2-2.131.OU=-4?,.
45.23.12.20-3, 45.23.13.00-8, 45.23.2130—2, 4523.21.5-2-2, 45.23.3230—8,

-— capi-:s przedmiotu zamówie-nio: Wykonanie robót budowlanych związanych z
zagps-podarowaniem ”terenu pokolejowe'go w ramach planowanego Cen-trum
Prze-siad kowego oraz włączenie zespołu dworców ”i pa rkin-gćw w układ komunikacyjny
miasta wraz z robotami towarzyszącymi,

—— szacunkowo wartość zamówienia: 16133302 1,62" zł (o równowartości BEBE-0.65.3530
euro), ustalona w dn. 10.10.2019r. Podstawę szacowania stanowiły-.:
v'” kosztorysy inwestorskie sporządzone przez podmiot Projektowanie w Budownictwie

Jacek Cichoński 2/5 w Gliwicach (łącznie 3 kosztorysy z- VIII i IX/f20'18r. — zamawrajacy
dokonał ich ”przeszacow-a'n ia przy uwzględnieniu wskaźników makroekonomicznych GUS
dot. cen produkcji budowiem—montażowej),
kosztorysy inwestorskie, sporządzone przez Mostostal ”Zabrze Biprohutl S...A z/se- w
Gliwiicach (łącznie 87 kosztorysów z dat.: VI,/201%. — 3 .rszt'., VII/”201%.- - 551 sat., Vlllzmiigr.
—- 1 szt., X/20'19r. - 29 szt.),

„sf rozeznanie rynku, udokumentowane 2 N-otatkami z dn. '1'0.10'.2019'r. —- Beneficjent-
po—informował (pismo z dn. 272'.f09.'2022r.), że: a) wycena dot”. wymiany konstrukcji dachu
budynku przy ul. Toszeckiej zb została sporządzona w oparciu. o opracowanie KCM Robót.
”i obiektów remontowych BISTYP .III kw.. 2019_r., przy czym dla przywołane] w wycenie
ceny ”lm? plexi 3 mm (89,07 zł/mz'). dokonano rozpoznania internetowego na
ogólnodostępnych stronach internetowych sprzedawców i sklepów internetowych z
uwagi na brak analogicznego materiału w cennikach Sekocenbud. Benełicjent podniósł,
że z uwagi na” upływ czasu , ilość dokumentów dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz
zaistniałe w międzyczasie zmiany jednostki komputerowej nie jest w stanie. przekazać
wydruku z internetu w ww. zakresie, b) wycena dot-. instalacji fotowołtaicznej —
kwerenda cen została przeprowadzona przez pracownika Wydziału IR w 2019r.
(”22.02.2019r. --przyp._ wł.) na etapie przygotowywania wniosku o warunki przyłączenia
przedmiotowej instalacji do sieci ele'ktroenergetycznej. Beneficjent. wskazał, że. nie
posiada wydruków ze stron internetowych po prz-ep rowadzonej kwerend-zie, a swoją
wycenę szacunkową oparł na powyższych szczegółowych ”danych,

,; pozostałe koszty (w tym tymczasowa org. ruchu, nadzory branżowe, ubezpiecz—enia,
zapewnieni dojazdu do posesji, projekty warsztatowe i robocze, projekt-y org. ruchu-...
obsługa geodezyjna i' geologiczna) - przyjęto wskaźnik 8% łącznych powyższych kosz-tow;

Ww. wyjaśnienie Beneficjenta z dn. 22.09.2022r. stanowi Załącznik nr 7 do nin. Protokołu.
— Komisja Prze-targowa: dokument "Powołanie Komisji Przetargowej" z dn. 25.02.2020r. w

składzie: Przewodniczący, Z-c-a ”Przewodniczącego, ”Sekretarz oraz 3 Członków Komisji.
Regulamin pracy Komisji” Przetargowej został wprowadzony Zarządzeniem organizacyjny-m

dn. 01.04.2014r. Prezydenta Miasta Gliwice-,

Protokół-e-audytu / Projekt- nr ”RP”-scen.-os.e-1-z4-0159f19 Strona 55 5 51
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— ogłoszen-ie o zamówien-iu: a) przekazane do publikacji w dn. 11.10.2019r. ”i opu biikowane w
IUUE59 w dn. 16.10.2019r. ped nr 2019/5 ZUO-485061, b”) opublikowane na ww. Stronie
internetowej Zamawiającego w dn. 16.10.2019r., c) zamieszczone w miejscu publicznie
dostępnym w siedzibie Zamawiającego, d) zamieszczone w Miejskim Serwisie
Informacyjnym -— Gliwice (wydanie papierowe), e) zamieszczone w miniPortalu na stronie
htt is: mini_ortai. uz Zamawiający przechowuje dowód przesłania Ogłoszenia do
publikacji w DUUE,

— zmiane ogłoszenia o zamówieniu.: wprawadzono łącznie” 1.2 zmian ogłoszenia:
«" z dn. 17.10.20191r. dot. zmiany zapis-ów zawartych w pkt ”2.4, pkt "1.1.2, pkt lli.'1.'3, pkt

IV.2.2, pkt IV.2.6, pkt IV.2.7 Ogłoszenia; Ogłoszenie o zmianie przeka-zane „de UOPWE w
dn. 17.10.2019r. i opublikowane w DUUE nr 2-019/5 204-49581-3 : do. 22.10.2019r.
Przedłużono termin składania ofert z 20/11/2019 na  22/11/2019,

«f „z „dn. 29.10.2019r. dot. zmiany zapisów zawartych w pkt "2.4, pkt I'II.1.'3, pkt III”.1.3, pkt
IV.-2.2, pkt IV.2_.6., pkt IV.2.7 Ogłoszenia; Ogłoszenie o zmianie przeka-zane clo UGPWE w
dn. 29.10.2019'r. i opublikowane w DUUE nr 2019/5 211-51-5140 z dn. 31.10.1201-9r.
Przedłużono termin składania ofert 2 22/11/2019 na 06/12/2019,

i z dn. 21.11.2019r. dot. zmiany zapisów zawartych w pkt IV..2..2-, pkt” IV.2.6„ pkt IV.-2,7
Ogłoszenia; Ogłoszenie o zmianie przekazane do” ULOPWE w dn. 21.11.20119r'. _i
opublikowane w DUUE nr 2019/5 228—558631 : din. 26.11.2'019r. Przedłuż-ono termin
składania ofert 2 06/12/2019 na 16/12/2019,

« z dn. 07.12.2019r. dot. zmiany zapisów. zawartych w pkt IV..2.2, ”pkt IV.2'._6, pkt IV.'2.7
Ogłoszenia; Ogłoszenie .o zmianie przekazane do UOPW'E w dn.. 07122019r ”i
opublikowane w DUUE nr 2019/5 240-588329' z dn. 12.12.201'9r. Przedłużono termin
składania ofert 2 16/12/2019 na 02/01/2020,

~!" z dn. 13.12.2019r. dot. zmiany zapis-ćw zawartych w pkt IIl.1.3:, pkt I'V'.2.2, pkt” N.ZB, pkt
MSZ.? _Ogies'zenia; ”Ogłoszenie :o zmianie przekazane do "U'OPWE w dn. 13.12.2019. ”i
ppublikowane w DUUE nr 2019/5 244—599449 z dn. 18.12.2019r. Przedłużeno termin
składania ofert z 02/01/2020 na 22/01/2020,

V” z dn. 20.12.20'19r. dot-. zmiany zapisów zawartych w pkt IV..2._1-2, pkt lV.2-.6, pkt IV.-2.7
Ogłoszenia; Ogłoszenie o zmianie przekazane do UOPWE w dn. 20.12.20191'. _i
Opublikowane w DUUE nr 2019/5 '248—611910-2- dn. 24.12.2019'ir. Przedłużpno termin
składania ofert : 22/01/2020 na 24/01/2020,

vi z dn. 03.01.2020r. dot. zmiany” zapisów zawartych w pkt "2.4, pkt II.2.13', pkt IV.2.2 , pkt-.
lV.2i.6, pkt "2 .7  Ogłoszenia; Ogłoszenie o zmianie przekazane do UOP-WE w dn..
03.01.2020r. i opublikowane w DUUE nr '2020/5 004-004146. z dn. 07.01.2020r.
Przedłużono termin składania ofert 7. 24/01/2020 na 27/01/2020,

W z dn. 17.01.2020r. dot. zmiany zapisów zawartych w pkt lv.2_.2, pkt iV.~2.6, pkt IV.2.7r
Ogłoszenia; Ogłoszenie o zmianie przekazane dp UOPWE w dn. 17.01.2'0220r. i
opublikowane w DUUE n r  2020/5 '015-029-997 z dn. 22.01.2020r. Przedłużono.- termin
składania ofert z 27/01/2020 na 04/02/2020,

"' z dn.. 22.01.2020r. dot. zmiany zapisów zawartych w pkt IV.2.7, pkl: IV.”2.2”, pkt IV_.2'..5,. pkt
Iii/2.7 Ogłoszen-ia ; Ogłasza-nie” o zmianie przekazane de U P W E  w ”dn. 22012020!” i

”53'Dziennik Urzędowy Unii Eu ropejskiei
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opublikowane- w DU UE nr 20-20/5. 0 180313599 z dn. 270120201” Prze-dłużej no- termin
składania ofert 2 04/02/2020 na 07/02/2020,

›" z dn. 30.01.2i02'0r. dot. zmiany zapisów zawartych w pkt, lV.2-„2, pkt IV.2.;6, pkt IV.-2.7
Ógłoazenia; Ogłoszenie o zmianie przekazane do UJO'PWE w dn. 30.01.2020r. "i
opublikowane w DUUE nr 2020/5 024-052787 : dn. 04.02.21020r. Przedłużono termin
składania ofert 2 07/02/2020 na 17/02/ 2020,

a"! z dn. 07.02.2020r. dot. zmiany zapisów zawartych w pkt IV..2-.7_, pkt lV._2.2, pkt IV”.2.6,. pkt
lV.2.7 Ogłasza—ania,- Ogłoszenie o zmianie przekazane do UOPWE w dn.. 07i02.20220r. i
opublikowane w DUUE 'nr .2020/5 OBO-069259 z ”dn. 12.02.20220r. Przedłuż-ono termin
akładania ofert 2 17/02/2020 na 24/02/2020,

~" z dn.. ”14.02.72020r. dot. zmiany zapisów zawartych w pkt IV.2._7,_ ,pkt iV.2.2, pkt IV'._2._6,
IV.2.7 Ogłoszenia,: Ogłoszenie o zmianie przekazane 'do UOPWE w dn. 14.02.32020r'. i'
opublikowane w DUUE nr 2020/5 GBS—082170 : dn. 19.02.2020r. Przedłużono termin”.
składaniaofert : 24/02/2020 na 03/03/2020.

”Powyższe zmiany ogłoszenia o zamówieniu zostały Opublikowane na stronie. interneto-wej
Zamawiającego oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń (ETO), .cf'ó potWieridz-aj'ą
;.i_i_._ generowa ne. dokumenty _- Roporty: Karty korespondencji Korespondencja 500 nr: UM
(...). Zamawiającv przechowuje dówody przeałania zmian Ogłoszenia do publikacji w DUUE,

-— SIWZ:: Specyfikacja latotnyc-h Warunków Zamówienia w postępowaniu o wartości
szacunkowej równej lub przekraczającej 5.548 000 euro z. ”dn-. 11.10.2019r. Publikacja "na
stronie www.głiwicccu. w dn. 15.10.2019r. W dn. 23.01.2020r. Zamawiający Sporządził
jednolity-tekst Siwz, który został zamieszczony na ww. stronie internetowej,

— zapytania do SIWZ: potencjalni oferenci przesłali łącznie 462 pytania. Odpowiedzi na ww
pytania Zamawiający zamieścił na swojej Stronie: internetowej ( bez podania źródła tych

.:.zapytań) oraz przekazał ”do podmiotów, które je przesłałiy,
— modyfkacje SIWZ.-: pisma Zamawiającego: a) z dn. 17.10.2019n, h') z dn. 29.10.2019r., 'o) z

dn. 21.11._2019r., d) z dn. 07.12.2019r., o) z dn. 13.12.2019r., f) z dn. 20. 12201912, g) z dn.
03.0”1.2'020r., h) z dn. 17.01.2020r., i) z dn. 21.01.2020r., ]) z dn. 22.01.2020”r., k) : dn.
-2-.3.0_1.22020.r._ (opublikowano jednolity tokSt SIWZ), I) z dn. 24.01.2020r., m) z dn.
3-0.01.2020r., n) z dn. 30.01.2020r., o] z do. 07.02.2020r., p] z dn. 14.02.2020L, .r) z dn.
10.02.20220r. Ww. modyfikacje dotyczyły: a) zmian terminów składania / otwarcia ofert, b)
zmian wprowadzonych do dokumentacji technicznej, c) zmian załączników do SIWZ.
”Przedmiotowe- modyfikacje SIWZ zostały opublikowane na stronie internetowej
Zamawiającego. Ponadto Za mawiający zawiadomił o ww. zmianach potencjalnych-
oferentów, którzy składali zapytania do SIWZ, przesyłając-_ pisma za pomocą poczty
elektronicznej,

- oferty — w wymaga-nym terminie ofert-y złożyły nw. podmioty:
›" oferta nr 1, złożona przez Konsorcjum firms”: WARBUD S.A., ul.. Domaniewska 32, 0.2-

672 Warszawa oraz EUROVIA POLSKA S.A., ul. Szwedzka 5, 55-040 Bielany Wrocławskie,
Kobierzyce; cena oferty: 186.240.110,52 zł, okres gwarancji i rękojmi: % miesięcy,

~?" ofarto nr 2, złożone ”przez BUDIMEX S.A-.a, ul. Sied mio'grodzka 9, 01—204 W_arazawa; cena
oferty: 204...2_9.0-.383,3-7 zł, okres. gwarancji i rękojmi: % miesiew,

5-9 Skrót: Wykonawca. nr 1
'” Skrót: Wykonawca nr 2
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i oferta nr 3, złożona przez Konsorcjum rur-me: MQSTO'STAL ZABRZE Gliwickie
Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A., Plac Piastów 10, 44—101 Gliwice),
oraz Przedsiębiorstwo. Remont-ow Ulic i Mostów S.A.. ul.. Nad Bytom ką. 1, 44—100 Gliwice;
cena oferty: 183.949.944,00 zł, okres ”gwarancj i  i rękojmi: 96 miesięcy

— wynik weryfikacji ofert:
*” Wykonawca nr 1: a) kryterium "cena" —- 59.26 Pkt , b..) kryterium "termin gwarancji :i

rękojmi" —40 pkt ; łącznie-: 99,26 pkt,
'w! Wykonawca nr 2: a) kryterium "cena" - 54,03 pkt-, b) kryterium "termin gwarancji i

rękojmi" - 40 pkt; łącznie: 94,03 pkt,
#” Wykonawca nr 31: a) kryterium "cena." - 60. pkt, b) kryte-rium "termin gwarancji i rękojmi"

-40 pkt ; łącznie: 100 pkt.,
— Wyb-or n_ojkorzystn'iejszej ofe-rty: zgodnie z procedurą, wskazaną w art. 24 a_a ustawy PZP,

ZamawiająCy wezwał Wykonawcę nr' 3 do złożenia dokumentów potwierdzających
Spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentów potwierdzających brak
podstaw do wykluczenia : udziału w postępowaniu — pismo z ”dn. 20.03.2020r.
W odpowiedzi, Wykonawca przesłał wymagane dokumenty, tj.: 3) informacje z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie określonym w art, 24 ust. -1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5. pkt 5 i 6
ustawy PZP, b) zaświadczenia właściwego naczelnika US pomierdz-ające brak zaległości w
opłacaniu podatków, c) zaświadczenia właściwej. terenowa jednostki organizacyjnej ZUS
potwierdzające brak zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotnie, d) oświadczenia o braku wyda-nia prawomocnego wyroku. sądu lub ostatecznej
”decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek. na
ubezpieczenia Społeczne lub zdrowotne, e) świadczenia o braku orzeczenia - tytułem
środka zapobiegawczego - zakazu ubiegania .sięo zamówienia publiczne, ii)-oświadczenia o
braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę
ograniczenia wolności lub girzywny w zakresie określonym przez zamawiającego w oparciu
o art.. 24 ust. .5 pkt 5. i 6 ustawy PZP, g) oświadczenia .o braku wydan-ia ostatecznej decyzji
administracyjnej o naruszeniu obawiązkow wynikających z przepisów prawa pracy, prawa
ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym
przez zamawiającego w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy PZP, h) oświadczenia o
niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, i) informacje banku potwierdzające
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, ])
”dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę;
gwarancyjną nie mniejszą niż 15 mln zł, k) wykaz robót budowlanych, I) wyka-z osob,
s-kie'roWanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia;

— zawiadomienie o wynikach postępowania ”pismo Zamawiającego z dn.. z=9.o4..-zoz'or..,
zawierające informacje dot. m.in.: a) ilo-ści złożonych ofert, b) wykonawCy który złożył
ofertę najkorzystniejszą, c) dokumentacji przedłożonej przez zwycięskiego wykonawcę w
trakcie weryfikacji ofert, d) kryteriów oceny ofert, e) liczby punktów przyznanej
nę'ajko'rzy'stniejszej ofercie (100) wraz z informacją, że wykonawca spełnił warunki udziału w
p'o'atep=ow.aniu, nie: podlegał wykluczeniu z udziału w postepowaniu, ..a jego oferta

i? Skrat-: wykonawca nr 3, Wykonawca
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odpowiada treści SIWZ, fi) wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty w nin”.
postępowaniu wraz : punktacją, przyznaną każdej z nich. Ww.. pismo zostało opublikowane
na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłane do wykonawców, którzy
potwierdzili otrzymanie. przedmiotowego zawiadomienia - eimaile z dn. 29.04.2020"r.,

-— ogłoszenie o. udzieleniu zamówienia: a) przekazane UOPWE w dn. 17.09.2020.r.., co
potwierdza wydruk ze strony https://enotices.ted.europo.eu (No_Doc_Ext Number: 2029-
122.678), b) opublikowane w DUUE nr- 2020/5 184- 443433 w dn. 22. 09. 2020r. Ponadto:-,.
informacja o zakon.-'czeniu postępowania została zamieszczona na miniPortalu UZP

—- zwrot wadium — pisma Zamawiającego z dn. :04. _05. 20.20r. mformulące o zwolnieniu
Gwaranta ( Ban k) ze wszystkich zobowiązań wynikających z gwarancji bankowej / wadialnej:
o) nr DOKOOOBGWBZOMW : dn. 28.02.2020r. wystawionej przez Sant-ander Bank Polska
S.A. (dot. firmy BUDIMEX), b) __nr 101f2920/FlN z dn. 25.02.2020r. wystawionej przez
#SZOJCIETIŚ GENERALE S.A. Oddział w Polsce (dot. firmy Warbud),

-— wezwanie do przedłużenia ważności wadium lub wniesienia nowego wadium na okres
niezbędny do" zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy: pismo Zam awiającegie z.
dn. 20.05.2020r. w odpowiedzi (pismo nr RM/G36/2020 z dn. 28.05.2020r.) Wykonawca?
przekazał Zamawiającemu Aneks. nr 1 .z dn. 26.05.2020r. do złożonej uprzednio. Gwarancji
ubezpieczeniowej nr _285000101'68475 : dn. 27.102.20i202r. (aktualny okres ważności:
03.03.2920r. ~ 31.08.2020r.),

—— przedłużenie terminu związania ofertą: pismo- Wykonawcy nr RM/S'Sl/ZO-ZD z dn.
67.07.20201'. informujące o przedłużeniu ww. terminu do dn. 3'1.08.2-0.2'9r.._,

— kontrolo uprzednio Prezesa UZP: pismo Prezesa UZP nr DKZP.WKZ5.440.51202039 'z- dn..
28.07.2020r. informujące Zamawiającego, że nie stwierdzono naruszeń ustawy PZP,

-— zawarcie umowy”: w dn. 27.08.2020r. Zamawiający zawarł Umowę nr IR.272.37.2020 CRU:
1961/20 z Wykonawc-ą nr— ”3 — Konsorcjum firm: MOSTOSTAL Zab-rze Gliwic-kie
Przedsiębiorstwo Budownietwa Przemysłowego S.A. (Lider Konsorcjum] oraz
Przedsiębiorstwo Remontów UE:: i Mostów S.A. (wynagrodzenie.: 1'83.949.944,00 zł brutto;
termin realizacji: do 24 miesięcy od daty zawarcia Umowy). Przed zawarcie-m ww. Umowy.,
Wykonawca nr 3 przedłożył:.a] Umowę Konsorcjum zawartą w dn. 27.02.2020r. przez firmy
Mostostal i' P-R'UiM, b) dokumenty dot. ubezpieczenia odpowiedzialność związanej 'z
realizacją przedmiotowej umowy w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialność cywilnej
(OC) wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności goSpodarczej: .” Polisę nr 1018393693 z
dn. 27.03.2020r. wydaną przez PZU S.A. na rzecz PRUiM, ' Polisę NR/NO. 908210745704z
dn. 23.06.2920r., wydaną przez TUiR WARTA S.A. na rzecz firmy Mostostal, c) potwierdzone
za zgodność z oryginałem kopie uprawnień budowlanych osob wskazanych w wykazie osd-b
wraz z aktualnym zaświadczeniem właściwej izby samorządu zawodowego, d) kosztorys
ofertowy, e) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dyplomu potwierdzającego”
wykształcenie specjalisty ds.. zieleni wskazanego w wykazie osób, f) zabezpieczenie
należytego wykonania umowy oraz zabezpieczenie roszczeń ztytułu rękojmi za wady-,

— zmiany umowy: do przedmiotowej Umowy zawarto 16 Aneksów, w tym”: a) nr 1 lR'..272.37—
1.2020 z dn. 21.10.2020r., b) nr 2 IR.272:.37-2.202.0 : dn. 07.12.20'20r., :) nr 3 lR.272.37-
3.2020 z dn.. 23.12.2020n, d) nr 4 IR.27'2.37-4._2'02£i z dn. 28.12.2020r., e) nr 5. IR..2.17'52.3'?—
5.2020 z dn. 2'6-.02._202'1r., f) nr 6 IR.272.37-6.2020z dn.. 91.94.2021r... 3) ni 7 IR..2'72.9'7-
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7.2020 Z dn. 29.04.2102 1-r:., h )  nr 8” lR.272.37—-.8;=.21020 Z dn. 23.05.2621ra i) nr 9 lR__.27Ż..3'7'—
9.2020 z dn. 15.03.2021r., ]] nr 10 IR-.272.37-10.2020 z dn. 21.09.2021r.,k) nr 11 IR.272.317-
112020 z dn. 29.12.2021n, |) nr 12 IR.272.37--12.2020 : dn. 07.0.2.2021r., rn) nr 13
IR.272.37—13—.2020 z dn. 04.05.-20232r., n)  nr 14 'IR.272.37—-14—.2020 z dn. 10.06.2022r., 0) nr
15 |R.27'2'.3.7—-15.2020 z-dn. 0598.202-32, |:!) nr 15 I'Rr.272.37-16.20120 z dn... 0 5 0 8 2 0 2 2 r ,

- o.dwotonio:
z." dot. treśći SIWZ

a) pismo z dn. 28.10.2019. firmy Budimex S.A-., ktora zarzuciła Zamawiając-„emu
naruszenie: . art. 139 ust.- 1 ustawy PZP w zw. z art. 5 i 3-53-(1) kodeksu cywilnego w
zw. z art. 647 kodeksu cywilnego w zw. z art. 577 5 4 kodeksu cywilnego w zw. z art.-
'.7' ust. 1 ustawy PZP, . art. 29 ust. 1. i 2 ustawy PZP w zw. z art. 31 u5t. 1 ustawy PZP
wzw. ?. art. 36 ust. 1 pkt 3) i 11) lit. a) oraz art. 36a ust. 1 ustawy PZP w zw. zart. 7
u5t. 1 i 3 ustawy PZP, ' art-. 139 ust. 1 ustawy PZP w zw. z art. 5, 353--1 i 387 5 1 kodeksu
cywilnego w zw. z art.- 7 ust. 1 ustawy PZP oraz art. 29 ust. 3a ustawy PZP.
Postanowieniem z dn. 06.11.2019r. (sygn. KIO 2178/19) KIO postanowiła umorzyć
nin. postępowanie odwoławcze - wskazano, że w odpowiedzi na ww. odwołanie.,
pismem z dn. 31.10.2019r. Zamawiajacy oświadczył, że uwzględ nia w całości za rzuty.
podniesione w ww. odwołaniu i wykona czynności w postępowaniu - zgodnie .z
żądaniami zawartymi w odwołaniu,

b:) pismo z dn. 28.10.2019r. firmy Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo
Budownictwa Przemysłowego 5.  A. które zarzuci-ła Zamawiającemu naruszenie: . art.
2-2 ust. 1 b pkt 3 w zw. z art. 22 ust. Ia w zw. art. 2'2d ust. 1 wzw. ?. art. 7 ust.. 1 ustawy
PZP, . art.. 91 ust. 1, 2 ”i .3 w zw. z art.- 7 ust. 1 ustawy PZP, ”O art. 7 ust. 1 ustawy PZP..
Postanowieniem : dn”.- 0'6.11.2019'r. (sygn-. KIO 2181/19] KIO umorzyła" nin.
postępowanie odwoławcze wskaz-ując, że przed otwarciem rozprawy, w dn.
30.10.2013. odwołujący cofnął przedmiotowe odwołanie, a następnie pismem z dn.
31.10.2019r. Zamawiający oświadczył,. że uwzględnia w całości zarzuty podniesione
w odwołaniu i wykona czynności zgodnie z żądaniami zawartymi w odwołaniu,
pismo z dn. 13.01.2020r. firmy Budimex S.A-., która zarzuciła Zamawiającemu
naruszenie: o art. 29 u-st. 1 i 2 ustawy PZP w zw. z art. 36 ust. 1 pkt 3”) i ust. 2 pkt 11)
lit. a) oraz art. 36a ust. 1 i ust. 2 pkt 11 lit. a ustawy PZP wzw. z art. 7 ust. 1 i 3 ustawy
PZP oraz art. 186 ust. 2. ustawy PZP, . art. 139 ust. 1 ustawy PZP w zw. z art. 5, 3-531'i
647151i  6 KC wzw. z art. 7 ust. .'1 i 3 ustawy PZP oraz art. 36 ust. 2 pkt 11 lit. a ustawy
PZP i art.. 1433 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP. W wyroku z dn.. 28.01.202'0r. (sygn. KIO 61/20”)
KID uwzględniła odwołanie i nakazała Zamawiającemu dokonania nw. modyfikacji
SIWZ: 3) w 5 3 ust. 2- wzoru umowy w całości wykreślić pkt 48, b) wykreślić Wskazane
przez KIO zapisy ujęte we wzorze umowy: .- w 5 4 ust. 4, o w 9 4 10, o w 5 5 ust.:l-E,
.. w o 7 .ust. 17, c) wykreślić wskazane przez KIO zapisy ujęte Dokumencie
Gwarancyjnym, d) usunąć w całości zał. 20 do SIWZ (zał. Sd do umowy),

W dot. wynikow postępowania - pismo z dn. 11.05.2020r. firmy WARBUD ”S.A.., ktora
zarzuciła Zamawiającemu naruszenie: # art.. 24 ust. '1 pkt 12 ustawy PZP w zw.. z art.. 22
ust. 1b pkt 3 ustawy PZP, 0 art. 24 ust. 1 pkt 16 ustawy PZP, ewentualnie art. 24 ust. -1
„pkt 17 ustawy PZP, ". ewentualnie art. 25 ust.. 3 lub ust. 4 ustawy PZP w związku zart.
24 ust-... 1 pkt 12 ustawy PZP w związku zart. 22 ust. lb pkt 3 ustawy PZP, . art.- 24 ust.
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1 pkt- 19 ustawy ”PZP.”. l'art. 7 ust. 1 i 3 ustawy PZP. W wyroku: z ran. 03072029r (sygn
KIO 1001/20) KIO umorzyła postępowanie wzakresie zarzutu naruszenia art. 24 ust. 1
pkt 19 ustawy PZP oraz oddaliła odwołanie w pozostałym zakres-ie.

Protokół postępowania został sporządzony w formie pisemnej i zatwierdzon-y- w dn..
04.11.2020r. Przez Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych. Zawiera on m.in.: a) opis..
” p r zedmio tu  zamówienia (pkt 2), b) informację o trybie udzielenia zamówienia (Wstęp), c)
nazwę wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, d) uzasadnienie
wyboru w. oferty (pkt 18.5), e”) informację dot. części zamówienia, które wybrany
wykonawca zamierza zlecić: do wykonania osobom trzecim (pkt 1.8.8), f) nazwę. i adres
Zamawiającego, przedmiot i wartość umowy w sprawe zamówienia publicznego (pkt” .1 _i
25), g) wyniki badania podstaw wykluczenia (pkt 15), h.) informację, że w postępowaniu nie
odrzucono żadnej oferty (pkt 17), i) informacje dot. wyłączenia z postępowania 2 osób :z
”powodu zaistnienia przesłanek z art. 17 ust. 1 pkt. 31 ustawy PZP- oraz art. 17 ust. 1. pkt 4 ww.
ustawy, j) informacje. dot. osób wykonujących czyn ności związane z przygotowaniem
postępowania o udzielenie zamówienia (pkt 4 ppkt B), k) informacje dot. osob
wyk-on ując-ych czyn ności w postępowaniu (pkt 4 ppkt A)”, |") informacje dot. innych osób.
wykonujących czyn ności w postęp-owa niu (p.-kt 4 ppkt A), m) informacje dot. powołania
Komisji Przetargowej (pkt 4 ppkt A), n) informacje dot-. ogłoszenia o zamówieniu., jego"
poblikaoji i wprowadzonych zmianach, (pkt 6).
kontrolo postępowania przeprowadzona przez IZ RPO WSL-: Informacja pokontrolna nr F R;-
RizKPR.44.'352.1.2020JS z .dn. 18.08.20:21r., w której Wskazano m.in., że zweryfikowano—
przedmiotowe postępowanie - wynik kontroli: bez zastrze-żeń.
zmiana Umowy — wprowadzono 16- Aneksów do. Umowy zawartej 2 Wykonawca;
(szczegółowy wykaz - vide tabela zawart-a' powyżej -—' 'p kt- II Cz.- B” ppkt 1.2 lit. a.)
nin. Protoko łu).
Jia-ik wskazano w pkt I 1 2  nin. Protokołu, bad-ania dokonano w zakresie prawidłowo-ści
zawarcia Aneksu nr 9 i nr ”111, które — zgodnie .z deklaracją Beneficjenta w badanych
Wnioskach o płatność — mają odzwierciedlenie w fakturach, wyka-zanych w tych Wniozjkaoh
'o. płatność.
W toku audytu Beneficjent poinformował (e.-mail z dn. 04.10.2022r.)., że:
«" żaden : wydatków wynikających z Fretek-ołów ko-nieczności na. etapie badanych

Wniosków o płatność (tj. nr 0206 i nr 007) nie był wydatkiem kwalifikowanym,
«' w ramach- P—rotokołów zmia_n_ w okresie objętym ww. wnioska mi o płatność nie wystąpiły

dodatkowe koszty kwalifikowane : nich wynikające — zmiany te były bezkosztow—e lub
powodowały zmniejszenie kosztów zadania, a tym samym wydatków kwalifikowanych —
jeżeli ich dotyczyły - wynikających : Proto kołów zmian.

Ww. wyjaśnienie stanowi Załącznik nr 8. do nin. Protokołu.
W toku audytu, w dn. 17.10.2022r., Beneficjent przes-łał zestawienie faktur,
dokumentujących wykonanie robót wynikających : Protokołow konieczności:
'— o numerach: 4,5, .6 - ujętych w Anek-sie nr 9. do .UmoWy 2 Wykonawca,
— o numerach: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ”19, 20, 21, 2-2, 23 i 24 — ujętych w-Ane'ksio;n'r'1'1.

do” Umowy z Wykonawc-ą,
oraz przedmiotowe. faktury ”wraz-'" z _.azrjekwatn'ymi tabelami rozliczeniowym
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ś"? «ik-jl”; _' '-.› .;: ”:z:
”1 rozliczenie nr 11 z 31.08.2021 F582021090009

. 2 rozliczenie nr 11 z 31.08.2021 F582021090009
' a rozliczenie nr 11 z 31.03.2021 F582021090009

il 12 rozlicze-nie nr 16 z 31.01.2022 F582022020012
. 5 13 rozliczenie nr 16 z 31.01.2022 F532022020012

6 19 rozliczenie- nr 21 z 30.06.2022 F582022070010
.? 15 rozliczenie nr 16 z 31.01.2022 Fsazozzozoon
„8. 16 rozliczenie nr 16 z 31.01.2022 F532022020012

__ 9 12 rozliczenie nr 17 z 28.02.2022 FS'82022030012
10 1:10 rozlicze-nie nr 10 z 31.01.2022 F532022020012
1-1 ' 19. rozliczenie nr 22 z 31.02.2022 [1582022080014
' rozliczenie nr 23 z 31.08.2022 F582022090004

12 20 rozliczenie nr 20 z 31.05.2022: F582021060010
”1.31 21 ”rozliczenie nr 16 z 31.01.2022 F5820220200-12
„14 22 rozliczeni-e nr 20 z 31.05.2022 F5820'21060010

__ ' rozliczenie nr 22 z 31.07.2022 F582022080014
15. ' 23 rozlozenie nr 16 z 31.01.2022. F-582022020012

' roz-liczenie nr 20 z 31.05.2022 FSBZOŻIOĘIJOlO"
15 124 rozliczenie nr 16 z 31.01.2022 Fsazozzozomz

_U'stalo'n'o, że powyższe faktury nie zostały wykazane w bada-nych Wni'o'skach o płatność.
w toku audytu. Naczelnik. Wydz. Inwestycji i Remontów - P. Mariusz. Komidzier-s-ki
poinformował, że w. faktury będą przedmiotem uzgodnień z lZ odnośnie ich-
kwaliłikowalno-ści podczas procedowania Aneks-u nr ”3 do UmOWy o dofinansowanie.
Wyjaśnienia Beneficjenta wraz z— dokumentami p_rzesłanym'i w dn. 17.10.2623. stanowią,
Załącznik nr 9 do nin. Protokołu. '
w odniesieniu do Protokołow zmian, ujętych w przedmiotowych Anekg'sach nr 9 i n r  11.00”-
Umowy z Wykonawcą ustalono., że
V Aneks n rg  z dn. 16.08.2021r. ~— P'rotokoły zmiany-:-

l n r  4 z dn.. 10.06.202'1r. dot.: . zmiany sposobu montaż-u paneli fotowoltai'cznych na
równorzędny - za pomocą systemu balastowego, który: pozwoli ograniczyć wysokość.
montowanych paneli ”i zminimalizować widoczność instalacji (popraw-a estetyki),
ograniczy koszty eksploatacji,. pozwoli maksymalnie ograniczyć zjawisk-o powstawania
zaSp. śnieżnych na zadaszeniu a także może być łatwo serwisowany i rozbudowywany w
przyszłości, . zmiany ilości modułów fot'owOItaicznych (było: 1300 szt. paneli o mocy nie.
"mniejszej niż 260 Wp, po zmianie: 946 szt. paneli o mocy jednostkowej 370 Wp") —-
Wykonawca podniósł, że zmiana ta wynika z szybkiego rozwoju technologicznego branży
odnawialnych żródeł energii, coraz mniejsze] dostępności paneli o mocy 260-320 Wp
oraz dużo wyzszej efektywności energetycznej :. jednostkowej powierzchni.
zaproponowanych paneli, co zmniejszy powierzchnię montażową, umożliwiając
ewentualną rozbudowę instalacji w przysz-łości. Wykonawca poinformował, że w.
.zmiana nie ma wpływu na koszty realizacji i nie wpływa na ilość wyprodukowanej
energii, . zmiany ilości inwe-rte'row — w ramach koncepcji Wykonawca zaproponował
.Za-stosowanie 3 inwerterów o dużej mocy zamiast zaplanowanych w dokumentacji
projektowej min. 10” inwerterów o mniejszej mocy. Uzasadnienie nowego rozwiązania:
wycofywanie z rynku inwerterow zaprojektowanych (postęp technologiczny),

" "rot-okol: : audytu ! Projekt nrr RPSL.04.115.01-24—0159l19'
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zastosowanie-' mniejszej ilości inwerterów o większej mocy umożliwi leps-ze. lokalne-
wykorzyst-a nie wyprodukowanej” przez: OZE energii i pozwoli ograniczyć jej str-aty,
większe inwertery zapewnią szerszy zakres regulacji mocy i częstotliwość napięć,
proponowane inwertery cechują się wyższą sprawnością”: od zaprojektowanej"
sprawności minimalnej, . zmiana lokalizacji inwerterów : "pod zadaszeniem na
wspornikoc ”' na. "na dachu budynku do obsługi _podróźnyc ". Zalety: łatwiejszy" i
bezpieczniejszy dostęp- (bez konieczności używania dodatkowch środków
technicznych) oraz. umożliwienie wspólnej lokalizacji elementów przyłączenia
inwert-erów dla dachu budynku ”głównego i zadaszenia Centrum Prz-esi-adkowego, co
zwiększy niezawodność układu i ułatwi czynności eksploatacyjne i usuwanie ustere k.
Wskazano, że ww. rozwiązanie nie ma wpływu na koszty realizacji, . zmiana sposobu
odbioru wytwarzanej energii - proponowane rozwiązanie zmniejszy straty przesyłu
Energii, będzie jednak zachodziła konieczność zabudowy części urządzeń telemechaniki
w stacji transformatorowe] oraz roz-dzielni budynku głównego. Wskazano, że ww.
Zmiana nie ma Wpływu na koszty realizacji, . zmiana sposobu prowadzenia okablowania
instalacji fotowolta'icznej - Wykonawca zaproponował wydzielenie tras kablowych prądu
Stałego i prowadzenie ich-oddzieln'iepo zew. stronie zadaszeiń Centrum Przesiad kowe-go,
co. zwiększy bezpieczeństwo pasażerów i obsługi obiektu, .a ponadto trasy kablowe nie
będą widoczne dla pasażerów. Dodatkowo rozwiązanie to ułatwi prowadzenie
późniejszych czyn ności -ekspło:atacyjnych czy remontowych. Wskaza-no, że ww. zmian-a-
nie: ma wpływu na” koszty realizacji.
Wykonawca wskazał, że Wp rowadzenie wszystkich powyższych zmian jest zgodne z art...
144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP oraz, że zoStaN one przewidziane w ij 10 ust. 2 pkt 6 wzoru
umowy (zał. do SiWZ). W w.  Proto-kole wskazano, że zmiana techno-logii montażu
”paneli fotowoltaicznych skutkuje oszczędnościami w kwocie 85.702,67 zł brutto,

' nr 5 z dn. 25.06.2021r. dot.-: zmiany materiałów i wymiarów dla zbiorników ”retencyjnych-
KDl i KDZ oraz zbiornika wody pożarowej (przy zachowaniu wyma'g-aln...ej min..
pojemności użytkowej). Uzasadnienie: zaproponowane rozwiązanie jest równoważnym
”roz-wiązaniem zamiennym i zachowuje niepogorszonestandardy jakościowe wykonania
robót, przynosi Zamawiającemu korzyści w postaci ułatwień w technicznej eksploatacji
zbiorników (bra k. konieczności odnawiania dodatkowej powłoki antykorozyjnej oraz brak
konieczności wykonywania balas-towania), obniża koszty Zamawiającego. Wykonawca
wskazał, :że —- zgodnie z opinią Nadzoru Autorskiego - ww. zmiany, w świetle ustawy PZP,
stanowią nieistotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego. Wskazał
również, że ich wprowadzenie skutkuje zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy: w
przypadku zbiorników DK1 i DKZ o kwotę 47.806,87 zł brutto, dla zbiornika” wody
pożarowej - pozostają-_ bez wpływu na to wynagrodzenia. Wskazano, że” ww. zmiany są”
zgodne z art. 144 u5t. 1 pkt 1 ustawy PZP oraz, że zostały one przewidziane w 5 10 u'st. 2
pkt "6 wzoru umowy ('zał. do SIWZ),

. nr'G-z dn. 06.07.2021r. dot. rezygnacji z. wykonania drewnianego sufitu podwieszan-ego
na- w.ej-śc'iu do ”istniejącego przejŚCia podziemnego. Uzasadnienie-: w związku .ze zmianą-
wizualną projektowany-ch zzadaszeń (bardziej złożoną), przedmiotowy sufit nie spełniał-by
już swojej funkcji., w związku-- z czym jest zbędny.. Wskazano, że”:- 0 zgodnie z 'opini'gą
”Nadzoru Autorskiego, ww. zmiany, w świetle ustawy PZP, stanowią nieistotne.-
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odstępstwo od zatwierdzone-go projektu budowlanego oraz dokumentacji projektowej;
:. ww. zmiany są zgodne z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP i zostały przewidziane w s 10
ust. 2 pkt 2 wzoru umowy (zał. do. SIWZ), . rezygnacja z ww. robót nie zmienia
charakteru Umowy w pierwotnym jej brzmieniu i generuje oszczędności w wys-.
13.823,66 zł brutto (kos-zt ustalony na pod-stawie cen jednostkowych z kosztorysów
ofertowych), nie wpływa również na termin realizacji zadania podstawowe-go,

"- nr 7 z dn. 13.07.2021 r. dot. zastosowania in nego materiału do okładziny projektow-a nyc-h'
murów oporowych i szczelinowych — zaprojektowano: płyty betonowe z betonu
architektonicznego, propozycja zmi—any: cement fotokatalityczny. Uzas—adnienie:
redukcja tlenków azotu., tlen ków siarki, lotnych związków organicznych (w ”tym ben-zen i
toluen), amoniaku, tlenku węgla, chlorków organicznych i aldehydów, obniżenie
”kosztów eksploatacji i konserwacji ”obiektu w czasie jego wieloletniej eksploatacji
poprzez efekt samooczyszczania powierzchni, bra-k k-Onieczności dodatkowych
konserwacji a także działanie fot-okatalizy nie ulega zmniejsz-eniu w czasie. Wskazano,
że: . zgodnie z opinią Nadzoru Autorskiego, ww. zmiany, w świetle ustawy PZP, stanowią
nie-istotne odstępstwo od zatwierdzon-ego projektu budowlanego, jak również
'nie-istotną zmianę w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, . ww. zmiany są zgodne .z

art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP i-zoistały przewidziane w 5 10 ust. 2” pkt 6 wzoru umowy
(zał. do SIWZ), . proponowane rozwiązanie nie wpływa na pogorszenie parametrów
trwałości-owych oraz spełnia wszystkie wymogi określone w dokumentacji projektowej i
specyfikacja-ch technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, i wykonanie
robót po zmianie materiału nie pod-wyższa kosztów Zamawiającego i nie zmienia
charakteru Umowy wije] pierwotnym brzmieniu, nie wpływa również na termin realizacji
Umowy,

sf Aneks nr 11 .z- dn”. 2.9. 122023. - Protokół zmiany nr 8 z dn. 219.09. 202 1r. doit. rezygnacji
z zastosowania siatki” stalo-wej przy przebudowie uI. Tarnogórskiej. Uzasadnienie: w toku
udzielania odp. na pytania do SIWZ, Zamawiający wskazał, że dla ww. robót. należy
przyjąć w ofercie budowę pełnej konstrukcji jezdni. ”Ww. siatkę stosuje się głównie na
połączeniach Starej nawierzchni z nową., zatem w przypadku wykonywania pełnej nowe]
kon-”strukcji jezdni, nie jest ona konie-czna. Wskazano, że: . Nadzór auto-rski
zakwalifikował w. zakres prac jako zmiany nieistotne w świetle ustawy Prawo.
budowlane, .. rezygnacja z ww. robót nie zmienia charakteru Umowy nie ma wpływu na
termin realizacji inwestycji, . uzyskane oszczędności: 51.672,55. zł brutto, 0» zostały
spełnione przesłanki art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP - przedmiotowe zmiany zostały
przewidziane w 5 ”10 ust. 2 pkt 2 wzoru umowy (zał. do SIWZ). '

W każdym z ww. Protokołów wskazano uzasadnienie wprowadzanych zmian..
Szczegółowe informacje dot.:
— zbadane] dokumentacji w zakresie nin. postępowania, w tym Protokołów konieczności 'i

Protokołów zmian, związanych z wprowadzeniem Aneksów do Umowy nr IR2723729 "
zawartej : Wykonawcą w dn. 27.08.2020r.,

-— przebiegu postępowania,
—— proce-”su waryłi kacji dokumentacji, związania] z nin. pst;ępowaniem,
'ęto w Zał. nr 4 do nin. Protokołu (tabele).
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(3) Realizację Umowy _: wykonawcą potwierdzają.: dokumentacja projektowa wraz z
decyzj-a mi budowlanymi, dzien niki budowy, faktury ujęte w badan-ych wnioskach o:. płatność-'
wraz. :: protokołami odbioru częściowego, tabelami rozliczeniowymi i tabelami Wyiiczenio
wysokości kosztów kwalifikowanych dla protokołu odbioru częściowego (...).

1.3 W wyniku przeprowadzonych” czynności w zakresie zgodności wydatkow
zadeklarowanych przez Beneficjenta z zasadami ochrony środowiska ustalono, że:

1”) Zgodnie z. ”Wnioskiem o dofinansowanie (pkt.. 8.15), Projekt zakłada budowę
zintegrowanego węzła przesiadkowego obejmującego dworzec autobusowy, dworzec
kolejowy wraz z zapleczem obsługi podróżnych, w tym rowerzystów. Zakład-ane działania w-
ramach Projektu to: a) budowa dworca autobus-owego z zadaszeniem i tunelami wraz z
zagospodarowanie-m terenu obejmują-cym drogowy układ komunikacyjny, miejsca postojowe
dla samochodów i rowerów oraz. nie-zbędną infrastrukturę techniczną; b) budowa dwóch”
budynkow obsługi podróżnych (głównego i pomocniczego), które przeznaczone będą na usługi.
i' działalność gastronomiczną oraz stanowić będą zaplecze techniczne dla obsługi całego
Centrum Przesiad kowego; t) bud owa instalacji fotowoltaiczn ej na zaidasz'eniu cen-tru m
przesiadkowego, wcelu zaopatrzenia Centrum w odnawialną energię elektryczną.
2) We Wniosku o dofinansowanie (pkt 3.11) Beneficjent wskazał, że w ramach..
przygotowania do realizacji Projektu opracowano Raport oddziaływania na środowisko- i
uzyskano: a) Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach nr WOOOŚ.421O.23-.25015.KC.29 z
dn. 18.04.2013. wydaną przez Regionalnego Dyrektor-a Ochrony Środowiska w Katowicach;-
bf) Decyzję nr DOO'Śoall.4210.8.2016.EK'.3 z dn. 18.10.2016r. wydaną przez Generalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska. Beneficjent wskazał również, ze do realizacji inwestycji
konieczne będzie uzyskanie następujących decyzji:-'a) Zadanie ”1, 2 i 3 -.pozwole-nie na budowę
-——--złożono wniosek o wyd-a nie pozwolenia na budowę w dniu 31-07.2018, planowane uzyskanie
decyzji: 27.05.2019r., b) Zadanie 4 - zezwolenie na realizację inwestycji drogowej - złożono
wniosek o wydanie ZRID w dniu 21.03.2019, planowane uzyskanie decyzji: 25.06.2019r., o.)
.Zodonie 5 - zgło'Sze-nie. robót budowlanych - zgłoszono 21.03.2019r.
Do Wniosku o dofinansowanie Beneficjent załączył Analizę oddziaływania projektu- na
środowisko, w której wskazał, że Projekt jest objęty Zał. II Dyrektywy 2101 lim/WE. Parlamentu
Europejskiego i Rady.
3) W toku audytu Beneficjent przedłożył dokumenty,. szczegółowo wymienione w pkt
l.1.3 nin. Protokołu, wtym:
-— Decyzję nr WOOŚ.4210.23.2015.KC.29=-z dn. 18.04.2016r. Regionalnego-'- Dyrektorachrony

Środowiska w Katowicachga, w ktorej org-an stwierdził, że:
if Wnioskiem (”znak AAG/15/0018/06-02) : dn. 03.08.2015r. P. Tomas-z Kacprowicz,

działający na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez P. Grzegorza Wieczorka -—
p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, zwrócił się do R'DOŚ o wydanie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.
„Wykonanie- wariontowej koncepcji techniczno - architektoniczne] w ram-och inwestycji
Zachodnia Brama Metropolii Silesia — Cen-trum Przesiadkowe w GliWicach Etap ! —-
Cen trum Przesiadka we wraz z drogami .dojazdo wymi, dojściami pieszymi, tunelem
podziemnym i infrastraktara techniczną” (Wniosek został”. uzupełniony pism-ami: nr

_ rot: RDGŚ, Organ |
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AAG /15/010 13/05-02_oz :z dn. :1ooazo15r. oraz nr szansie/Geomar
z dn. 01.09.2015r.),

"W przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane zgodnie z 5 3 ust.. 1 pkt 55, 56, GB i 79
Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 9 listopada 201 ur. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm. ),

*" obwieszczeniem : dn. 02.509.2015r. (znak WOGŚ.42Ż_.'10.2?8.2-0"15.MK2.2) Organ I
zawiadomił strony postępowania o możliwości zapoznania się z aktami sprawy
(wskazano miejsce),

«" ww. obwieszczenie została zamieszczone na: stronie internetowej RDOŚ, na tablicy
informacyjne] w siedzibie organu (w dn. 08.09.2015r. —- 22.09.2015-r.) oraz umieszczone
w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach, prowadzonym” przez RDQŚ,

'? obwieszczenie z dn. 02.09.2015r. (2 szt..) zostało przekazane ”do Urzędu Miejskiego w
Gliwicach cel—em wywieszenia na tablicy ogłoszeń oraz w pobliżu miejsca realizacji
przedsięwzięcia, z zachowaniem 14-dniowego terminu ”oraz o zwrot w.. obwieszczeń' :
adnotacją o dacie wywieszenia i zdjęcia,

V do dnia wydania ”nin. postanowienia nikt z zainteresowanych nie zgłosił się do  Organu I
w celu zapoznania się z aktami sprawy. Nie zostały również wniesione uwagi iwnioski,

#" Organ .I wystąpił o "opinię do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego: w
Gliwicachi”i (przekazano: kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych
-uiw_arunkowaniach, kartę informatyjną przedsięwzięcia oraz wyrysy i wypisy z
miejscowych pla nów zagospodarowania przestrzennego.]. Zgodnie 2 Opinia sanitarna-
'['zno.k: NS/ZNS—G—52.3-54(1)15] z dn.. 17.09.2'015r. wydaną przez PPIS, brak jest potrzeby
przeprowadzania oceny oddziały-wania na środowisko (OOŚ) dla nin'. inwestycji,

! na podstawie art.  ”63 ust. 1 i 4 ustawy COŚ, po uwzględnieniu w.. opinii sanitarnej, RDDŚ
stwierdził obowiązek przeprowadzenie oceny OOŚ i wydał Postanowienie z; dn
;-3D—-.09..2015r. (znak: WÓOŚ.4210.2'8.2015.MK2.5) w tym --zakresie'_. „Organ I okreśłił;
rownież zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

V” Organ I zawiadom-ił strony postępowania o wyda-nym Postanowienie, o możliwości
złożenia zażalenia doGeneralnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (GDŻDŚ)
w terminie 7 dni od dnia doręczenia Postanowienia” oraz o możliwości zapoznania się z
aktami sp rawyw siedzibie RDOŚ. Przedmiotowe Obwieszczenie zostało zamieszczone na.
stronie internetowej RDOŚ oraz na. tablicy informacyjnej w siedzibie org-anu
(30.09.2015r. - 27.10.2015r.)_. Dane o wydanym postanowieniu zostały również-
umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach, prowadzonym
przez RDOŚ. Obwieszczenie z dn. 30 września 20115r. zostało przekazane do Urzędu
Miejskiego w Gliwicach z prośbą o. wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz w pobliżu
miejsca realizacji przedsięwzięcia, z zachowaniem 14-dnirowego terminu oraz o zwrot
przedmiotowych obwieszczeń z adnotacją o dacie wywieszenia i zdjęcia.. Obwieszczenia
zostały wywieszone oraz odesłano tut. organowi z informacją o dacie wywieszenia i
zdjęcia. Do. dnia wydania postanowienia nikt z zainteresowanych nie zgłosił się do tut”.
drganu w celu zapesnaniai się z aktami sprawy. Panama, nie zostały wniesione. uwagi” i
wnioski,
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NIT- fOtQkBł Z 31-1k , Pfułekt 'm' RF5L04-0501-24'5159f 19 .Strana 55]. 2 9 . 1

Beneficjent:- GLIWICE —- MAS-TQ m PRAWACHPDWIĄTU



Els
Krajowa Administracja
Skarpowa

/ działając na podstawie art. 63 ust. 5 i 6 ustawy GQŚŚ, R'DOŚ Postanowieniem z. dn,
05.11.2015r. (znak WOOŚ'AZIOES.2015.MK2.<8), zawiesił postępowanie w sprawie.
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla nin. przedsięwzięcia —: do__
czasu przedłozenia przez wnioskodawcę raportu OSO'Ś. O wydanym Postanowieniu,
„strony postępowania zostały poinformowane Obwieszczeniem z dn. 05.11.2015r. (znak-=-
WOD'ŚAŻIO.28.2015—-.MK'2.9). Ww. obwieszczenie zostało zamieszczone na stronie
internetowej RD'CJŚ oraz na tablicy informacyjne] w siedzibie organu (w dniach
05.11.2015r. - 23--.ll.2015r.), atakże przekazane do Urzędu Miejskiego w Gliwicach z
prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz w pobliżu miejsca realizacji
przedsięwzięcia, z zachowaniem 14-dniowego terminu, oraz o zwrot przedmiotowych
obwieszczeń z adnotacją o dacie wywieszenia ”i zdjęcia. Obwieszczenia zostały
wywieszone oraz odesłane tut. organowi z informacją o „dacie wywieszenia i zdjęcia,

J Raport OGS został przedłożony Organowi I w dn. 17._11.2015.r., przy piśmie z do.
13.11.2015r.,_ w związku z czym RDOŚ podjął postępowanie w sprawie ”wyd-'a nia decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach - Postanowienie z dn. 20.11.2015r. (znak
WOC-Ś.4210.28.2015.iVIKZ.11). :Obwieszczeniem z 20 listopada 2015r. (znak
WDOŚAZIO.28.2015MK2.12), strony ppstępowania zośtały poinformowane o. w.
czynnościach. Strony zostały również poinformowane, iż zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 2”
ustawy O'OŚ, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, organ”
właściwy do wydania decyzji zasię-gnie opinii PPIS. Przedmiot-owe obwieszczenie zostało
zamieszczone na stronie. internetowej R'DOŚ oraz na tablicy informacyjnej” w siedzibie
organu (w dniac'h- ”20.11.20'1'5gr. — 15.12.20.1_5r.), a także przekazane. do Urzędu
Miejskiego w Gliwicach, z proś-ba o wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz w p.ob'liżlu._
miejsca realizacji przedsięwzięcia, : zachowaniem lat-dniowego terminu, oraz o zwrot
przedmiotowych obwieszczeń z adnotacją o ”dacie” wywieszenia i zdjęcia,

f .bWieSzczeniem z dn. 24.11.201Sr. (znak W.0_0_Ś.4210.28.2015.MK2.14) RDOŚ
zawiadomił strony postępowaniao wyznaczeniu nowego terminu załatwienia wniosku 'z
uwagi. na konieczność szczegółowego przeanalizowania zebranych materiałów w
sprawie, obowiązku uzyskania opinii PP-IS (zgodnie z art. 77 ust 1 pkt 2” ustawy BOŚ),
konieczności przeprowadzenia udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji (zgodnie
z art. 33- ww. ustawy), zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie (zgodnie z
--art. 10. ustawy z dn. 14 czerwca '1960r. Kodeks postępowania administracyjnego - Dz.. U.
z 2-013r.,_ poz. 267 ze zm.), ”przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Przedmiotowe obwieszczenie zostało
zamieszczone na stronie internetowej RDOŚ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie
org-anu (w dni-”ach 24.11.2015r. - 15.112.2015r.), a także przekazane” do. Urzędu Miejskiego
w Gliwicach z prośbą .o Wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz w pobliżu miejsca realizacji
przedsięwzięcia,. : zachowaniem 1-4-dniowego term-inu oraz o. zwrot przedmiotowych
o-bwieszczeń : adnotacją o. dacie wywieszenia i zdjęcia,

W zgodnie z art. 77 ust.. 1 pkt 2 ustawy BOŚ, Organ. I. wystąpił pismem z dn. 03.02.201-Ęr.
(znak WOOŚ.42.10...23.20'15.MKZJS) o wyrażenia opinii do PPIES, przedkładając
Wymagane załączniki (tj.. wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach oraz raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, wraz ze-
złożonymi wyjaśnienia-mi i uzu pełnieni—ami oraz wypis i wyrys. : miejscowego planu
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zagospodarowania prZestrz._enne_-go. W'Ooinii sanitarnej”: dn. ”03.03.2615r. [znak NSJZNS-
G-524-15('1)/16] PPIS- zaopiniował pozytywnie planowane przedsięwzięcie w zakres-ie.
wymagań hig-ienicznych i zdrowotnych oraz określił środowiskowe uwa ru nkowania jego:
realizacji,

*” w trybie art. 33 ust. 1. w związku z art.- 79 ust. 1 ustawy ODŚ, Obwieszczeniem z dn.
03.02.2'016r. (znak WOOŚ.4210._28.2015.MK”2.2'1) RDOŚ zawiadomił o. przystąpieniu do
przedmiotowej oceny oraz .o toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach, a także” wyznaczył 2-1—dniowy termin (15.02.2016r.

-— 07.03.2016-r.), w którym każdy może zapoznać się z. wnioskiem-, raportem oraz innymi
dokumentami., zebranymi w przedmiotowej sprawie:, w tym uzupełnieniami do ww.
raportu, w siedzibie RDOŚ. W obwieszczeniu wskazano formę składania wniosków oraz.
że. organem właściwym do ich rozpatrzenia jest R'DOŚ. Ww. obwieszczenie zostało
zamieszczone na stronie internet-owej RDOŚ: oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie
org-anu (w dniach 04.02.2016r. - 14.03.2016nj. Obwieszczenie zdn. 03.02.52016r. zostało
przekazane do Urzędu Miejskiego w Gliwicach z prośbą o wywieszenie na tablicy
ogłoszeń oraz w pobliżu miejsca realizacji przedsięwzięcia w terminieod' dnia doręczenia
pisma do końca terminu wskazanego w obwieszczeniu (tj.- do dn. 07.03.2016r.) oraz o
zwrot przedmiotowych obwieszc-zeń z adnotacją o terminie ich wywieszenia ”i zdjęcia.
Obwieszczenia zostały wywieszone (11.02.201G'r. — 07.03.2016r.) oraz odesłano tut.
organowi z informacją o dacie wywieszenia izdjęcia. Nikt : zainteresowanych nie zgłosił
się d o. tut. organu w celu za po'zn ani a się z akta mi sprawiły. Ponadto, nie ze stały wniesienie
uwagi i wnioski,

rf wi—eszczeniem z dn. 08.03.20I6c. (znak WOOŚ.4210.281.20I5.M'K2.'25j RDQŚ
zawiadomił strony postępowania o wyzna-czeniu nowego terminu załatwienia wniosku;:
uwagi na konieczność zakończenia ”postępowania dowodowego w Sprawie oraz
oczekiwania na opinię P'PI'S - przed wydaniem decyzji o "środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia". Ww. obwieszczenie zostało
”zamieszczone na stronie ”internetowej RDOŚ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie
organu (w dniach 03.03.2016r. - 01..04.2016r.],-a tak-że przekaz-ane do Urzędu Miejskiego
w Gliwicach : "prośbą.. o wywieszenie na tablicy ogłoszeń” oraz w pobliżu miejsca realizacji
przedsięwzięcia, : zachowaniem lii-dniowego terminu oraz o zwrot” przedmiotowych
obwieszczeń z adnotacją o dacie wywieszenia i zdjęcia,

”~*-' z zachowaniem zasady czynnego udziału stron w postępowaniu, zawiadomiono strony :o
zakończeniu postępowania dowo-dowegow sprawie. wydania decyzji .o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz o możliwości zapoznania
sie z całym zebranym materiałem dowodowym, a także zło-żenia ewentualnych uwagi
zadań”, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia (Obwieszczenie : dn.
1.6.03.20..15r., znak: WOOŚ,4210.28.20.15.Ml(2.27). Obwieszczenie to zostało przekazane
do Urzędu Miejskiego w Gliwicach (2 szt.) z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń
oraz w pobliżu miejsce realizacji przedsięwzięcia, za zachowaniem 14-dniowego terminu
oraz o zwrot przedmiotowych obwieszczeń z adnotacją o dacie wywieszenia i zdjęcia.
Ponadto zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń tut. Dyrekcji (termin wywieszenia:
1.6"..'073.1-.2?O_16:r. — 31.03.2015r.) oraz na stronie internetowej RDOŚ. Do. dnia wydania nin.
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decyzji nikt 2 Z-BimEfE—ŚPWŚHYCh nie zgłosił Się d-o. mt. organu w celu _-rzaapozna-n'ia srę z
aktami sprawy. Nie zostały wniesione uwagi i wnioski,

W Organ I wskazał, że na podstawie danych będących w jego posiadaniu stwierdzono, iż
przedmiotowe przedsięwzięcie jest planowane do zrealizowania poza granicami
wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. i ustawy-

.z- 1-6 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, w tym poza granicami obszarów Natura 2'000,__
Najbliżej położonym obszarem chroni-onym jest Las Dąbrowa, który znajduje się ok. 4,5
km.. Wszystkie wymienione obszary chronione znajdują się poza zasięgiem.
oddziaływania projektowanego przedsięwzięcia zarowno na etapie jego budow.
eksploatacji, jaki  likwid acj'i. Przedmiotowa inwestycja nie wpłynie negatywnie na” ca łej
przedmioty ochrony wyżej opisywanych obszarów chronionych,

! Organ I wskazał, że nie nakłada obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie
transgranicznego oddziaływania na środowisko,

z" Organ ! stwierdził, że przedstawione w dokumentacji informacje są wystarczające ”do
oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia. Organ nie nało-żył obowiązku
przeprowadzenia oceny OOŚ w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji., o
których mowa w art. 72 ust. 1 pkt.. 1, 10,14 i ”18, z zastrzeżeniem p kt 43 Mb ustawy (JOŚ-,

— Bacy-zje or DDOŚooH.4210.8.201S.E.K.3 z do. 18.10.2016r. Generalnego Dyrektora Ochrony
ŚrodowiskaSE' - organ wskazał, że:
V od ww. Decyzji RDOŚ odwołanie ”wniosło Stowarzyszenie Lege Artis Pro Natura wnoszą-e

O. ”ponowne rozpatrzenie przedmiotowej sprawy przez organ odwoławczy oraz: zbadanie
prawidłowości przeprowadzonego postępowania 'i prawidłowości treści decyzji"
(skarżący nie przedstawił żadnych zarzutów),

"' Organ II rozpatrzyłsprawę w pełnym zakresie co d—ookolicznoś—ci faktycznych i prawnych;.
f przedsięwzięcie zostało prawidłowo zakwalifikowane zgodnie : Rozp. Rody Mini-simów z-

dn. 9 listopada 2010r. w Sprawie przedsięwzięć mogą-cych znacząco oddziaływać na
środowisko (Dz.U. Nr- 2'1-3, ”poz. 1397 ze zm.);

af RDOŚ prawidłowo prze-prowadził postępowanie w sprawie wydania decyzji 'o
'.Środowiskowych uwarunkowaniach: . strony były informowane o; czynnościach
podejmowanych przez organ na podstawie art. 49 KPA, tj ._ poprzez zamieszczanie
obwieszczeń na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska w Katowicach oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach, o
org-an i instancji zapewnił moż-liwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, .a przed
wyd-aniem decyzji poinformowa ł  str-ony na podstawie art. ID KPA o możliwości
zapoznania sięz zebranym materiałem dowodowym i możliwości. złożenia ewentualnych-
uwag lub wniosków, o. po zapoznaniu się z aktami sprawy organ I instancji wezwał
inwestora do uzupełnienia Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko —
uzupełniona dokumentacja mogła stanowić podstawę do wydania decyzji o.
środowiskowych uwarunkowaniach, i przed wydaniem decyzji o środowiskowych"
uwarunkowaniach organ” uzyskał opinię właściwego Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego;

4” w Decyzji z dn. 18.04.2015r. RD'OŚ w Katowicach określił szereg-warunkow ”niezbędnym
do wykonania w trakcie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia mających na celu
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zminimalizowanie oddziaływania planwanego przedsięwzięcia na zdrowe i życie ludzi
oraz na środowisko;

z” Organ II uchylił i orzekł nowe brzmienie nw. pkt-ciw Decyzji nr
WOOŚA'210.28.201.5.KC.29-: .” pkt i.2.1.1'3 dot. prowadzenia prac związanych z wycinką
zieleni, . pkt l l  dot. nałożenia na inwestora- obowiązku przedstawienia porealizacyjnej
analizy zgodnie z art. 82 ust. 1 pkt 5 ustawy OOŚ. GDOŚ nie znalazł podstaw do uchylenia
ww. Decyzji RĘDQŚ - w pozostałej części organ utrzymał” Decyzję n'r
woośaz10.2-a.za15.i<c..z9 w ”mot-y;

«" po rozpatrzeniu sprawy w związku z wniesionym odwołaniem Organ II uznał,- że po
zastosowaniu częściowo zmienionych i uzupełnionych warunków określonych w decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach, realizacja przedsięwzięcia nie będzie miała
znaczącego negatywnego wpływu na środowisko.

— D_eikłarocja argonu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NA TURA 2000 — prism.
nr WPN.6335.412.20Z19.MFK : dn. 25.10.2019r., w ktorym RDGŚ w Katowicach informuje,
że Projekt prawdopodobnie nie wywrze istotnego Wpływu na obszar NATURA 2000, gdyż
będzie on realizowany poza wyznaczonymi lub zatwierdzonymi obszarami sieci NATURA
2000 (najbliższy obszar Natura 2000 to Podziemia Tarnogórska-Bytomskie PLH240003
położony w odległości około 1-2 km od miejsce realizacji inwestycji). Zatem, biorąc pod
uwagę charakter, lokalizację i skalę możliwego oddziaływania Projektu należy stwierdzić,
iż nie będzie on negatywnie Wpływał na ww. obszar oraz na ”inne wyznaczone lub.
zatwierdzone. obszary NATURA 2000. W zw'iązku z tym, przeprowadzenie odpowiedniej
oceny wymagania] na mocy art. 6 ust.. 3: dyrektywy Rady 292/43_IEWiZs'i6 nie zostało uznane
za niezbędne..

4) Wydanie przez RD'OŚ decyzji o środowiskowych uwarunkowa niach- nastąp-iło przed
wydaniem przez Prezydenta Miasta Gli-wice:
— Decyzji nr 1329/2018 .z dn. 18.09.2018): dot. zatwierdzeniu projektu. budowlanego i

udzielenia pozwolenia na przebudowę- częci-„ti, tune-lu łączącego Dworzec. Kalejowy PKP z” ul.
Ta rn-ogór-ską- w GIiWicach w ramach zadania p.n. Zocżhodnia Brama Metropolii Silesia —---
Centrum Przesiadka-we w Gliwicach —— Modernizocja przejścia podziemnego łączącego
Dworzec PKP z. ul. Tarnogórska” (inwestycja na działkach nr 368/1 i nr 368/3, obręb Centrum)

— Decyzji nr 587/2019 z dn. 07.05.2019r. dot. zatwierdzeniu projektu budowlanego: i
udziele-nia pozwolenia na budowę inwestycji p.n. zachodnia Brama Metropolii Silesia —
Centrum Prz-esiadkowe- w Gliwicach - budowa dworca autobusowego z zadaszeniem wraz
z budynkiem głównym, budynki-em pomocniczym ltune—lem oraz zagospodarowaniem terenu
obejmującym drogowy układ komunikacyjny, parkingi i miejsca postojowe oraz niezbędna
infrastrukturę techniczna, zlokalizowana pomiędzy ul. Składowa, ul. Toszecka, ul.
Tarnogórska, ul. Udzieli i ul. Kolberga w Gliwicach (inwestycja na działkach nr 27, nr 28, _nr
Centrum oraz na działkach nr 173 i nr 867, obręb Zatorze) wraz z rozbiórka budynków (o nr
ewid. 220, 265, 208, 243, 205, 253, 259, 1009, 2-86, 345, 353, 363, 382, 386, 390, 394, 401,
40.9, 41 7 504) iobiektów budowlanych infrastruktury kolejowej służących do obsługi dawnej
etacji towarowej PKP zlokalizowanych na działkach nr 27 i nr 368/3, obręb Centrum.. W treści
ww. Decyzji wskazano, że należy zachować warunki zawarte w Decyzji RDOŚ nr

35 D' rektywa Rady 92/43a/EWG z dnia 2-1 maja 1992 r. w sprawie ochrony sie-duck przyrodniczych ora'z dzikiej
runy i flory (Dz. U. L 206 z 22.7.1992, s. ?)
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woośnz10.28.2015.kc.zs .: dn 18.04.2619. ustalają-cej środowe—kowe. uwarunkowania
dla przedsięwzięcia,

—- Decyzji nr 1/2019 : dn. 17.06.2019r. dot. udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji
.-.d rogowej pn. Zachodnia Brama Metropolii "Silesia — Centrum Przesiadkowe w G kwitach —
rozbudowa ul. Składowej (drogi gminnej nr 130495 5) oraz rozbudowa ul. Toszeckiej (drogi
gminnej nr 13043 75)”.

31,4? W wyniku przeprowadzonych czynaości w zakresie 2905055 Wydatków

zadekłarowanych przez Beneficjenta : zasadom-i dotyczącymi pomocy publicznej
ustalono, że:

1) Beneficjent przeprowadził test pomocy publicznej (pkt B. 13.1 Wo-DLg):
-'—— Wnioskodawca jest przedsiębiercq w rozumieniu funkcjonalnym (wykorzystaj-e produkty

projektu do działalności o charakterze gospodarczym). - Wnioskodawca jest. jed nastka
samorządu terytorialnego. Produkty Projektu. w czę-ści będą wykorzystywane do
działalności 'o charakterze gospodarczym. W szczególności chodzi a część Centrum
Przesiadka-wego, gdzie wynajmowane będą pomieszczenia do prowadzenia drobne]
działalności handlowo — usługowej służącej obsłudze pasażerów. Dodatkowo, część
inwesty-cji obej-muje budo'wę- instalacji fotOWoltaicznejj do produkcji” energii. W odn'i'es-ieni'u
do pozostałej części projektu jego produkty będą wykorzystywane do realizacji zadań
własnych JST i tym samym prowadzona przy ich pomocy działalność nie będzie miała
charakteru dżiałalności gospodarczej. Stąd należy przyjąć, że w odniesieniu do pozostałej”
CZę-ś'ci Projektu (nie dotyczącej budynku obsługi podróż-nych .i instalacji fotowoltaiczne”;
Wnioskodawca nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu funkcjonalny-m;

— transfer zasobów przypisywalny władzy publicznej jest selektywny -— tzn. uprzywilejowuje
określone podmioty lub wytwarzanie określonych dóbr — wspa rcie' kierowane jest do.
wybranej grupy podmiotów określonych w wytycznych Działania 4.5.1 oraz Regulaminie
Konkursu dla naboru nr RPS:L.04.05.0'1-IZ.01-24-243/18 (II runda). Wnioskodawca „spełni-ia
kryteria selekcji określone w pkt. 2.1.1 regulaminu naboru. Co więcej, transfer zasobów —
to trans-akcja, w wyniku której” następuje przepływ zasob-ow między dwoma podmiotami,
W przypadku udzielenia dotacji" w ramach ”RPO tran-sfer taki wystąpi pomiędzy Instytucją
Zarządzającą RPO WSL 2014-2020, a Wnioskodawca-, którego projekt zostanie wybrany ”dl
dofinansowania;

— transfer skutkuje przysporzeniem na rzecz określonego podmiotu, na Warunkach
korzystniejszych niż- rynkowe —- co do zasady transfer w ramach programow operacyjnych
skutkuje przysp-orzeniem ”na rzecz ”określonego podmiotu, na warunkach korzystniej-szych
niż ryn kowe;

— w efekcie tego transferu występuje./może wystąp-ić zakłócenie konku-rencji - zakłada się, że
w części budynkow prowadzona będzie działalność niezwiązana bezpośred nie z
trans-portem (np. punkty gastronomiczne), poprzez wynajem powierzchni. Miasto działa w
tym przypadku jak przedsiębiorca i można przyjąć, że transfer może skutkować” zakłóceniem
konkurencji na lok-alnym rynku najmu. W zw. z tym dofinansowanie budowytych obiektów
będzie miało charakter dozwolonej pomocy publicznej. W przypadku instalacji
fotowoltaiczne] Miasto będzie produkowało energię na potrzeby własne, jednakże nie
wyklucza sprzedaży nadwyżki energii do sieci. Ze. względu na obowiązujące przepisy dot.

- (:)-ZE, operatore-m inetalacji będzie” spółka komunalna, która będzie działała ja ko producent
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energii, co może mieć wpływ na zakłócenie konkurencji., Pozośtała czę-ść infrastruktury,
przeznaczona będzie na potrzeby tranSp-ortu pub. i udostępniana będzie wszystkim
użytkownikom na równych zasadach. Pobierane opłaty za użytkowanie będą miały
charakter daniny publiczno—prawnej bez wpływu na zakłócenie konkurencji;

— transfer wpływa na wymianę handlową między krajami członkowskimi - w zakresie
wynajmu pomieszczeń na działalność gospodarczą transfer może mieć wpływ na wymianę
handlową między krajami UE. W tym obszarze Miasto będzie działać jak przedsiębiorca na”
rynku wynajmu. Działalność o charakterze budowy obiektów pod wynajem pow. może być
prowadzona przez dowolny podmiot z obszaru wspolnoty, zatem Miasto utrudnia bądź
Uniemożliwia wejście na lokalny rynek innych podmiotów oferujących takie same usługi. W
zakresie budowanej instalacji fotowoltaicznej, zakłada się, że ze względu na obowiązujące
przepisy doit. OZE, operatorem instalacji będzie spółka komunalna, która wyprodukowanie
nadwyżki energii będzie sprzedawać, tym samym będzie ona działała jako producent
energii na wolnym rynku usług energetycznych. W związku z powyższym, działalność tak:-a
może mieć Wpływ na wymianę ”handlową między krajami ”członkowskim w zakresie
oferowania energii ”elektrycznej. W zakresie pozostałej infrastruktury transf-”er będzie
realizacją zadań własnych w zakresie transportu publicznego bez wpływu na handlow-ą
miedzy krajami UE..

2”) W pkt 3.132 Wniosku o dofinansowanie Beneficjent zawarł ”informacje-' nt.. zakresu
pomocy publiczneji/Iub pomocy de minimis, wskaz-ując, że”:

Projekt częściowo (część wydatków] jest objęty pomocą __pub-Iiczną,
Projekt nie podlega zasadom pomocy de minimis,

- Miasto Gliwice nie jest beneficjentem pomocy public-znaj,
podstawą udzielenia pomocy publicznej są:.
a.) Rozporzqdzenia Ministra infrastruktury i Rozwoju .z dn.. 5 sierpnia 261%. w sprawę

udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę” lokalną w rar-nach regionalnych
programów operacyjnych na lata 201420205? (dotyczy Zadania nr 2 Budowa budynkow,
poziom dofinansowania: 67,40%) - realizacja Projektu przyczyni się do wykreowania
otwartej i przyjaznej przestrzeni publicznej, sprzyjającej integracji społecznej ”i rozwoju
działał gosp. głownie mikroprzedsiębiorstw, co spowoduje powstanie nowych miejsc
pracy, tym samym przyczyni się do ”poprawy otoczenia biznesu i środowiska
konsumenckiego. Budynki, które. powstaną w ramach Zadania 2 nie” będą miały”
charakteru infrastruktury dedykowanej w rozumieniu art-. 56 ust.7 wzw. : art. 2 pkt 33
Roz-p. Komisji nr 651/2014, gdyż celem nie jest wybudowanie obiekt-ow na rzecz
konkretnych przedsiębiorców. Infrastruktura udostępniana, jak i zarządzana, będzie
zainteresowanym użytkownikom w oparciu o otwarte, przejrzyste i niedyskryminujące
zasady z zachowaniem zasad konkurencyjności, zgodnie z prawem. ”Za użytkowanie
powierzchni komercyjnych, wybrani w otwartej procedurze najemcy będą płacić- stawki
rynkowe. Zgodnie załączoną Analizą finansową kwota pomocy nie przekracza róż-nicy
między kosztami kwalifikowalnymi a zyskiem operacyjnym inwestycji.

ts) Rozporządzenie Ministra infrastruktury i Rozwoju z dn. 3 września 2015r. w sprawie
udzielania pomocy na inwestycje- w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na”

i
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propagowanie energii ze zrodeł odnawialnych-' w romoch- regionalnych programów
operacyjnych na lata 2014-202053 (dotycz-y zadania 3. Instalacja fotowoltaiczne,
dofinansowanie: 60%”) - w ram-ach Projektu planowana jest instalacja- nowych paneli
fotowoltaicznych (Zadanie 3) niezbędnych do produkcji energii wykorzystywanej na.
potrzeby zasilenia w energię elektryczną wszystkich elementów Centrum
Prz-esied kowego. Pla now-ane inwestycja będzie funkcjonować jako OZE, w porównaniu z
konwencjonalną instalacją energii elektrycznej, które zasili'łaby całe Centr-um
Przesiad kowe, charakteryzuje się: ona wyższą sprawnością. i efektywnością
energetyczną. Tym samym jest to rozwiązanie ”przyjazn-e środowisku i wpisujące się w”
cele RPO WSL 2014-20-20 w zakresie rozwoju transportu publicznego,- spełniające
warunki udzielenia pomocy na OZE wynikające z art. 41  Rozporządzenia KE nr 651/201—4.

—- „uzasadnienie spełnienia efektu zachęty -— realizacja Projektu nie została jeszcze rozpoczęta,
warunkiem jest przyznanie dofinansowania dla Wnioskodawcy. Nie nastąpiło rozpoczęcie-
i'prac w rozumieniu art. 2 pkt 23 rozporządzenia 651/2014, który to przepis o.dnosi się nie
tylko do rozpoczęcia robót budowlanych, ale także. do piemsz—ego prawnie wiąż-ącego
zoboWiązania do zamówienia urządzeń lub innego zobowiązania, kto-re sp rawie,- że
inwestycja staje się. nieodwracalna.

?) Beneficjent sporządził Formularz informacjii przedstawionych przy ”ubieganiu się o
”maam-ną niż pomoc w rolnictwie lub” rybołówstwie,; pomp-cde- m-in-lrnis lub pomoc dę minimis
w rolnictwie lub" rybołówstwie (zał.-do Wniosku o dofinansowaniEL W którym wskazał, że:
— jest. jednostką finansów publicznych w rozumieniu przepisow ustawy z dn. 27 ”sierpnia:

2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 ”ze zm.),
—--~'- jego status pod względem wielkości podmiotu (zgod nie z ”zał-. I do Rozp. Nr 65 1/ 20-131 z dn

17 czerwca 20.1.4r.) to: inny przedsiębiorca,
— jest powiązany z innymi przedsiębiorstwami, tj. zachodzą przesłanki: a) jeden

przedsiębiorca po.Siada w drugim większość praw gło-su, b) jeden przedsiębiorca ma prawo
powołać lub odwołać więksZość Członków organu zarządzającego |ub nadzorującego innego
przedsiębiorcy, c) jeden przedsiębiorca ma prawo wywierać dominujący wpływna inn-ego
przedsiębiorcę zgodnie z umową zawartą .z tym przedsiębiorcą lub jego dokumentami
założycielskimi, d) jed-en przedsiębiorca, k-toryjest akcjonariuszem lub wspólnikiem inn-ego
przedsiębiorcy lub jego członkiem, zgodnie : ”porozumieniem : inn-ymi akcjonariuszami,
wspólnikami lub członkami tego przedsiębiorcy, samodzielnie kontroluje większość praw
głosu 'u tego przedsiębiorcy-_,

— prowadzi działalność w sektorze transportu lub związane] z nim infrastruktury oraz W
sektorze wytwarzania ”energii,-jej. dystrybucji i infrastruktury energetycznej,

- zapewniona będzie rozdzielność rachunkowe poprz.-ez prowadzenie ewidencji księgowej,
które zostanie rozszerzona o parametry pozwalające zidentyfikować wysokość otrzyma nej
pomocy i jej” przeznacz-enia,

-— wnioskowana pomoc zostanie przez-naezon-a. na” pok.-rycie dających się zidentyfikować
kosz-tów.

' W toku. au dytp ”ustalono, że:

53 Dz.U. z 2015r., poz.. 1420
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— wystąpił efekt zachęty — w dn. 28.03.2019r. Beneficjent złe-żył I wersję” Wniosku :
dofinansowanie badanego Projektu., w którym wskazał: a) nazw-ę Beneficjenta (pkt I'I'I WoD”),
b). informacje odnośnie wielkości przedsiębiorstwa (pkt B.13.2 WoD), c) krótki opis Projektu
(pkt 3.2 WoD”), d) informacje dot. diagnozy i celów Projektu (pkt 3.8 WoD), o) analizę
instytucjonalną i prawną Projektu (pkt B.10 WoD), f) okres. realizacji Projektu (pkt VIII WoD”)
oraz informacje n/t kluczowych etapów realizacji inwestycji (pkt C.1.a WoD), g) lokalizację
Projektu (pkt 3.3 WoD), h) wykaz kosztów Projektu, w tym: o w pkt C.2.2 WoD - infarmai'c'je
dot. kosztów kwalifikowanych w ramach poszczególnych Zadań w Projekcie i typów
wydatków, . w pkt C.2.3 WoD - informacje dot. koszt-ow niekwalifikowanych, . w pkt C.2.5
WoD - podsumowanie Zadań ze wskazaniem kosztow ogółem, koszt-ow kwalifikowanych
oraz kwot dofinansowania,

-— Beneficjent otrzymał wsparciie w formie dotacji - w dn. 30.12.2019r. Beneficjent zawarł
" Umowę o dofinansowanie nr UDA-RPSL.04.05.01-2-4—0'159/19-00 .w ramach RPO WSL 20-14-

2020 Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i
gospodarka niskoemisyjne, Działanie 4.5 Niska.—emisyjny transport miejski oraz efektywne
oświetlenie, Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie
— ZlT. W 5 3- ust. 2 pkt 1 ww. Umowy Wskazano, że- 'pirzy'znano dofinansowanie" Projektu ze
środków UE w kwocie nie nieprzekraczającej' 129.533.621,10 zł,

— pomoc inwestycyjna na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych (instalacja
fotowoltaiczne) - stanowi nową instalację, która nie została oddana do eksploatacji prz-ed
złożeniem Wniosku o dofinansowanie: | wersja WoD została złożona w dn. 28.03.2019r.,
zaś Decyzja nr 597/2019 dot. zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia
na. budowę inwestycji p..n. Zachodnia Brama Metropolii Silesia — Centrum Przesiadkowe w
GliWicach (....) została wydana” w dn”. 07.05.2019r. Ustalono, że w pkt C.1.b WoD Beneficjent
wsf-k-azał, że nie rozpoczęto jeszcze rzeczowej realizacji Projektu. Aktualnie Projekt. jest” w
trakcie realizacji — ”inwestycja nie została jeszcze oddana do użytku. Wydatki dot. w.
instalacji można wyodrębnić z całkowitych kosztow przedsięwzięcia jako oddzielną
inwestycję — w Projekcie ww. instalacja została ujęta w od rębnym Zadaniu (”nr 3) o. wartości
140000030 zł (w tym koszty kwalifikowane: '1.617.620,00 zł), ustalonym na podstawie
dokumentu „Szacunkowa wartość instalacji fotowoltaicznej o mocy 348 kW  planowanej do.
zainstalowania na dachu Centrum Przesiadkowego”, spo-rządzonym w dn. 22.02.2013;
przez Inspektora -— Grzegorza Żmija. Ustalono również-, że na etapie aplikowania o
przyznanie dofinansowania Projektu Beneficjent wypełnił formularz w postaci kalkulatora
dot. wylicZenia poziomu dofinansowania dla przedmiotowej instalacji, w ktorym podał
m.in. następujące dane / informacje-: a) nakłady inwestycyjne (zgodnie z regulaminem
konkursu): '1.951.220,00 zł, b) Wnioskodawca nie jest małym ani średnim przedsiębiorcą,
c:) lokalizacja inwestycji: woj. śląskie, d) dane techniCzne: ”i obszar (rodzaj) ”instalacji
planowanej: energia elektryczna : OZE, . technologia: elektrownia fotoWoItaiczn-a, . moc.
ins-talacji brutto: 350,00 MWe, › średnia produkcja netto roczna w okresie trwałości
Projektu: 4.00 MWh, e) inwestycja posiada instalację referencyjną (art. 41  pkt 7 b). Wyniki
ww. kalkulacji: a) maks. intensywność pomocy: 60%, b) nakłady jednostkowe na instalację
planowaną (wskażnik): 4378,05 PLN/MWh, c) nakłady jednostkowe na instalację
referencyjna (wskażnik): 834,00 PLN/ MWh, .d) nakłady całkowite- na instalację referencyjna:

.53..6.0i0,0.0 PLN, e) rożnica nakładów pomiędzy instalacja referencyjna a instalacja
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planowe na; (koszty” kwa linkowania): LG.-17.520," PLN, i) maks... potencjalna” kwota pomocy
publicznej (tj. fa ktyczna kwota pomocy wynikająca z warunków określonych w
regulaminach” konkursowych oraz; będąca wynikiem negocjacji z ”instytucją udzielając-ą;
wslaarcia): 9710..572,DO PLN.
„Zatem intensywność pomocy nie przekracza maks. poziomu 60%, tj.. 45% ("zgodnie z 5 11.
ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn.- 3 września 230151r.) plus 15%
(zgodnie z 5 11 ust. ”3 ww. Rozporządzenia-),

— pomoc na infrastrukturę lokalna [dwa budynki (główny i pomocniczy), w których
funkcjonować będzie punkt obsługi pasażera, punkty usługowe i gastronomiczne] - zgodnie
załączoną do WoD Analiza finansowa, kwota pomocy nie; przekracza różnicy między
kosztami kwalifikowalnymi a zyskiem operacyjnym inwestycji, tj. zgodnie z:
J w y l i c z e n i a m i ,  przedstawionymi w ramach Analizy finansowej (zał.. do WoD), zysk

operacyjny rozumiany jako różnica pomiędzy zdyskontowanymi przychodami a
zdysk—ontowanymi kosztami operacyjnymi'jest w każdym roku analizy ujemny,

-/' budżetem Projektu zawartym w WoD (pkt C.2.5) — dla Zad-ania 2: a) koszty kwalifikowane
wynoszą: 2138822735 zł, b) dofinansowanie z UE wynosi: 14.685.085,612 zł, tj, 9,40%

Zatem kwota pomocy (1458508552 zł) nie przekracza różnicy między kosztami
kwalifikowalnymi a zyskiem opera-cyjnym z inwestycji (2178822735 zł).

5?) W toku audytu ustalono., że oprócz pomocy publicznej, uzyska-nej w ramach nin.
Projektu, Beneficjent otrzymał pomoc publiczna (tj”. dotację-] inne bezzwrotne świadczenie) w
wys. 961576596 zi, udzieloną przez Marszałka Woj. Śląskie-go; nr środka pomocowego:
SAAB-229l'2015 [X) ; podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i' Rozwoju : dn.
3 września 2015r. w sprawie udzie-lania pomocy na inwestycje w układy wysokosorawnej'
kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych
programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015r., poz. 1420). W toku audytu
Beneficjent poinformował (e—mail z dn. 04.10.2022r. ), że w dn. 20.12.20'19r. Miasto Gliwice
pod-pisało : Urzędem Marszałkowskim umowę o dofinansowanie nr U.DA-PRSL.04.01.01=-
005.6/19-00 na realizację projektu pn. ”Montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych na
terenie miasta Gliwice”, gdzie w ramach zadania dot. modernizacji źródeł ciepła wraz .z
budową instalacji fotowoltaicznych Miastu przyznano pomoc publiczna w wys. -96.._5.76„06 zł.
Przedmiotem tego projektu jest wymiana konwencjonalnych źródeł ciepła na ”powietrzne
pompy ciepła oraz budowa instalacji fotowoltaicznych w trzech budynkach mieszkalnych,
zlokalizowanych w Gliwicach przy ulicach: Sopockiej 2, Portowej 23-215 oraz Portowej 27—29,
stanowiących własność Miasta 'GliWice. Główne cele w. projektu to: redukcja emisji CD2 i
"pyłu PM10 i in nych zanieczyszczeń do powietrza oraz wzrost produkcji energii ze źródeł
odnawialnych.
Ww.. wyjaśnienie stanowi Załącznik nr 10 do nin. Protokołu.
1.5 W wyniku przeprowadzonych czynności,. odnośnie realizacji przez Beneficjenta

obowiązków w zakresie infomacji i promocji, ustalono, że:-
a) Obowiązki w zakresie informacji i promocji Projektu zaatały określone 5 18. ust.. 3
Umowy o dofinansowanie, zgodnie z którym Beneficjenta oboWiązuj-ą regulacje zawarte
w: rozporządzeniu ogólnym, rozporządzeniu Komisji (UE) nr 4-80/2014, Wytycznych w zakresie-
infonnacji i' promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020, Strategii

%Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego. 'W'ojewodzjtwa Ś-Iąskiegio na lata 201-4—
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2020, Pod ręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programow polityki spójności” 2014—2020 w
Zakresie inform'aCIi i promocji, Karcie wizualizacji Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014—2020 oraz zgod nie z zasadami promocji i oznakowania
projektow opublikowanymi na stronie internetowej www.rpo.slaski'e.pl,
b) W trakcie audytu ustalono, że:
— oznakowanie miejsca realizacji Projektu — Projekt. obejmuje wykonanie prac budowlanych,

a' kwota dofinansowania z EFRR przekracza 50.0” "tys. euro. Zatem Beneficjent jest
zobowiązany do zamieszczenia tablicy informacyjnej (w trakcie realizacji Projektu) oraz
tablicy pamiątkowej (po zakończeniu realizacji Projektu). Badany Projekt jest w trakcie
realizacji. W trakcie wizytacji, przeprowadzonej w dn. 20.10.2022r., ustalono:, że w miejscu
realizacji Projektu Beneficjent zamieścił dwie tablice informacyjne: na ul. Składowa] oraz na.
ul. Tarnogórskiej. Przedmiotowe tablice zawierają: 3) tytuł Projektu (Zachodnia Bra-ma
Metropolii Silesia — Centrum Przesiadkowe w Gliwicach), b) cel Projektu (integracja różnych
form przyjaznego środowisku transpartu publicznego), c) Ingo FE : napisem „Fundusze
Europejskie Program Regionalny”, d) flagę RP z napisem „Rzeczpospolita Polska”, że) logo
woj-. śląskiego z napisem „Ślqs-kie.”, f) flagę UE z napisem: „ Unia Europejska. Europejski
Fundusz Rozwoju Regionalnego”, g) adres pottalu: www.mapodotacji..goy.pl,

-- Strona interne-towa Beneficjenta: https://gliwice.eu/ - ścieżka dostępu do inform acji o
Projekcie: po kliknięciu na flagę UE następuje przekierowanie na stronę
”msi/gliwice.eu/Projekty-unijne, a po kliknięciu na zakład kę „Centrum Przesiadkowe
coraz bliżej finału” - na stronę https://gliwice.eu/aktualnosci/inwestycje/budujemy-
centrum-przesludkawe-cara-z-blizej-finalu. Ustalono, że na ww. stronie Beneficjent
zamieścił: a) informacje o wykonanych i aktualnie realizowanych pracach w zakresie
Projektu, b). zdjęcia przedmiotowej inwestycji, c) logo FE z napisem „Fundusze Europejskie
Program Regionalny”, d) flagę RP z napisem „Rzeczpospolita Polska”, a) logo woj. śląskiego
z napisem „Śląskie.-”, f) flagę: UE z napisem: „Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego”.
Ponadto na stronie https://gliuri"ce.eu/content/zachnania~bra-rna-nie-trapolii—eileaiga-
centrurn-przesiadkowew—gliwicach- Beneficjent zamieścił emblematy i napisy jak wyżej lit..
c) — f) oraz:
3” nazwę programu operacyjnego (Regionalny Program Operacyjny ”Wojewodztwa

Śląskiego na lata 2014-2020),
"" ”" *” "a?-We Priorytetu (OŚ Priorytetowa ! V Efektywność energetyczna. odnawialne zmarła

energii i gospodarka niskoemisyjna) oraz nr i" nazwę działania (”4.5 Niskoemrsyjny
transport miejski” oraz efektywne oświetlenie),

xf źródła finansowania (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego),
”V” budżet całkowity Projektu (203.132.479,.64 PLN) — ustalono że z od nie .z Ane-kaelii'inri

i nr ZLdo_l_JLmo-wy o dofinansowanie budżet w ”nosi: 180347566. 55 zł
f kwotę wsparcia (129.533.621,10 PLN),
~*" okres realizacji (15.05.2020 - 14.04.2022) — ustalono że z udnie : Aneksem nr 1 i nr 121

d_o Umowyo_cjofi nansowa nie okres realizac'i: 27.08.2020— 27.10.2022
W informacje :: Projekcie69

_”skazano linki do poszczególnym artykułow: Drogowa rewolucja po południowej stronie dworca .. Pit-P,
u'dujemy Centrum Przesiadkowe. Finał coraz bliżej-!, Centrum Przośacllśowo. sezon w. pełni-il, Finał coraz lali-”ze],

oto-kół":- arudytu ( Projekt nrRPSL04.05..01-24-0159/19 Strona 75 z 9.1
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W dn. 19.105.202j2'r. Beneficjent_ poinformował„ że obecnie Mia-sto 'G-IiwICe jest w trakcie
procedowania. zmian związanych zarowno zterminem, jak i kosztami Projektu... Beneficjent-.
podniósł, że po podpisaniu Aneksu do. Umowy o dofinansowanie, dane na stronie
inte-matowej zostaną zaktualizowane. Ponadto Beneficjent poinformował, że:
„r „zgodnie z. 4 wersją Wniosku o dofinansowanie, termin rozpoczęcia Projektu to:

18.12.20201'. Beneficjent wskazał, że jest to pierwsza płatność dokonana w remaiz-ih
badanego Projektu.- Na potwierdzenie powyższego Beneficjent przesłał potwierdzenie
.zapłaty za fakturę nr F552020110017, wystawioną przez MOSTOSTAL Zab-rze Gliwickie
Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego 5. A. (nr- transakcji 64001390444 : dn.
18.12.2020r., ING Bank ”Śląski S.A.),

?” el ata 15.85.2020 jest szacunkowym terminem, jak-_i wskazany był ”we Wniosku o
dofinansowanie przed rozstrzygnięciem przetarg-u.

Przedmiotowe wyjaśnienie : dn. 19.10.2022r. wraz z elektroniczną wersja w.
Potwierdzenia płatności stanom Załącznik nr” 11 do nin. Protokołu—.

— tygodnik Miejski ' serwis informacyjny — Beneficjent regularnie zamieszcza informacje _n/t
badanej ”inwestycji w powyższym tygodnik-u, np. w nr 41/2022 z dn. 13.10.2923:
epublikowano artykuł pt. „Ostatnie szlify na placu robót”, w którym wskazano m.in., że
przedmiotowa inwestycja ma być oddana do użytku w ”XII/2.023. Artykuł” zawiera: a) loga
”FE z napisem „Fundusze Europejskie Program Regionalny”, b) fla-gę RP z napisem
„Rzeczpospolita Polska”, c) logo woj. śląskiego .z napisem „Śląskie.”, 'd') flagę UE : napis-em:

„„Unia Europejska. Eorapejski Fundusz Rozwoju Regionalnego”.
— banner informacyjny — *w trakcie wizytacji Centrum Przesiadkewego w dn.. ”20.10.2522...

ustalono., że .w tunelu łączącym Centrum Przes'iadkowe z dworcem PKP G Iiwiee-=
umieszczono banner informacyjny TU POWSTAJE CENTRUM PRZESiA-DKOWE, który
zawiera.: 3) logo FE : napisem „Fundusze Europejskie Program Regionalny”, b) flagę RP z
napisem „Rzeczpospolita Polska”, o) logo woj. śląskiego z napisem „Śląskief', d). flagę UE z
napisem: „ Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego-"f,

.-›— zbadana dokumentacja, tj.:
f dot-. zamówienia publicznego: a) pisma ws.. powołania. Komisji Przetargowej i zmian jej

składu, b) SIWZ (tekst jednolity) oraz odpowie-dzi na zapytania do SIWZ-, z:)
.ko-r-eSpon-dencja Zamawiającego z Oferentami: pisma dot.. poprawienia omyłek w
ofertach, wezwania do złożenia wyjaśnień/dokumentów, d) wniosek Komisji
Przetargowej o zatwierdzenie wynikow postępowania, e) zawiadomienie o wyborze
najk-orzystniejszej oferty, f) pis-rna dot. przedłużenia =ważn'ości/zwretu wadium., g.!)
Proto-kół postępowania,

~! Umowa zawarta : Wykonawcą: + Aneksy,

Centrum Przesiadkowe. Co już zrobione?, Centrum Przesiadkowe. Zimą robota wre w środku, cent-rum
P—r—zesiadkowe. Co słychać na budowie?, Centrum Przesiadkowe: robota "wre, centrum PrzesiadIŁOw-e try-łania sie
z ziemi, centrum Przesiadkowe na półmetku, Budowa Centrum Prześiadkowego nie zwalnia tempa, Centrum
Przesiadkowe. Ponowne zmiany na Kolbergai, Centrum Przesiadkowe nabiera kształtu, Budowa Centrum
Przesiadkowego. Zmiany na Tarnogórskiej, Rusza przebudowa w rejonie pi. Piastów, Umowa na Centrum
Przesiadkowe podpisana, Coraz bliżej Centrum Przesiadkoweg'o, Kto zbuduje Contrum Przesiadkowe?, ”129 mln
zł na Centrum Przesiadkowe, Mamy to! 129 min zł na Centrum Przesiad-kowe, Cen-trum Przesiadkowe coraz bliżej,

Ś /  Tak. będzie wyglądać Centrum Przesiadkowe, Centrum Przesiadkowe na prostej .
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zostały opatrzone: &) logo FE z napisem „Fundusze Europejskie Program” Regio-nalny”, b.)
flag-"ąż. ”RP z napisem „Rzeczpospolita Polska”, c] logo woj. śląskie-go : napisem „Śląskieó,
d") flagą UE z napisem: „Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego".

c) Wydatki dot. działań informacyjno—promocyjnych zostały uwzględnione w budżecie
”Prjektu w ramach Zadania nr 6 Promocja projektu, w ramach którego Beneficjent zaplanował
zakop i montaż tablic informacyjnych i promocyjnych zgodnie : oborziązującymi wytycznymi
w tym zakresie. Wydatki z ”powyższego Zadania nie zostały wykazane w badanych Wnios-kach
.o płatność.
1.6 W wyniku przeprowadzon ych czynności w zakresie,. czy wydatki zadeklarowane przez

beneficjenta są zgodne z zasadami eliminującymi nierówność i promującymi równość-'-
kobict imęz'czyzn, : zasadami polityki społecz.eri5twa informacyjnego oraz polityk-i
zatrudnienia ustalono, że:

a) zgodnie z treścią Wniosku o dofinansowanie (”pkt 8.21), Projekt ma:
- pozytywny wpływ na zasadę partnerstw-a -— jest realizowany w ramach ZIT Sub-regionu

Centralnego. Gmina ”Gliwice jest członkiem Związku Gmin i Powiatów Subregionu
Centralnego Wojewódta Śląskiego. W wyniku współpracy wszystkich członków ZIT
powstała Strategia ZIT, która jest również efektem konsultacji z zainteresowanymi
podmiotami. Projekt jest wpisany w Gliwicki Program Rewitalizacji do roku 2023, którego
działania i cele były szeroko konsultowane z mieszkańcami miasta, z wynikami można
zapoznać na stronie internetowej http-s://bip.g|iwice.eu/strategie_raporty_płany..
Ponadto w ramach inwestycji przeprowadzono ocenę oddziaływania na środowisko, w
ramach której zapewniony został udział społeczeństwa, którego efektem była modyłikacja
sposobu prowadzenia inwestycji _nakazana w decyzji GDOŚ.

— neutralny wpływ na promowanie równości szans kobiet i mężczyzn — na każdym etapie
jego realizacji Projekt uwzględnia i propaguje równość szans mężczyzn i kobiet. Kryteria
wyboru wykonawców nie zawierają i nie będą zawierać wymagań dyskryminujących
wykonawców ze względu na płeć. Z powstałej w ramach Prejektu infrastruktury będą
mogli na równych warunkach skorzystać” zarówno mężczyźni, jak i kobiety,

-— pozytywny Wpływ na zasadę zrównoważonego rozwoju - Projekt przyczynia się .do
ograniczenia ruchu samochodowego i zastąpienia go transportem bezemisyjnym i
zbiorowym, tym samym przyczynia się do bardziej zrównoważonego. rozwoju z
poszanowaniem środowiska naturalnego. W wyniku realizacji Projektu nastąpi
ograniczenie wysokiej emisji zanieczyszczeń ze spalin i' negatywnego wpływu człowieka
na środowisko, tym samym. ”inwestycja promuje efektywne i racjonalne gospodarowania
zasobami i dostosowanie do zmian klimatu” zgodnie z art 3 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE). nr 1303/2013,

-— pozytywny wpływ na zasadę zachowania polityk-i przestrzennej - realizacja Projektu w
pełni wpisuje się' w zasady przestrzenne, wynikające z. krajowych dokumentów
strategicznych. Projekt wpisuje się w następujące dokumenty: a) Koncepcja
PrzeStrzen nego zego-Spodarowania Kraju 2030 - cel 3. Poprawa dostępna-ści terytorialnej
kraju w różnych skalach przestrzennych poprzez rozwijanie infrastruktury trans-portowej
”i telekomunikacyjnej, poprzez rozwój transportu publicznego, b) Krajowa Strategia
Roz-woju Regionalnego 2010—2020 '- inwestycja koreSp-onduje z celem 1.2.1. Zwiększenie
dostęp-ności komunikacyjnej wewnątrz regionów, c) Strategia Rozwoju Kraju ”2020” - SRK

:" rotora-ł : audytu ! Projekt nr Emme115.021-214-0159ł19 _ Strona 73291
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wskazuje,. że ważnym czynnikiem wpływającym na ”procesy rozwojowe jast dostępność:
transportowa i infrastrukturalna; ten obszar został uwzględniony. w celu zszezegołowym

Il.7 Zwiększenie efektywności tran-sportu,
— pozytywny wpływ na zasadę zapobiegania dyskryminacji - Projekt na każdym etapie

realizacji inwestycji nie będzie dyskryminować ze względu na płeć, rasę/pochodzenie
etniczne, religię/światopogląd, niepełnosprawno-ść, wiek lub orientację seksualną.
Za-pewniony zostanie row-ny dostęp do zasobów.2ostaną zastosowane rozwiązania, które
poz-wolą osobom niepełnosprawnym na swobodne poruszanie się po wytworzonych

zgodnie z koncepcją" uniwersalnego projektowania. Dostępność projektanta nych-
obiektów oraz. ”te're'nu Centrum Przesia'd kowego zosta-nie zapewniona poprzez.
pozbawi-enie barier architektonicznych całego terenu Centrum (tj. przestrzeń
komunikacyjna — perony, jezdnie, ulice) jak i' budynku obsługi podróżny—ch. Dostęp do
budynku zostanie zapewniony z poziomu 0,00 poprzez szerokie (200 cm) i automatycznie
otwierane drzwi. ”Wszystkie wejścia do budynku będą wejściami bezprogowymi o -szer.
2,00 m. Bezproblemowe korzy-stanie z budyn ko przez osoby na wózkach inwalidzkich oraz
osoby z ograniczoną zdolnością ruchu, zostanie zapewnione przez szerokie cią-gi
komunikacyjne wyposażone w odpowiednie pola manewrowe. Powierzchnia chodników
na obszarze centrum będzie antypoślizgowa, dodatkowo wyposażona w specjalne „guziki
i rowki” dla osób niewidomych isłabowi'dzących. Przejścia" dla ”pie-szych będą posiadać
”obniżone krawężniki do” ”poziomu 0,00 pozwalając na łatwy wjazd i zjazd wózkom
nie—pełnosprawnych i dziecięcym. Dodatkowo powierzchnia peronów oraz chodników przy
przejściach dla pieszych oznaczona będzie.. kontra-stem i fakturą (ko-stka STOP i TROP').
Perony wyposażone będą w odpowiednią przestrzeń manewrową, na tyle dużą, aby osoba”
na wózku magia Wygodnie wjechać do pojazdu .i z niego wyjechać. Na parkingach
przewidziano. miejsca postojowe dla osób niepełnoSprawn-ych - miejsca będą szersze,
blisko wejścia oraz dobrze oznakowane. Budynek wyposa-żony będzie w przystosowane i
odpowiednio oznakowane toalety dla. niepełnosprawnych i osób starszych poprzez
obniżenie wysokości montażu armatury-sanitarnej i uchwytów, umiejscowienie klamekna
niż-szych wysokości-ach. w budynku przewidziano pomieszczenie na tzw. „pokoj matki z
dzieckiem"-”' ze specjalnym wyposażeniem, umożliwiającym przewijanie czy nakarmienie
małego dziecka. Inne rozwiązania przewidziane na terenie CentrUm Przesiad-kowego to
montaż biletomatów, który będzie umiejscowiony na takiej wysokości, aby osoba na
wózku była w stanie wykonać transakcję. Centrum będzie Wyposażone w czytelny i łat-Wy
do zrozumienia schemat komunikacji publicznej. Rozkład jazdy oraz inny rodzaj informa-cji
pasażerskiej będzie napisany duż-ą i czytelną czcionką, dodatkowo zamontowany będzie
system nagłośnieniowy, służący do przekaz-ywania informacji dla podróżnych.
'W badanych Wnioskach o płatność Beneficjent zawarł następujące informacje dot.
realizacji zasady zapobiegania” dyskryminacji:

"" Wniosek o płatność nr @@ _ W PFZEbUd-vwanvm Fir-zajściu podziemny-rn
zamontowano w posadzce listwy prowadzące dla ”osób niewidomych] niedowidzących.
Trwa montaż płyt chodnikowych na peronach, które także wyposażone są w elementy

— prowadzace dla takich osób,
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— Wniosek o łatność nr  0" _7 —- w okresie rozliczeniowym dokona no wyboru materiału do
wykonania pól uwagi oraz linii naprowadzającyc-h w rejonie peronów oraz na zewnątrz
budynku głównego, przez pewien okres wstrzymane były prace związane :
Wykonaniem tego zakresu prac na peronach, przez wzgląd na konieczność dokonania
nie-zbędnych ustaleń w przebiegu linii naprowadzających - rozmowy były prowadzone
z N_adzorem autorskim, Wykonawcą oraz przedstawicielami związku (PZN). Pra-ee
zostały wznowione. Obecnie prowadzone są uzgodnienia w zakresie tyflornap.

Natomiast w dwóch ostatnich Wniosk—ach o płatność, złożonych do  IZ, w odniesieniu do
realizacji ww. zasady Beneficjent wskazał:
— Wniosek o płatność nr  009 - ułożono linie. naprowadzające i punkty uwagi w rejonie

peronów oraz tyfl—omap na terenie Centrum Pr—zesiadkowego,
— Wniosek o pł_atnoś—ć nr_01_0: a) zamontowano automatycznie otwierane drzwi w

”budynku głównym, b) zamontowano .Iinie naprowadzające oraz pol-a uwagi, że)
nawierzchnie peronów zostały wykonane ze stosownymi obniżeniami przy przej-ściach
dla pieszych., wraz z ułożeniem kontrastowych linii, d) w pomieszczeniach toalet
wykonane niezbędne uchwyty dla osób niepełnosprawnych, a armatura została
zamontowania na odpowiednich poziomach, e)” odbyło się spotkanie z
przedstawi'cielami Polskiego Związku Niewidomych na terenie budowy Centr-um
P-rzfesiadkowego w zakresie dostępności, f) Wykonawca jest w trakcie przygotowania.-
tablic tyflogr'aficz'nych i tabliczek przydrzwiowych dla osób niewidomych.

W trakcie wizytacji miejsca realizacji Projektu w dn. 20.10.202'i2r. Beneficjent-
zaprezentowałwykonane prace dot. realizacji ww. zasady zapobiegania dyskryminacji.
Tabelę dot. weryfikacji wykonania przedmiotowych prac wraz z dokumentacją
fotograficzną, sporządzoną podCzas ww. wizytacji, ujęto w Zał. nr 5 do nin. Protokołu.

b) Projekt. ma neutralny Wpływ na zasadę polityki społeczeństwa informacyjnego.. W
ramach działań w Projekcie Beneficjent nie planował wdrożenia specyficznych rozwiązań
skierowanych na podwyższenie poziomu technologicznego poprzez podnoszenie umiejętności
korzystania z nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych, aktualizowanie wiedzy o
nowoczesnych formach za rządzenia i organizacji pracy, czy też  poprzez podwyższanie poziomu
”wykształcenia społeczeństwa. Badany Projekt nie przewidywał również działań Sprze-cznych z.
powyższymi” zagadnieniami.
2) W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie czy wydatki zadeklarowane Komisji
odpoviiiadają zapisem księgowym i czy dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka
audytu jest Właściwa, zgodnie z art. 25 Rozporządzenia delegowanego nr 480/2014 [art. 22
ust.. 2 lit. b) Rozporzqdzenia delegowanego Komisji (UE) nr 4180/2014] - w odniesieniu do
badanych wydatków — ustalono, że:
a) Beneficjent jest w posiadaniu oryginalnych dokumentów wspierających Wnioski"
o płatność nr R-PSL.04.05.01—24-0'159/19-006 oraz n r  RPSL.O4..05-.01-'24—0.159/19-007 (Umowy-
2 Wykonawca, wystawionych przez niego faktur, protokołów odbioru częściowego robót,.
dowo-dów za płaty za ww. faktury, protokołu postępowania dot. wyboru Wykonawcy wraz :
zapytaniami dot. treści SIWZ i odpowiedziami Zamawiającego, ofert-ami oraz dokumentacji-'
p.o-wykonawczej)”;
b..) wydatki objęte badaniem zostały fa ktycznie. poniesione w znaczeniu kasowym, tjjj. zostały
ur gulowane przelewami, ”bezpośrednio z rachunków bankowych Beneficjenta;
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cl Wydatki zostały poniesione w okreoe kwalifikowalności wydatkow („od dn.. ź1'e.12ź.zozzr.
do dn. 16.03.202—2r.);
d) wartości zbada nych wydatków kwalifikowanych, ujętych w ww. Wnioskac-h wynikają
z Zestawien wydatkow, potwierdzonych fakturami zakupu oraz ”dowod-ami ich poniesienia;
e;) zgodnie z 5- E ust. 8- ww. Umowy o dofinansowanie Projektu, Beneficjent został
zobowiązany do  prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dot. Projektu w ramach
własnej ewidencji księgowej w Sposób. przejrzysty, umożliwiający identyfikację
poszczególnych oper-acji księgowych i' wydatków w ramach Projektu - pod rygorem uznania
nie-wyodrębnionych wydatkow za niekwalifikowalne.
f) Zarządzeniem organizacyjnym nr 62/06 Prezydenta” Miasta Gliwice z dn. 31.19.2—3005r.
_(z:e.zn1.)-zo5tały”wprowadzone w Urzędzie Miejskim w Gliwicach zasady rachunkowości. W pkt
..a-Załącznika nr 3 do ww. Zarządzenia, zawarto. regulacje dot. ewidencji księgowej w zakresie
Jednostki Wydatków Funduszy Pomocowych, zgodnie z ktorymi:
-— w ramach jednostki JWFP dla każdego projektu realizowanego przez” Urząd. Miejaki

tworzony jest wyodrębniony zespół kon-t analitycznych obowiązujący od daty podpisa nia
umowy o dofinansowanie" projektu,

— W Strukturze kont analitycznych projektu za'Warty'j'es-t wyrćż mk numeryczny umożliwiający
identyfikację wszyatkich kont analitycznych Stosowanych do ewidencji księgowej danego
projektu,

-— ewidencja księgowa w JWFP nie obejmuje środków trwałych oraz wartości 'niem-a_terialnych
i prawnych powstałych w ramach realizacji p'rojEktu. ”Operacje przyjęcia środków trwałych-
oraz wartości niematerialnych i prawnych na stan majątkowy Miasta Gliwice (beneficjenta
projektu) dokonywane są w ewidencji jednostki księgowej JWUM, z wykorzystaniem
wy'rożn-ika numerycznego. dla projektu, natomiast na wyodrębnionym dla danego projektu"
koncie analitycznym 080 w jednostce JWFP księgowane są wszystkie ponoszone w trakcie:
realizacji projektu nakłady inwestycyjne do ostatecznego ich rozliczenia,

—-— wszystkie dokumenty finansowe związane z realizacją projektu podlegają -arch-i—wizacji w.
terminach. określonych w umowie o dofinansowanie projektu.

Dla badanego Projektu wprowadzono wyróżnik „56'”.
3) Projekt jest w trakcie realizacji, w związku z: czym wydatki znim związane księgowa-naa.
są na kontach zespołu 080 inwestycje [środki trwałe w budowie). Wydatki kwalifikowanedot.
b- danych faktur zostały zaksięgowane w następujący sposób: _

i k ;  "Hakim, . '. Kasis księgowe _ _ kwota !=!) LT-„a apis
__ I i I ' i I ' Widełkikwdiiffkoweiie ' i ' ”

_ _ roboty budowlanewgpkt . i  . .
13:32; 2:33?” 124179112 protokołu odbioru częściowego

1 niezna-112115107; _ ' " , .. nr 13

15322021 DNF-MHW” ama 2-57 23 1331333335 3333; - olso-'w—FP-cs-kw-Fz 211" ” ' ' ę ' Eg”

Razem zasadowe
_ _ _ _ ” _ _ . „ . roboty budowlane wg.pkt.2

Faazeznzoooz OBO-FP-SE-kw—Fw __ _ _ __ _ _
2 16.12.2021 13011111?adB-KW-FW Q...-342,15 Z:?Ękom ..odbloru c-zęsciowege
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oso-FP-ss-Kw—Fz
'130-W—FP-56—K—W-FZ

robót”? budowlane-wg pkt 2
protokołu odbioru cżęści'oWego
nr 13.

HBUFFP—EG-P'P-l-KW—F'W
IŚDaW-FP-BG-PP—l-KW—FW

rabaty budowlane wg pkt. 2
protokołu odbioru c::ęściowego
nr 13

HBO—FP—GG-P P-1-KW-FZ
130-'W+FP-EĘ-PP-1-K-W—FZ 545316523

robbty budowlane wg p_kt_ 2.
[J.-'fmnkołu odbioru częściowego
nr13

UBU-FP—GE—PP-Z—KW—FW
”130-W--FP-6.5_—PP-=2-KW-FW 11484030

roboty budowlane wg pkt; 2
protokołu odbioru częściowego
nr13

D&G-FP-EE-PP-2—.Kw-|;z

1.BO—W-FP—BE—PP—Z-KW-EZ17 2250,00
roboty budowlane wg pkt; 2'
protokołu odbioru częściowego-
"nr 13

' - liga.-3.903.”

.FSBŻ' 211120"?-
23122921

Razem

DSB—FP-GG-KW—Fw
130—W-FP-66—KW-FW5419935

rbboty budowlane wg pkt. 2
protokołu odbioru c-zięśtiowago
nr 14

EBD-?FP—EG-KW-FZ
130—WEFP-66-KW-EZ

34366'ł55
mbo'tv- budowlana wg pkt,. :

protokołu ”Odbioru częściowegof
['I-l' 14

:UBG-FP—EG-PP—I-KW-FW

iEOF-WFFP-TBE-PP—I-vKW-FW 323505, 14
rabatu budowlane wg pkt. 2
Prąd-kołu odbioru częściowegaą
nr14

USD:-FP-SE-PP-l-Kw.52
”13D-WaFP-Ęe-PP—l-Kwapz QĘŁISĘĘE

«fra-boty bu dowIa-ne wg pkt. 2
protokołu odbioru częściowego:-
nr 14

.OSO—FP—GG-PP-Z—KW—FW
'”TEŚ-W-FP€5:5-P=P=~2—'KW-”FW

.:EZQĘCLGG
roboty budowlane-wg -pkt_.- 2
protokołu ”odbioru ozęśbiowegp.
nr 14

oso-—FP—55-PP-.z-|cw-pz
lso-w-FP-ss—P-P—z-Kw-Fzbaa-owo

roboty budowla na wg pkt.. 2
protokołu odbioru cząśoiowegfo-
'hr'14

Raz-aim 15754 931321:

' FSB-znamiona:
28.122.021 OSO-FP—S—G—KW-FZ

130-W4-FP-66—KW-FZ

rabaty budowlane wg pkt-.. 1
Protokołu odbioru CZ'ęścibwĘgg
nr 14

_.DBO—FP—EĘ—KW-Fw
IBO—'W-FP-G'E-KWi—FW

roboty budowlane wg pkt.. 1
protokołu odbioru ”częściowe-go
nr'14'

Raz-em 3643.868,24

5:532021119005
1304W-FP-65—MFW 2743.15.14

roboty budowlane wgpkt. 1
prot-okołu odbioru częśći-oW-ego
nr15

DSO-FP-Ęb—KW—FZ
lab—'w—FP-ss—Kw-F—z'1..49_2..5359-,04

roboty budowlane wg pkt., 1
Prot-okołu odbioru częśći-owego
nr 15

Rafał?! 1, 751355518

FSB-2521110095
,.”

GSB-F-'P—.BE—PP-1-Kw-|=w
IBG-w-FP—55.—PP-.1..gw,pw54.329.55

roboty ”budowlane. wg pkt, 2
prot-okołu odbioru częś'cibwaga;
nr 15

. rotakó'l : audyt-uf Proiekt nr RP$L040501-24-0159119
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roboty budowlane wg.. pkt. 2'
'13:24.0'10,45 protokołu odbioru. częściowego

nr15

nao-FP-e:e-ee-_:1-kw-Fzs
1ao-w-FP-ea-PP-"1-kw—Fz

Rozen: 198331,
roboty budowlane npikt. :?

27.59.39 protokołu odbioru .częśtiowege
n r  16-

DBG-FP”—66-KW4FW
13U-W-FP—EG-KW-FW-

roboty budowlane. wg. pkt. .2
”143415551 ”protokołu odbioru częściowego:

'nr 16.

BBO'-FP-55-|<w-pz
13'u-w-FP—EG-Kw..|:z

_ __ . _ _ _ roboty budowlane wg'pk't. 2
IĘŚĘŻPBŻGPEPIIKĘVJFW 9235553 protokołu odbioru częściowego.

FSBŻDE'llmUlo ' ' ' ' " ' _ nr 15

IBU-w-F'P'-66-PP-'2-KW--FW ' - III;-15. . .- . .ę . .e.

robot-y budowlane wg pkt. 2'
1580330 protokołu. od b'ioru częściowego

_ nr. 16

roso:-”FP-_ee-P-P-z-kw-Fz-

'lisow-EP-ee-ee-z-Kw-Fz
roboty budowla ne wg pkt. ”2

I”.9.35,_4? protokom odbioru- częściowego
nr 16130 "W* FP 'EE-PP; LKW-FZ

”Razem 2753177,
_ __ __ . _ roboty budowia'newg-pkt.1

_lżżx'źiźźźgia --1'.za,9.ooa,rzo protokołu odbioru częściowego
FSBŻQZLIIMQ ' ' _ nr 16

”ieee-zaza. roboty budowlane wg pkt. 1oso-FP-65.-Kw›.—-FZ . _ -- -ISD—w-FP—EB-KW-FZ' 5,_5__1_1.3a3,_55„ $:??i odbioru .częacioweeo

Razem ' 7. 7-10. era, 185

Ww. fa ktury d rugostronnie zostały zaksięgowane na -'p-rzeeiwstawn'=ym koncie '20'1—FPeĘĘ,
dedykowanym roz-rachunkom z wystawca tych faktur. Wydatki niekwalifikowane: (w tym
podatek VAT, ktorego Beneficjent nie może odliczyć od podatku należnego) księgowanesą na
wyodrębnionym koncie OSO-FP-SG-NKW Inwestycje (środki" trwałe w budowie) Zo-Chodnio
Brama Metropolii Silessia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach - NIEKWAUFIKOWANE.
h) zgodnie z 9 ”1-8 ust. 1 Umowy o dofinansowanie Beneficjent został zobowiązany do
przechowywania doku mentów zw.. : real izacją Projektu przez okres 2' lat od .d nie 31 grudnia
następującego po złożeniu zestawienia wydatkow do. KE, .w ktorym ”ujęto ostateczne wydatki
.d-Otyczące zakońC'Zeni-a Projektu.
i) badane faktury na pierwszej stronie. zostały opatrzone napisem: „Projekt jest
współfinansowany .? ..Unii Europejskiej w ramach RPO WSI. 2014-2020”. Beneficjent-
przygotował opis do każdej faktury., który jest nadruk-owywa-ny na jej odwrotnej stronie,. a w
przypadku braku miejsca — na ded atkowych kartach (trwale : nia połączonych). Przedmiotowy
opi-s zawiera”:
—— pkt 1 Potwierdzenie dokonanie kontroli merytorycznej dowodu. w ktorym ujęto. informatio-

dot. m.in.: 3) 'nr umowy 2 Wykonawca oraz wprowadzonych do niej zmian, b) terminu
płatności, .c) tytułu Projektu i nr Umowy .o dofinansowanie, d) nazwy fu nd uszu ..z ktorego
Projekt jest finansowany (EF-RR), e) nazwę programu operaeyjnego ”(RPO WSL 2014—2020),

_. mmp-ći : audyt-u ”[ Projekt nr Real..o4.os.01-za—ozsej1e Stronaesa : 9.1
Beneficjent: '.GL'iW'it-Ż'E - MASTO NA- PRAWACH POWIATU
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f) zgodności wydatków z art. 39 ustawy PZP, g.) potwierdzenia prawidłowości Wykonania
robót zgodnie z danym pretokołe'm odbioru cześciowego i umow-ą zawartą : Wykonawcą-.
PoWyż'sze informacje zostały potwierdzone za zgodność merytoryczną przez inżyniera
Kontraktu oraz pracownika Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miejskiego w
Gliwicach,

— pkt 2 Potwierdzenie dokonania kontroli pod względem formalno—rachunkowym oraz
zgodności z” planem finansowym -— wskazano zadanie budzetowe (IR/2021/50/08) oraz
dekretację Wg klasyfikacji budżetowej. Powyższe informacje zostały potwierdzone przez
pracowników Wydziału Inwestycji i Remontów oraz Wydziału” Księgowości Urzędu
Miejskiego w Gliwicach, skontrolowane przez Głównego Księgowego i potwierdzone w
zakresie celow-ości wydatku i jego zgodno-ści merytorycznej przez Naczelnika Wydziału
inwestycji” i Remontów,

— opis. do faktury -— wskazano”: a) Zadania, których dotyczą wydatki z danej faktury wraz :
adekwatnymi kwotami koSztów w ra mach poscególnych kategorii [WYD.„l, b) kwoty
dofinansowania UE, c) kwoty wydatków niekwalifikowanych w ramach poszczególnych
Zadań, d) informację o sposobie wyodrębnienia kosztu w ewidencji księgowej, o)
informację, z jakim rodzajem działalności wydatek jest zWiiązany: opodatkowanej VAT /
nie-opodatkowanej VAT.

Wymogi IZ RPO WSL w zakresie opisu dokumentów księgowych stanowiących dowód
poniesienia kosztu kwalifikowane-go zosta-ły przedstaMone w Zair. nr 5 do instrukcji
wypełniania wniosku o płatność EFRR (wersja ”9 z dn. 23.03.202'1r. oraz wersja 10 .z dn.
16.03.2022r.).
3) W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy w przypadku” wydatków
zadeklarowanych Komisji — ustalonych zgodnie z art. 67 ust, 1 .lit. b) i c) oraz art. 109
Rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 14 ust. 1 Rozporządzenia (UE) nr 1304/2013 (art. 25
ust. 1 lit. b) i” c) Rozporzqdzenia (UE) nr 223/2014] - produkty i rezultaty stanowiące
podstawę płatności na rzecz beneficjenta zostały zrealizowane, czy dane dotyczące
uczestników lub inne zapisy związane z produktami i rezultatami są spójne : informacjami
przedłożonyml Komisji oraz czy wymagana dokumentacja potwierdzają-ca dowodzi, że
”ścieżka audytu jest” właściwa zgodnie z art. 25 Rozporządzenia delegowanego KE nr-
480/2014 [art. 27 ust. 2 lit. c) Rozporzqdzenia delegowanego Komisji (UE) nr 4180/2014] —-
”ustalono, że:
Projekt nie zakładał kosztów ustalanych w oparciu o: standardowe stawki jednostkowe oraz
kwoty ryczałtowe nieprzekraczające 100.000 euro. wkładu publitznego, o których mowa w art.
”567 ust. 1 pkt b) i c) ww. Rozporządzenia nr 1303/2013 i art. 14 ust. 1 ww. Rozporządzenia nr
"1304/2013. Beneficjent i jego Projekt nie są związani wspólnym planem działania, o którym
mowa w art. 109 ww. Rozporządzenia nr 1303/2013. Natomiaat ustalenia w zakrezie realizacji
zakładanych wskaźników przedstawiono poniżej — w p-kt.|l.4) nin. Protokołu.
4) w wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie czy dane dotyczące wskaźników i'
celów pośrednich są wiarygodne [art. 27 ust. 2 lit. d) Rozporzqdzenia delegowanego Komisji
(UE) nr 4819/2014] — ustalono, że:
a) W ”p kt F.1 Wniosku o ”dofinanaowanie (y. 004) określono następujące wskaźniki

. ?duktu:

Fretek-ó! zaudytu/ Projekt nr RFSLMzostal—2141159119 Strona 34. z 3.1
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— Szacowany raczey spadek erniSji gazów cieplarnianych [tony równoważnika ..CGZJ-wa rtosc
docelowa: ”1068.17000 [wspolny wskaźnik produktu KE — CI34, ”wg Wspólnej Lis-ty
Wskaźnik-aw Kluczowych 2014-2020, EFRR, FSF”; wskaźnik- nieobligatoryjny' dla projektów
typ-u 1-3 w ramach Działania 4.5.1 RPO WSL, wg Zał. nr 2” S-ZOOP RPO WSL 2014—2020 oraz
pkt. 3.1 ppkt 13. Regulaminu ww. naboru]. Beneficjent wskazał, że wartość w. wskaźnika:
oszacowana została na podstawia przyjętego przez. Radę. Miasta Planu Gospodarki;
Niskoemisyjncj oraz dokumentacji dot. instalacji fotowoltaiczne],

— Długość wspartej infrastruktury rowerowej [km ] — wa rtoś-ć docelowa: 1.07000. [wskaźniki
produktu kluczowy krajowy -— wg;WLWK. 2014—2020 oraz wskaźnik: produkt-u .Spźe'cyficzny dla
działania 4.5.1. RPO WSL/wskaźnik nie-obligatoryjny - pkt. 3.1 ppkt. 11 Regulaminu ww.
naboru oraz Zał.. nr 2 do SZO'OP RPO WSL]. Beneficjent wskazał, że: a) wartość ww.
wskaźnika wynika z projektu budowlanego-, b) wydatki, które odpowiadają za realizację
wskaźnika isą ujęte w _Zadan-iach nr 1, 4 i 5, tj.. WYD-003, WYDOOE, WYDQ07, WY010,WY011,
WYDlŻ ,  WYD13, WYD15;

— Liczba wybudowanych zintegrowanych” węzłów przesiadkowych- [szt..] — wartość” docelowa:
"1 [wskaźnik. produktu kluczowy kraj.-owy wg. WLWK ”2014—2020 oraz wskażnik produkt-u
specyficzny dla działania 4.5.1 RPO” ”WSiL/wskaźn ik obligatoryjny - pkt. 3.1 ppkt- 1
Regulaminu ww. naboru oraz Zał. nr 2 do SZOO-P- RPO WSL]. Beneficjent wskazał, że: a]
war-tość wskaźnika wynika z projektu budowlanego, b) wydatki, ktore odpowiadająca
realizują wskażnik. ujęte 'są w lada-niach 1-5, tj.WYD001—WYDIS;

——- Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride” [szt.] — wartość docelowa: 1 [wskaźnik
produktu kluczowy krajowy wg WLWK ”2014-2020 oraz wskażnik produktu. specyficzny- dla
”dZi'ałania' 4.5.1/Wska'źnik nia-obligatoryjny - pkt. 3.1 ppkt 7 Regulaminu ww. naboru oraz: zał.
nr 2 do SZOOP RPO WSL]. Beneficjent wskazał, że: a) wartość wskaźnika wynik-az projektu
budowlanego, b) wydatki, które odpowiadają za realizację wskaźnika są ujęte w Za-dan'iu nr
1 - WYDOOB- i WYDGOS;

— Liczba stanowisk. postojowych W wybudowanych obiektach _„BikeaRide” [szt.] - wartość
docelowa: 82 [wskaźnik produkt-u kluczowy kraj-owy specyficzny dla działania/wskaźnik
nieobligatoryjny. Beneficjent wskazał, że: ~a) wartość. wskaźnika wynika z projektu
budowlanego, h.) na nin... wskaźnik ”składają się 3 wiaty po 24 miejsca i boksy na 10 miejsc,
o) wydatki, które odpowiadają za realizację. wskaźnika są. ujęte w Zadaniu nr ”1 - WYDIO3 "i
WYDOOS;

— Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb-fasola : niepelnosprawnościami[._-szt. ] - wartość
docelowa: .1. Beneficjent wskazał, że; a) wartość wskaźnika wynika z. projektu
budowlanego, b) wydatki, które odpowiadają za realizację wskaźnika są ujęte w Zedo-niach
1-5, tj. WYD001-WYD15.

W odniesieniu do wszystkich powyższych wskaźników Beneficjent wskazał, że protokół
końcowy będzie dokumentem pot-wierdzajacym osiągnięcie założonego poziomu danego
wskaźnika oraz, że zostanie on osiągnięty na moment rzeczowego zakończenia realizacji
Projektu.
Badany Projekt j'eat w trakcie realizacji, w zwiazku z czym, w badanych Wnioskach :o płatnosć.

;. . .- także w dwóch ostatnich Wnioskach o płatność„ złużnych przez Beneficjenta:
« _

VJ"

( '

~a Skrót-: WLWK-2o1-4—2f020
Protokoł z audytu .] Projektor RML-„94.05.8-14-24-01-59219 strona:-35 ; 9-1.
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— nr RPS'L.04.0_5.D'1-24-9159/19-
zatwierdzony przez l_Z),

— nr RPSL.04.05.0'1—2-4—0159/19—010- za okres '118.08'.2£i.2_2r.— 07102022r (wniosek:.wirak-cie:
procedowania przez IZ),

Beneficjent wykazał warto-ść ww. wskaźników: 0,09%.
W Umowie o dołinansowanie nie określono wskaźników produktu specyficznych dla Prjektu...
Ze względu na zakres rzeczowy Projektu, nie miał również zaatosowania określony w
Regulaminie konkursu, wskaźnik. rezultatu: Liczba pojazdów korzystających z miejse
postojowych w wybudowanych obiektach „,-parkuj ijedź'i.
Dla Działa nia 4.5.1 RRPO WSL nie zd ełiniowano rownież wiskaź-nikow rezultatu
długoterminowego.
b) W pkt. C.1 a) i b) Wniosku . o  dofinansowanie [v. 004) wskaz-an następujące klucz-we
eta py realizacji inwestycji dla kosz-tów kwalifikowanych:
— termin rozpoczęcia realizacji Projektu-: 118.'1'2;2020r.,
-— termin wszczęcia poste powania o udzielenie zamówienia na rzeczową realiz-aaję Projektu

16..10.2019r.,
— termin rozpoczęcia rzeczowej realizacji” Projektu: 27.08..62i120r.,
— "termin wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, ki.-”aire przekroczy 50%

plan owanych koszt-ów Projektu: 16.10.2019n,
— termin zawarcia ”umowy z wykonawcą. prac inwestycyjnych? ( 5 %  planowanych kosztów

Projektu): 27.08._2i020r.,
— term-in zakończenia realizacji Projektu: 27.10.2022r.
Aktualnie trwają uzgodnienia pomiędzy Beneficjentem a Instytucją Zarządzającą dot. zawarcia
kolejnego aneksu do Umowy o dofinansowanie. Audytującym przedłożone-: a) Formularz
dotyczący zmian kosztów kwalifikowalnych w projekcie, b) Formularz dotyczący zmiany
terminów realizacji projektu,. c:) Formularz dotyczący zmian zakresu rzeczowego, oraz:
—- ”pismo Beneficjenta” z dn. 03.12.2021r. wraz z o'd'p'owiedziami IZ - pismem nr FR—

RKPlABB.1.38.1.202"1.JN FR-RK-P1.KW-02882/21 z dn. 21.12a.'2021r., nr FR-
RKP1.=433.138.1.202'1.J'N FR-R.I(P'1.KW—-001311/22 ?. do .  28.01.2022r. oraz nr- FRS-—
RKP 1.433. 138.1.2'021JN FR-RKP1.KW-00333/22 z .dn. "';2'3".02.'2022_r.,

— pismo BenefiCjent-a : dn. 09.08.2022r. wraz z odpowiedzią iZ - pio-mem nr FR?-
R'KP1.433.138.1.2021.JK FR-RKP1.I<W-02037/22 z dn. 06.10.2022r.

W ww. piśmie nr FR-RKP1.433.138_.1.2021.JN_ FR—RKP-lKW-OŻSŚŻ/Żl : dm -2'-'1.1.21.2"I227i1r: IZ
wyraziła zgodę na zmianę terminu za kończenia realizacji Projektu z 27 października 2022r na
27 stycznia 2023r.
c) Aktualnie Beneficjent złożył 10 Wniosków o płatność, przy czym wniosek nr
RPSL.04..0-5..01—24-0159/19-010. (za okres 18.08.2022r. — 07.19.2022r.) nie został ieSzcz-e
zatwierdzony przez IZ. W przedmiotowym Wniosku Beneficjent wskazał, że:
— Zadanie 1 Budowa dwor-co autobusowego : zadaszeniem i tunelami wraz .:

zogospodorowoniem terenu — stan realizacji: w trakcie realizacji:. a) Zadaszenie główna:
zakończono montaż obudowy słupów z blachy tytan-cynk na zadaszeniach 1-6; b) Przejścia-
p'odzi'emne: zakończ—ono odbiór UDT trawelator-a, zakończono montaż balustrad i
pochwytow; :) Monta-ż krawężników i układanie- podba dowy pod nawierzchnie na parkingu
P'Ż; d) Ułożenie nawierzchni : warstwy ścieralnej na południowej jezdni Centrum

za okr-es 15062022r — 1 9 8 2 0 2 2 r  (wniosek

”frote-kół z.:audyt-u ] Projekt n—r RPSL.B4.05.-.01-24-.0159/129 reedman; zai
Beneficjent: GLIWICE - MASTG NA PRAWACH Powiatu.
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Przesiad kowego (wzdłu-ż terenu z PKP”); e) Zakończono prace związane .: połączeni-ami i
konfiguracją słupków ochrony antyterrorystycznej; f) Kontynuacja robót drogowych w
rejonie wieży ciśnień i pochylni; g) Wykonano podbudowęz betonu asfaltowego na” ścieżce
rowerową pod murem oporowym; h) Kontynuacja montażu głośników, kamer, latarni; i)
Rozpoczęto montaż wiat roWerowych; j) Zamontowano dodatkowe kosze wtunelu nowym
i istniejącym; k) Rozpoczęto- roboty w rejonie wyjazdu :z obiektu przyul. Kolberga w rejonie-.-
Skrzyżowania z ul. Udzieli; I) Mury oporowe-: trwa montaż płyt betonowych, trwa mont-aż
okładziny z drewna,
Zadanie 2 :  Budowa budynkow (pomoc publiczna) — stan realizacji: w trakcie- realizacji,: w
budyn ku głównym trwają prace malarskie, trwają prace? rozruchowe i' pomiarowe na
instalacjach wewnątrz obiektu (wentylacja, klimatyzacji, elektryka i” niskie prądy-),
zakończono montaż mebli w pomieszczeniach kuchennych,
Zadanie 3: instalacj-o fotowoltaiczne (po-moc pool-rozna) — stan realizacji-: zadanie
zakończone,
”Zadanie 4: Rozbudowa ul. Składowej :' ul. Toszeckiej wraz z rondem - stan realizacji: w
trakcie realizacj i; trwają roboty :d rogowe (brukarskie i przygotowanie ścieżki rowerowej w
rejonie ul. Składowej). Trwają prace ZWiązane z wykończeniem terenu przyległego do drogi
(wjazd od” ul. Tos-zeckiej), stacji trafo, oraz budynku BB (chodniki, parkingi, skarpa).
Zakończono prace związane z kanalizacją deszczową- - łącznik pomiędzy ul. Składowa i'-
To-szecką. Wykonano montaż schodów terenowych do budynku 53, wraz z wykonaniem
całego zagoSpodarowania terenu przyległego w tym także wokół stacji trafo,
Zadanie 5: Przebudowa fragmentu ul. Tarnogórskiej — stan realizacji: w t'rakcre realizacji;
wykonano podbudowę z betonu asfaltowego fragmentu ścieżki rowerowej po
przebudowie kanalizacji Orange w rejonie'wjazdu na sąsiadują-cy teren,
Zadanie 6: Promocja projektu — stan realizacji: w trakcie realizacji; miejsce realizacji”
Projektu jest oznaczone zgodnie wytycznymi. Na ”stronie internetowej Beneficjenta
znajduje się informacja na temat realizacji Projektu wraz z bieżącą relacją na temat
postępów prac, która również przekazywana jest lokalnym mediom.

"Gd nośnie planowanego przebiegu realizacji Projektu do „czasu złożenia kolejnego wniosku o
płatność Beneficjent wskazał:
-- Zadanie 1 - kontynuacja prac związana z zadaszeniem, przejściami podziemnymi, mura-mi

1

opera-wymi, za kończ-enie prac brukarskich na wszystkich peronach, wykonanie nawierzchni
bitumicznych wraz z nawierzchniami b_rukarskimi na parkingu P2,wyko_nanie nawierzchni
Ścianalnej na parkingu Pl, P2, ul SkładOwej, Toszeckiej oraz pozostałych jezdni wewnątrz
układu dróg, konfiguracja BMS urządzeń: pompowni, agregatu wody, słupków ochron-ny
an*tyterrorystyc—znej, zakończenie montażu ka mer-oraz głośnikow na obiekcie, zakończenie
montażu wiat rowerowych, montaż. elementow małej architektury, nasadzenia drzew i
krzewów,
Zadanie 2: a) Budynek główny: przeprowadzenie odbioru technicznego., b) Budynek
pomocniczy”: próby i rozruchy na instalacji elektryCznej, niskoprądowe] i sanitarnej,
zad-anie 4: a) zakończenie robót drogowych ”i sieciowych w rejonie _ul. Składowa] i'
Toszeckiej, b) nasadzenia drzew i krzewów, c] prace związane z wykonaniem ogrodzenia
wokol pa rkingg-u PZ,
Zadanie 5: a) nasadzenia drzew i krzewów, b) wykonanie fragmentu śnie.-tki” rowerowej.

arotokół .z audytu !: "Projekt n”r'RP-SŁM.05.U.1-24-0159119 'ZS-tr'ona 8?.z— 91
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d) w toku audytu B—enencjent przedłożył nw doku niemacie. obrazującą? poziom-
zaawansowania realizacji Projektu:
-— Protokół odbioru częściowego nr 23 za sierpień 2022r., w którym Wskazano nw. ”informacje:”:

if łącznie roboty wykonane od początku realizacji: ”37.132.442,” zł netto, poziom
zaawansowania: 90,67%,

,; pozostało do rozliczenia: 14.1D_5.88_1,41 zł netto, tj. 9,33% wartości inwestycji
— Tabelę rozliczeniową 23 za Sierpień 2.0222, w ktorej w5kazano informac dot.
_ zaawansowania poszczegolnych robót:
...,W" __ _' KWOTA BRUTI'O i.- Poziom zaawansowa . '. :  . _ AsoR. MENTRo ir -_ -. _ _ __
' i'" " w ' B _ '- [ZŁ] .» robót ' ś-

_ .. . ._ . - .'i_Żi.i.. lmmrlmm ~..--..ze ii - -. '
1. I. OBSZAR 11% + INNE 112.715.346,57 92,  22%

' "" .ż '  .
GTi-_" _ .

'. .

2. ll. OBSZAR I B  + INNE 4. 045. 632, 37 81, 49%
3. _'.'_' OBSZAR1C+INNE _ _ 284172286 __ _ 92.45%%

.' : :*:*-31%”;— z
13.35.311- „3.55 ."

30 075 039, 87 W _ a_a, 32%
- -. - . _; . ;;;.ksm'iiiizkwnunkowmz _ _'_ rf; ~ 51”

5. VII OBSZAR 1% + lNNE 12. 912 123, 70 89, 31%
- , __ BQFINANSGW „. 15:- „Ł, .

_ | XIV. INNE 2. 519 721,15 53. 06%
Zgodnie z ewidencją księgową Projektu, przedłożoną w trakcie audytu, postęp Finansowy wg
stanu na VII/2022r. przedstawiał się następująco:
— kon-to OSO-FP-BG-KW-FW kwota. 16.568.—407,01 zł,
— konto 080-FP-66-KW-FZ kwot-a: 89.98_3.781,04 zł,
— konto 080-FP—66—PP-1-KW-FW kwota 6257231271 zł,
=-— konto '080-FP-66-PP-1-KW-FZ kwota 12.936..2-55,-43 zł,
— konto 080-FP-56-PP-2-KW—FW kwota 647.048,00 zł,
— ”konto OBO-FP—GE-PPAZ-KW-FZ kwota 970.572,00 zł,
—-—- konto OBO-.FP-GG-NKW kwota 30 334 875,81 zł (wydatki n'ie'kwa'lifi'k-owone).-
o) W dn. 20.10.2022r. przeprowadzono wizytację w miejscu realizacji ”Projektu '-
szczegółowy opis vide pkt ||.1) Cz. A ppkt. 30 nin. Protokołu.
Tabela we ryfika-cyjna dot. wykonania prac udokumentowanych faktura-mi ujętymi w badanych
Wnioskach o płatność oraz dokumentacja fotograficzna wykonana ”podczas ww. wizytacji
została ujęta w Zał. 5 do nin. Protokołu.
5) W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wkład publiczny został
wypłacony Beneficjentowi zgodnie z art. 132 ust. 1 Rozporządzenia (UE) nr 1303/20113Itm.
27 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014] — ustalono, że:
Na podstawie danych zamieszczonych w systemie SL2014 ustalono, że:
a) Wniosek o płatność nr RPSL.04.05.01—24—0159/19-006 za okres 06.11.20211'. —
3'1.1.2.2021r..: a) wpływ do IZ w dn. 24.01.2022r. , b) data zatwierdzenia przez IZ: 2'1.02.-2.022r.,
_c) wydatki uzna nie za kwalifikowane: 20. 362 843,64 zł, tj. są zgodne z kwotą zadeklarownną
przez Beneficjenta, d) doł-”masowanie: 16.778.412,11 zł, e) .ZIeŁie'ni'e' płatności
njr 12022/2022/U2 (dat-a rejestracji: 22.02.2022r., rzeczywista data płatności: 01.03.202-2r.,
kw a płatności: 16.778.412,11- zł, stat-us zle.-cenia: zrealizowano),

Pło-teka rz- audyt.-u .! "Projekt,.nr-RR'.51.04;as.n1—z.4-or'1sar13 atm-na 33 :31
oznaczeniem”: GL.!WłĘE - maam NR .RRAWRCH POWIATU
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b”) Wniosek o płatność- nr RPSL.Dfi._05..01—244DT15'9/19—UD7 za okres-: '.01.0'1..'2G2'2'r. —'-
29.04.2023: a) wpływ do l'Z: " u. 001 w'dn. 29.04.2022r. o o. 002 w dn. 120.095=-.2'022r.,. 0 u.
003 w do. 24.05.2022r., b) data zatwierdzenia przez IZ: 2'6.05.-2022r., c) wydatki uznane za.
kwalifikowane: 1044534033- zł, tj.. są zgodnie .z kwotą zadeklarowaną przez Beneficjenta, ”d)
dofinasowania: ”856354022 zł, ef) Zlecenie płatności nr 37:2164/2022/U2 (d.-ata rejestracji-:
”27.05.2023... rzeczywista data płatno-ści: 08.06.2022r., kwota płatności: 856354032” zł.
status zlecenia.: zrealiz-owa'n D.).
Na podstawie Dzien nych wyciąg-ów z. rachunku oan'-koWej'go Beneficnta w Banku Millenium
TS.-A.. ustalono, że:
—— kwota- refundac-ji dot. Wniosku o. płatność nr- ”RPSL.-04.05.01-24-015-9/19-006 w wys

”16.778.412. 11 zł wpłynęła na ww. konto bankowe w dn. 01.03.2023...
— kwota refundacji dot. Wniosku o płatność nr RPSL.04.05.01-24-0159/119-007 'w wys

3.663.540,22 zł wpłynęła na ww. konto bankowe w dn. 08.06.2022r.
Ww. rachunek bankowy został wskazany jako rachunek dla celów refundacji w adanym
Projekcie - zgodnie z Aneksem nr 2 z dn. 16.02.2023. do Umowv o dofinansowanie.
:) Ww. zatwierdzone kwoty kosztów kwalifikowanych i dofinansowania zostały ujęte:
-—- Wniosek 'o płatność ”nr R'PSLDZL05.0.1-24-0159/19-006 - w Deklaracji wydatk-ów IZ-

n-r RPSL.IZ.01-D09/21-01 (data zatwierdzenia-: 20.04.2023.) i zadeklarowane do KLE we..
Wniosku o płatność nr RPSL.'IC.-00—WQ'B/21-00 (za okres do dn. 31.03.2022r.). Do KE
zad elk-l a rowano następujące kwoty kosztów kwalifikowanych: 20.362.843554 zł i”
dofinansowania: 15._7'78.412.11 zł, wg kurs-u: 4,6369” zli/EUR - koszty kwalifikowana;-
-4.391.477,85 EUR i wkład UE: 3.618.454.59 EUR;

-—— ”Wnios—ek o płatność nr RPSL.04.05.01-24-0159/19—0'07 — w Deklaracji wydatkow IZ nr-
R-PTS.L.IZ.01-Dl2/21-01 (data zatwierdzenia: 11.07.202'2-r.) "i zadeklarowane- .do- KE we
Wniosku o płatność nr RPSL-.łC.00-W10/21-00 (za okres do dn. 30.06.2022r.) Dlo ”KE
zadeklarowana następujące kwoty kosztów kwalifikowanych: 10.4—45.84D,03 zł i
dofinansowania (8 663 540.22 zł), wg ku rsu: 455.355 zł/ EUR - koszty” kwalifikowanie-:
2278.05.49 EUR 'i wkład UE: 1.889.333,82 EU R.

Elektroniczne wersje (w formatach PDF/ExceI/Word/J PG") ”dokumentów doit. badanego
Projektu oraz wyjaśnień, materiałow dodatkowych i korespondencji,. zebranych w trakcie nin.
audytu (IA - Beneficjent), a także materiałow dokumentujących przeprowadzone weryfikacja
w zakresie: promocji, COŚ-._ postępowania o udzielenie zamówienia publicznego-;
kwalifikowalności VAT ”i in. stanowią Załącznik. nr 12 do nin. Protokołu.
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Na tym Protokół zakończono. ”Integralną część nin. Protokołu stanowią Załączniki od nr- 1. do
nr 12. Protokół został odczytany wszystkim osobom obecnym, biorącym udział w
.czyn'noś-Ciach. Protokół sporządzony został w 2 jednobrzmiących egzam pla rzach, z których
egzemplarz nr” 1 po uprzednim odczytaniu i podpisaniu pozostawiono Beneficjentowi.
Wykaz załączników”:

' Załącznik nr 1 Pism-o Beneficjenta ze wskazaniem osób uczestnicz-ąCych w ma. audycie -— nr IR:.1?'10.1.2022 'z dn. '
26.08.2022eersja elektroniczna

' Załącznik nr 2 _Zestawienia dot. ustaleń oraz proce5u oceny budzetu Projektu i kosztów kwalifikowanych objętych
badanymi Wnioskami o płatność - w zakresie zgodności z warunkami naboru. Umowy o dofinansowanie
i Umowy z Wykonawca. faktycznego poniesienia badanych kosztów kwalifikowanych i faktycznej
realizacji zafakturowanych robót/usług/dostaw wersja elektroniczna - pliki w formacie Excel:
ZA” [_ VERl'F Y_-iA_BUDZET_ Projektu-2b__ZZK_ obsznr__A_zg odność__ Ko tagorie wyda tka w__ WoD__ u. 03;
ZAL _VERIF Y_lA_B UDZET_ Projek-to—ZZK_ PODZIAŁ NAKATEG GRlE_21__ 03__2019_ a_-2-_ zgodność__ :(.-kw.
WoD; ZAL VERIFY_lA_Projekt; ZAL VERIFY_lA__Wydo-tki kwalifikowane) oraz materiały i wyjaśnienia
Beneficjenta dotyczące szacowania budżetu Projektu na etapie aplikacji o” środki UE (wersje.
elektroniczne: Excel ; PDF.; WORD).

' Zalacznik nr 3 Wyniki weryfikacji badanych wydatków” pod kątem wykluczenia podwójnego finansowania (”wersja: '
elektroniczna — folder: VERIFYJA; Wyklucz; Podwójne finansowanie).

Załącznik nr- 4 Szczegółowy wykaz zbadane] dokumentacji (wraz z procesem jej” weryfikacji) oraz zestawienie- zmian
Ogłoszenia o zamówieniu dot. postępowania „Zachodnia Brama Metropolii Silesia — Centrum”

_ Przesiadkowe-w Gliwicach - robot-y budowlane'i/wersja elektroniczna
Załącznik nr 5 Dokumentacja fotograficzna z wizytacji w miejscu realizacji Projektu (łącznie-: 236 zdjęć) wraz z

rysunkami dot. miejsc parkingowych (3 _szt.) oraz Wykazem elementow robot objętych badanymi
Wnioskami o płatność i Wykazem wymogów dla osob niepełnosprawnym uwzględnionych podczas.

' realizacji inwestycji (zdjęcia: forma. elektroniczna/JPG; wykazy: forma eiektronlczn—a/WUR—D.i rysunki-—
_ wersja papierowa).

załącznik nr 6 Wyjaśnienie Beneficjenta z dn... 24.09.2022. dot.. przychodów w Projekcie/wersja elektroniczna
' Załącznik nr 7 ' Wyjaśnienie Beneficjenta : dn. 22.09.2022. ”dot.. ustalania szacunkowej wartości” zamowienia/wenge '

elektroniczna
Załącz-nik _m' & Wyjaśnienie Beneficjenta : dn. 04.10.20221'. dot. nie'kwaliłikowaIn-ości kosztów robót ujętych. w

Protokołach konieczności
Załącznik nr 9 Wyjaśnienia Beneficjenta wraz- z dokumentami przesłanym-i w dn. 17.10.2023. dot.

niekwalifikowalności kosztow robót ujętych” w Protokołach konieczności/wersja elektroniczna
Załącznik nr 10 Wyjaśnienie Beneficjenta : dn. 04.10.2023. dot. pomocy publicznej/wersja elektroniczn-a

' zaletami-;< nr 11 Wyjaśnienie Beneficjenta : dn. 19.10.2022r. dot. nieaktualnych danych dot. Projektu. zamieszczonych
na stronie internetowej wraz : elektroniczną wersją potwierdzenia pierwszej płatności, dokonane] w
Projekcie!wersja elektroniczna.

Załącznik nr 12 Elektroniczne wersje (w forma-tach PDF/Excel/Word/JPG.) doku-mentów dot. badanego Projektu oraz
Wiliais'nieii. materia-low dodatkowych _i korespondencji. zebranych w trakcie nin-. ”audytu (na -.

' .:_;u ! Projekt nr 3951.34.0591-24-0159/19 enana 2.9.1
Beneficjent ' e'Ltwrcc MAsro NA PRAWACH Pewna:
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Krajowa Administra'ęia
Skarbowa

Beneficjent). a także materiałów dokumentująćifch prze prewadz'one weryńkatje .w. zakresie: prawnik _
DOŚ postępowania @ udzielenie. zamówienia publicznego; kwallf'kewalnusq VATi m. | __

*) Załączniki w wersji elektronicznej zapisano na .- " _ ..?Tlfinch DVD (2 Sad: ) ._ __

Katowice/Gliwice, 27.10.2022r. .
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