
.I.

z dnia 21.10.2021 r.

w apraW-ie procedury zawarcia aneksu do umowy o zamówienie publiczne dla zadania
objętego Projektem, do którego stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień

publicznych

ŁODĘAWOWE INFORMACJE-:
I.

2-

4.

6.

Jednostka kontrolująca: Wojewadi Fundusz- Ochrony ŚrodoWiske-i Gospodarki
Wodnej w Katowicach. ' '
Nazwa i adres Beneficjenta”: Gl—iWice — .Masto [na prawach pomału; ul. Zwycięstwa
21, 44-100 Gliwice..
Projekt:
[) Nazwa: „Poprawa efeklą

Gliwice. - II";
2) Oś priorytetowa: POIS. 01 00. 00 — Zmniejszenie ennsyjnoścl gospodarki

Programu Operacyjnego htfrasuuktura'1 StudDMSkD 2014-2020;
Działanie 1.7: „Kompleksowa likwidacja. niskiej emisji na terenie konurbacji

„ śląsko-dąbrowskiej”,
3) Poddziałanie 1.7.1: Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach

mieszkalnych w województwie śląskim;
.4) Numer projektu w SL 2014: POIS. 01. 07. 01-00—0043/19
Numer i data zawarcia umowy o dofinansowanie.: Umowa nr 8/2020 zawarta
w dniu 20. 03. 2020 r. _ _
Aneks objęty kontrolą: Aneks nr 01/20/TT z dnia ”30.06.2020 r. do umowy 'm'
064f20/TT z dnia 20.04.2020 r. zawarty ponnęd2y* Zarządem Budynków Miej skich II
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. działającym w imieniu Miasta
Gliwice na podstawie udzielonego pełnomocnictwa Nr 2019/8196/C/PM z dnia”
08.07.2019 r.; reprezentowanym przez mgr inż. Krzysztofa Kopanie — Prezesa
Zarządu, a firma „ROW'IBAU" Ogólnobudowlane Roman Wieczorek reprezentowana
przez Romana Wieczorek— właściciela. ('
Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:
1) Umowa nr ZMG-WFOŚiGW Katowice/2014 w oprawie systemu realizacji

Programu Operacyjnego „Infrastruktura 1 ŚrodoWiSko” na lata 2014-2020 z dnia
10 grudnia 2014 r. zawarta pomiędzy Ministrem Energii a Wojewódzkim
Funduszem Ochrony ŚrodoWiska i Gospodarki Wodnej w Katowrcach
z pozniej szymi zmianami;

2.) ”Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie
polityki spójności finansowanych w perspektywie i'mansowej 2014-2020 (Dz.U.
:z 2020 r. poz. 81.8 t j  )

3) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. PraWo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019
' poz-.- 1843 t .j.”;) .

4) Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego. Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019 t.;

5”) Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-'
' 2020 z dnia 3 marca 2018 r.;

.. . Ś-"cśei energetycznej budynków miesZkalnych Misato.
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ii) Zalecenia dla instytucji zaangażowanych w real1zację Programu Operacyjnego
Infrastrukmra i Środowisko 2014-2020 w zakresie procedUr kontrolnych oraz
fsy5te1nu rocznych rozliczeń z dnia 3 11pca 2020 r.. .

7) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 20161. w sprawie warunków
obniżania wartości koriekt finansowych; ”oraz Wydatków poniesionych
nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamowień (Dz.U. z 2018 r. poz. 971
1.j .), tzw. „. taryfikator ”:

8) Oświadczenie Beneficjenta zawarte w @ "1.3 wyżej .przywoianej umo
o dofinansowanie;

9) Instrukcja WykonaWcza Instytucji Wdrazaj ącej dla I osi priorytetowej Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środomsko 2014-2020 tałame 1.7..- z dnia
28  maja 2021 r.

7. Tryb kontroli: kontrola- planowo ci:-post.
3. Termin przeprowadzenia kontroli: Beneficjent został poinformowany o wszczęciu

kontroli pismem nr WK 5510. 0043. 2019 KP.MM. 33 .01. 6230 z dnia 22 09.2021 r.
Kontrolę wszczęto w dniu 04.10.2021 r. i zakończono w dniu 21.10.2021 r.-

9. Zweryfikowane dokumenty:
Kontrolę przeprowadzono w oparciu o: _ : |
l') kserokopie dokumentow przekazanych przez Beneficjenta w dniu 24.05 .20211

(pismo. z dnia 21.05.2021 r.), w toku kontroli umowy nr 064/20/TT z dnia
20.04.2020 r. potwierdzonych za zgodnosć z oryginałem przez Pana Krzysztofa
Kopanię- Prezesa Zarządu ZBM II TBS Sp. z o. o. w Gliwicach,

2) kserokopie dokumentow przekazanych przez Beneficjenta w dniu 04.10.2021 r.
(pismo nr BRM. 042. 5.2020). potimerdzonych za zgodność z oryginałem przez
Pana KrzysZtofa Kopanic— Prezcsa Zarzadu ZBM II TBS Sp. z o.o. w Gliwicach?

Spis oraz kserokopie zweryiikowanych dokumentow znajduja „sie w aktach kontroli.

11. w KONTROLI ;.

Wymk przepraw _nzon- powoli. * oe ewxfia '_"|Ż_-_-o;".' '] o .. .* «.—-1Ś”Ś-r

W dniu 20.04.2021 r. Bene-Hej ent zawarł umowe na wykoname robót budowlanych
pn. „Budowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z podłączeniem do miejskiej 51ec1
.:ciepłowniczej i adaptacja pomieszczenia na wymiennikownię, tennomodemizacja budynku..
przebudowa mieszkań w celu wydzielenia pomieszczeń łazienek wraz z metalacja Wed. «kan..,
„gazową i elektryczna oraz dobudowa przewodów kominowych remont piwnic oraz
Wykonanie przyłącza wody w budynku przy ul. Opolskiej 25 w Gliwicach”.

W 5 1 ust. 3' umowy zawarte zostały postanowi-enia dotyczace tennin'o'w realizacji
poszczególnych etapów umowy o następującej treści:

„ Pełnomocnik Zommrtojącego/Zarzqdco noimage aby roboty budowlane odbywały się
w następujących terminach..

o. przygotowanie w zawarła budowlanym :' instalacyjnym (Wed—kan, wentylacja,
aicto'ryka) pomieszczenia celem mano-aa urzadzeń węzła cieplnego wraz
z przekazaniem kluczy do tego pomieszczenia — do =131111111!30.0t'ij.2'.020r.
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ib. wykonanie instalacji co; wraz z jej przygotowalam? dti adbmm Ciel-"ł” '” da ”'”"?
30.09.20201. . _ . . , ., .

c. całość-proc wraz z operatorem geodeąynym powykonawozym - do dnia 3 0. 10. 2020 r.

W dniu 26. 06. 2020 r. wykonawca zwrócił się do Zamamaj ącego z prośbą 11 111111111
torminu zakończenia pierwszego etapu realizacji umowy.

Jak wyjaśnił wykonawca w wiązka z sytaacja pandemt'czna w. boju, a tym samym,
zmniejszona liczba pracowników na placu budowy, a takze wysokim stanem. wód gruntowych
opateodowany duzymi opadami deszczu . przy wykonywaniu pomieszczenia wymiennikoww
W piwnicy budynku oficyny przy ul. Opolskiej 25. Powyzsze ”utrudnienia spowoduje”
niedotrzymanie terminu wykonania ww wymiennikowai na dzień 30 czerwca 2020 r.

W dniu 30.06.2020 r. podpisany został Aneks 111 01/20/TT, na mocy którego termin
zakończenia robót w ramach etapu I - przygotowania wzakresie budowlanym i instalacyjnym
(wod-kan wentylacja elektryka) pomieszczenia celem montażu urządzen węzła cieplnego
wraz z przekazaniem kluczy do tego pomieszbzenia — został przedłużony do dnia—
3I.  07. 2020 r. Koncow termin realizacji zamówienia nie został zmieniony.

Kwestia dopuszczalności zmiany umowy o udzielenia zamówienia publicznego
została uregulowana w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którym zakazuje się zmian
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podsta'wie ktorej dokonano
wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najnmiej jedna z okoliczności wyszczegclmonych
w punktach 145.

Przepis art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp stanowa. iż dopuszczalne ze zmiany umowy,
: jezeli nie są one istotne w rozumieniu 1131; 13

Zgodnie z art. 144 ust. l e  ustawy Pzp. zmianę postanomeń zawartymi: w umowie lub
umowa ramowej uznaje nę za istotna; jezeli.

]) zmienia ogólny charakter umowy lub antanty ramowej, w stosunku do Charakteru
umowy lub umowy ramowej w pierwotnym atramentu,

2) nie zmienia. ogólnego charakteru amo-wy lub umowy zmowa) i zachodzi co
najmniej jedna z następujących okoliczności:

o) zmiana wprowadza warunki, Hare, gdyby były postawione w poetępowaniu o
udzielenie zamówienia, to w ma postepowaniu wzieliby lub mogliby wziąć udział

. inni wykonawcy lub przyjeta by o erty innej treści„ , ' .
b) zmiana narusza rownowagę ekonomiczno umowy lub umowy ramowej na korzyść

wykonawcy w sposob nieprzewidziany pierwomie w umowa lub umowt'e ramowej,
c) zmiana znacznie rozszerza co zmniejsza zaltres świadczeń :' zobotviazań wymkolqcy

z umowy lub umowy ramowej,
tl) polega na zastąpieniu wykonawcy, ktoremu zamawiajacy udzielił zamówiłam,

nowym wykonawca, w przypadkach innych niż wymienione w ust 1 pkt #.

Odnosząc wyszczególnione powyżej przesłanki do analizowanej sytuacji faktycznej
należy stwierdzić-, iż kontrolowany aneks nie zmienił zakresu przedmiotowego ur'nowy,am
rodzaju udzielonego. zamówienia publicznego Sunierdzić zatem należy; lz dokonana zmiana
nie zmienia ogólnego) charakteru umowy w atoaunku do charakteru umowy w pierwomym
brzmieniu.

W ocenie Instytucji Wdrażającej przedmiotowa zmiana umowy nie Wprowadza
wmmkow, ktore gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym
postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć- udział mni wykonawcy lub przyjęto by oferty Innej
treści. Wykonanie pomieszczenia wymiennikowni nie było jedynym, ani naj ważniej szym
zadaniem, do ktorego wykonania zobowiązał się wykonawca. Wobec powyższego nie sposób

.:nennejiiatonaea1111111 ” _ " 111;



przwąć, ia tennin zakończenia I etapu realizaeji nutowy mogł wywrzeć ,' na krąg
wykonawców zamieresowanych udziałem w postępowaIńu oraz treść złożonych ofert

Instytucja Wdrażająca Stoi na StanoWiaku, iz dokonana zmiana nie nataszała
rownowagi ekonomicznej umowy na korzyść wykonawcy w sposób nie przewidziany
pierWotnie w umowie. Wprowadzona kontrolowmym aneksem zmiana nie miała
jakiegokolwiek ”znaczenia Ekonomicznego, a. w szczególności „nie stanoWiła korzyści
udzielonej przez zamawiaj ącego wykonawcy-'.

Nie ulega Wątpliwości, iz kontro'loWanaj zmiana umowy nie rozszerzała ani ”nie
zmniej szała zakresu świadczeń i zobowiązań wynikających z umowy w żadnym stopniu
Nawet gdyby przyjąć za ptaMdłoWą wykładnię, zgodnie z którą zmiana terminu wykonania
umoWy jest zmiana zakresu zobowiązania, to w przedmiotowym stanie faktycznym 1111".-
nastąpiło znaczne rozszerzenie lub zmniejszenie zakresu zobowiązania.

Bezspornym jest rowniez, iz rozpatFyWanej sprawne. nie zachódzi przzałanka określona
w 11.11.1444 ust. l e  pkt 2 l i t .d  ustawy Pzp, gdyz zmiana umowy nie polegała na zastąpieniu
wykonawcy 11o wykonawcą.

Przeprowadzona analiza w spo sób jednoznaczny wskazuj e, że w kann-"olawamim
"statue faktycznym nie zachodzi żadna z przesłanek określonych w art. 144” ust. l c  Pzp.

W związku z powyższym należy uznać, iz analizowania zmiana postanowień umowy
stanowiła zmianę nieistotna, a tym samym była dopuszczalna na podstawie 1111.144 ust.1 pkt
5 ustawy Pzp i została przeprowadzona zgodnie z przepisami ustawy PraWo zamowten
publicznych.

Maj ac; na uwadze poWyzsze ustalenia Instytucja Wdrażająca stwierdziła:

Ustalenia I

Naruszenia przepisów prawa wspólnotowego w dziedzmie zamówmń publicznych
skutkujących wystąpieniem mepramdławośct mogacych skutkowac pomniejczeniem wat-tości
wydatkow kwalifikowalnych: [

ie Nie stwierdzono

Usglcnia II

Naruszenia 11 charakterze formalnym prawa wspólnotowego w dziedznue zamowwń
pubhczaych nie wywołuj asa: skutkow „~e ;:. wych W postac-1 obmzema kwoty wydatkow
kwalifikowalnych

11 .Nie .atwierdzonó

Usta lenia III

"inne uwagi:

"z wzamian-1.1111
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Nie dotyczy

111 mm . ' P D M N a m  ~. A K W - I W ' .  1:
Nie dotyczy

Od ustaleń zawartych w niniejszej Informacji pokontrolnej Beneficjentowi przysługuje?
prawo wniesienia zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem do Instytucji Wdrażającej
w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Instytucja Wdrażająca uzna, że zastrzeżenia zostaly wniesione skutecznie w sytuacji,
gdy najpóźniej w ostatnim dniu powyższego terminu do godziny 15.30, zastrzezenia
zostaną dostarczone do kancelarii WFOŚiGW w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19
osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

W przypadku nie dostarczenia zastrzezeń w terminie, w sposób wskazany powyzej,
Beneficj entowi nie przysługują zadne uprawmenia ani roszczenia, w szczególności
roszczenie o przywrócenie ternnnu,

POZOSTAŁE INFO ACJE
1 Wynik powyzszej kontroli nie uchyla innych ustaleń poozymonych nr 101111 innych kontroli

właściwych organów w systemie POIiŚ "
2 Informacje pokontrolna sporządzono w dwoch Jednobrmniąoyeh egzemplarzach po

jednym dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środomska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach 1 Beneficjenta.

Datai podpis Kontrolująeego:
„ Imie i nazwisko Data , Podpis

Sporządziła: Marlona Mizgała ,Ż/l 10,521 11 Jaj) 11111111 Magda

11111 i podpis Kierownika Zespołu Kontroli Projektów Pons: . _
Imię i nazwisko Data Podpis. .

Weryfikował: Mariusz Smurzyński 24/15 «Z./%— % --' [

, 1Data i podpis Zastępcy Prezesa Zarządu WFOŚiGW w- Katowieac ': _
Imie '1 nazwisko Data PAC pis] _

Akceptoweł Adam LeWmdoWski 22! (c:/Mr. / 'n :
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