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Spis prezentacji:
1. NFOŚiGW w obszarze gospodarki wodno-ściekowej.
2. Problemy i wyzwania technologii oczyszczania wody.
3. Najnowsze trendy w gospodarce ściekowo-osadowej.
4. Ścieki jako źródło surowców i energii.
5. Samowystarczalność energetyczna oczyszczalni.
6. Analiza tzw. kosztów w cyklu życia (LCC) jako kryterium inwestowania 

w systemy wodociągowe i kanalizacyjne.
7. Kontrola sprawowana przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych -

na co zwracać szczególną uwagę podczas procesu udzielania zamówień 
publicznych. (w osobnym pliku)

8. Wybrane zagadnienia z zakresu kontroli procedur zawierania umów 
w ramach POIiŚ 2014-2020.

9. Opis przedmiotu zamówienia.
10. Jarociński innowacyjny projekt wykorzystania ścieków i osadów 

z blisko 130-milionowym dofinansowaniem unijnym.
11. Aquanet S.A. - Fundusz Spójności. Doświadczenia.
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Z a i n w e s t u j m y   r a z e m   w   ś r o d o w i s k o

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w polskim systemie finansowania ochrony środowiska

w obszarze gospodarki wodno-ściekowej

dr Kazimierz Kujda
Prezes Zarządu NFOŚiGW Poznań, 16 października 2017 r.



Zainwestujmy razem w środowisko

1. Uwarunkowania w zakresie ochrony środowiska 
w obszarze gospodarki wodno-ściekowej w Polsce

1.  Dyrektywa 91/271/EWG – jedna z ważniejszych dyrektyw Unii Europejskie dotycząca 

oczyszczania ścieków komunalnych

2.  Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) – główny instrument 

wdrażania tej dyrektywy w Polsce:

• został opracowany w 2003 r.,

• w lipcu 2017 r. została przyjęta przez Rząd Polski już jego 5. aktualizacja,

• liczba wyznaczonych aglomeracji objętych programem – 1 502,

• liczba komunalnych oczyszczalni ścieków – 1 769,

• sumaryczna liczba RLM w aglomeracjach – 38,8 mln.
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2. Udział Narodowego Funduszu w finansowaniu gospodarki 
wodno-ściekowej

28 lat działalności Narodowego Funduszu w finansowaniu gospodarki wodno-ściekowej 

w Polsce:

• środki własne,

• Fundusz PHARE (Poland and Hungary: Assistance for Restructuring their Economies),

• ISPA 2000-2003 i Fundusz Spójności 2004-2006,

• Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013,

• PO IiŚ 2014-2020.

Uwarunkowania:

• ogromny postęp techniczno-technologiczny,

• duże inwestycje,

• duży postęp w zarządzaniu oceną efektywności inwestycji (cost-benefit analysis, CBA),

• ISPA – dokumenty w języku angielskim,

• ISPA/FS rozliczenie projektów w euro – ryzyka kursowe,

• PO IiŚ 2007-2013 – pieniądze UE transferowane przez budżet państwa.
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3. Udział Narodowego Funduszu w finansowaniu gospodarki 
wodno-ściekowej, w tym w realizacji KPOŚK

1.  Udział Narodowego Funduszu w finansowaniu gospodarki wodno-ściekowej w latach 

1989-2016, w tym z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej:

• liczba zawartych umów – ponad 4 000, w tym:

o ISPA/Fundusz Spójności – 79,

o PO IiŚ 2007-2013 – 91.

• kwota zawartych umów – ponad 30 mld zł, w tym:

o ISPA/Fundusz Spójności – ok. 10 mld zł,

o PO IiŚ 2007-2013 – ok. 7,2 mld zł.

• wartość projektów – ok. 90 mld zł, w tym:

o ISPA/Fundusz Spójności – ok. 17 mld zł,

o PO IiŚ 2007-2013 – ok. 14 mld zł.

2.  Efekty rzeczowe i ekologiczne:

• budowa, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków – ponad 1 600 szt.,

• systemy kanalizacyjne – ok. 83 tys. km,

• usunięty ładunek zanieczyszczeń – ponad 20 mln RLM.
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4. Udział Narodowego Funduszu w finansowaniu gospodarki 
wodno-ściekowej, w tym w realizacji KPOŚK

1.  Co teraz robimy w PO IiŚ 2014-2020 – działanie 2.3 (Gospodarka wodno-ściekowa 

w aglomeracjach)?

• 208 podpisanych umów, na kwotę dofinansowania UE – ok. 4 mld zł, wartość projektów 

ok. 7,8 mld zł,

• 508 złożonych wniosków na wnioskowaną kwotę dofinansowania UE 10,2 mld zł.

2.  Współfinansowanie PO IiŚ 2014-2020 – działanie 2.3 ze środków własnych NFOŚiGW

• 28 podpisanych umów, na kwotę dofinansowania – 413 mln zł,

• 33 złożone wnioski na kwotę dofinansowania – 357 mln zł.
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5. Dodatkowe środki na działania II osi priorytetowej Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

Działanie 2.1 
Adaptacja do zmian klimatu (…)

− budowy zbiorników retencyjnych  
− Budowa systemów gospodarowania 

wodami opadowych w miastach

Działanie 2.3 
Gospodarka wodno – ściekowa

Działanie 2.4
Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna

Działanie 2.5
Poprawa jakości środowiska miejskiego

- Tereny zielone w miastach

ponad 2,5 mld zł 
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Dziękuję za uwagę

www.nfosigw.gov.pl
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Problemy i wyzwania 
technologii oczyszczania wody

Dr hab. inż. Iwona Skoczko

Politechnika Białostocka



Zainwestujmy razem w środowisko

• Polska jest jednym z najuboższych w zasoby 
wodne krajów Europy

• Zwiększona liczba oraz stężenie  
zanieczyszczeń w tym wzrost zasolenia

• Nowe zanieczyszczenia związane z 
„rozwojem cywilizacyjnym” - farmaceutyki, 
toksyny sinicowe, pestycydy, metale ciężkie 
itp. 

• Zmiany klimatyczne – susze hydrologiczne –
spadek przepływu rzek, wysychanie jezior 
oraz warstw wodonośnych

• Zabezpieczenie źródeł wody - terroryzm

ZMIANY JAKOŚCI WODY
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• Pogarszająca się jakość surowca

• Dostosowanie układów 
technologicznych do usuwania 
„nowych” zanieczyszczeń

• „Produkcja” chemicznie 
i biologicznie stabilnej wody

• Rozwój „nie chemicznych” metod 
dezynfekcji 

• Poszukiwanie procesów oraz 
reagentów do oczyszczania wody 
nie wytwarzających szkodliwych 
produktów ubocznych

PRODUKCJA WODY
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TRADYCYJNE OCZYSZCZANIE WODY
PODZIEMNEJ
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TRADYCYJNE OCZYSZCZANIE WODY 
POWIERZCHNIOWEJ/INFILTRACYJNEJ
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 Wstępne utlenianie
 UV, ozon, nadtlenek wodoru

 Elektrokoagulacja
 Biofiltracja 
 Technologie membranowe

 Membrany niskociśnieniowe MF, UF
 Membrany wysokociśnieniowe NF, RO
 Układy wielomembranowe

 Zmiękczanie 
 Metodą jonitową
 Metoda membranową

 Nanomateriały 
 Ultradźwięki i kawitacja

 Remineraliacja wody – mineralna z kranu?

NOWE TECHNOLOGIE
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Dziękuję za uwagę
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NAJNOWSZE TRENDY 

w gospodarce ściekowo-osadowej

dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł, prof. nzw. PW

Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

Politechnika Warszawska 

„Nowoczesne polskie rozwiązania w gospodarce wodno-ściekowej” – Poznań, 16 października 2017 r.
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• Usuwanie azotu w głównym i bocznym ciągu technologicznym (skrócona 

nitryfikacja, deamonifikacja)

• Zintegrowane usuwanie ze ścieków związków N i P

• Efektywne utrzymanie biomasy w bioreaktorach (systemy hybrydowe, osad 

granulowany, reaktory membranowe)

• Odzysk azotu i fosforu ze ścieków i osadów

• Ścieki jako źródło surowców i energii

• Kofermentacja osadów ściekowych oraz inne metody zwiększające efektywność 

procesu fermentacji metanowej

• Minimalizacja emisji gazów cieplarnianych

• Samowystarczalność energetyczna oczyszczalni 

• Usuwanie ze ścieków substancji rosnącego ryzyka (farmaceutyków, substancji 

endokrynnie czynnych)

• …….
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Usuwanie azotu w głównym 

i bocznym ciągu technologicznym
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Od badań podstawowych do wdrożenia

Lata 90 XX wieku

• Odkrycie bakterii 
Anammox

• Intensywne badania 
podstawowe

• Prace badawczo-
rozwojowe

2002

• Pierwsze wdrożenie 
– oczyszczalnia 
ścieków w 
Rotterdamie

2015

• 114 oczyszczalni 1)

PRZYSZŁOŚĆ

• Prace badawczo-
rozwojowe nad 
zastosowaniem 
procesu Anammox
w głównym ciągu 
oczyszczania ścieków

Dwustopniowy OLAND

SHARON-Anammox

AnitaTMMOX

CANON

DEMON

OLAND

SNAP

TERRAMOX

SNAD

DEAMOX

DENAMMOX

A

B

C

Dostępne technologie:

1) Ali M, Okabe S. (2015):  Anammox-based technologies for nitrogen removal: Advances in process start-up and remaining issues, Chemosphere 141, 144-153 

A Nitrytacja, Anammox

B Nitrytacja, Anammox, Denitryfikacja

C Denitryfikacja-Anammox
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Perspektywy

biogaz

osadnik 

wst.

osadnik 

wtór.UASB deamonifikacja

Malovanyy et al. (2015): Combination of upflow anaerobic sludge blanket (UASB) reactor and partial nitritation/anammox moving bed biofilm reactor (MBBR) for municipal wastewater treatment, Bioresource Technology 180, 144-153

osadnik 

wst.

osadnik 

wtór.KOCZ osadnik deamonifikacja

deamonifikacja
fermentacja 

metanowa
odwadnianie

BIOAUGMENTACJA

Oleszkiewicz J. (2014): Oczyszczalnia ścieków przyszłości: odzysk surowców i odnowa wody; Wykład Doktora Honoris Causa, Inżynieria Środowiska, Politechnika Poznańska
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Nowości XXI wieku

2006

• Odkrycie procesu DAMO 1)

(denitrifying anaerobic 
methane oxidation, bezp. tł. 
Denitryfikacyjne, beztlenowe 
utlenianie metanu).

2017

• Technologie DAMO 2)

PRZYSZŁOŚĆ

1) Raghoebarsing A.A. et al. (2006): A microbial consortium couples anaerobic methane oxidation to denitrification, Nature 440, 918-921
2) Wang D. et al. (2017): Is denitrifying anaerobic methane oxidation-centered technologies a solution for the sustainable operation of wastewater treatment Plants? Bioresource

Technology 234, 456-465.

Wykorzystanie metanu jako 
donoru i azotanów/azotynów 
jako akceptorów elektronów.
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Zintegrowane usuwanie azotu i fosforu

Proces denitryfikacji defosfatacyjnej 

PAO

DPAO

zdolność do akumulacji 

ortofosforanów

w warunkach tlenowych

zdolność do akumulacji 

ortofosforanów  

w warunkach tlenowych 

lub/ i anoksycznych

równoczesna redukcja azotanów→N2

zmniejszenie 

zapotrzebowania 

na związki organiczne

ograniczenie zużycia 

energii związanej 

z napowietrzaniem ścieków

A
2
/N

A
2
/O

UCT

DEPHANOX

Przykłady przepływowych układów technologicznych do 

prowadzenia procesu denitryfikacji defosfatacyjnej
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Efektywne utrzymanie biomasy

OSAD 

GRANULOWANY

SYSTEMY 

HYBRYDOWE

REAKTORY 

MEMBRANOWE

Oczyszczalnia 

ścieków „Fregata” 

w Rykach

Oczyszczalnia 

ścieków w Pajęcznie, 

Pacanowie, ANWIL 

SA we Włocławku 

i inne

Oczyszczalnie 

Ścieków w Rowach, 

Głogowie 

Małopolskim i inne
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Ścieki jako źródło energii i surowców

Do niedawna

Cel oczyszczania

Ścieki to wody 

zużyte

Usunięcie ze ścieków 

zanieczyszczeń  

(związki organiczne, związki 

azotu, związki fosforu)

Już dziś Cel oczyszczania

Ścieki to źródło 

cennych 

surowców i 

energii

Usunięcie ze ścieków 

zanieczyszczeń przy 

maksymalnym odzysku ze 

ścieków surowców i energii
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Usuwanie substancji rosnącego ryzyka

Zanieczyszczenia z grupy CEC

(eng. contaminants of emerging concern)

żeńskie hormony 

antykoncepcyjne

5.0 [ ng / L ]

Oleszkiewicz J. (2014): Oczyszczalnia ścieków przyszłości: odzysk surowców i odnowa wody; Wykład 
Doktora Honoris Causa, Inżynieria Środowiska, Politechnika Poznańska
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Usuwanie substancji rosnącego ryzyka

Zanieczyszczenia z grupy CEC

(eng. contaminants of emerging concern)

żeńskie hormony 

antykoncepcyjne

5.0 [ ng / L ]

Oleszkiewicz J. (2014): Oczyszczalnia ścieków przyszłości: odzysk surowców i odnowa wody; Wykład 
Doktora Honoris Causa, Inżynieria Środowiska, Politechnika Poznańska

feminizacja męskiej populacji ryb
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Usuwanie substancji rosnącego ryzyka

feminizacja męskiej populacji ryb

Zanieczyszczenia z grupy CEC

(eng. contaminants of emerging concern)

żeńskie hormony 

antykoncepcyjne

5.0 [ ng / L ]

Oleszkiewicz J. (2014): Oczyszczalnia ścieków przyszłości: odzysk surowców i odnowa wody; Wykład 
Doktora Honoris Causa, Inżynieria Środowiska, Politechnika Poznańska

+CEC

Gilbert (2011): Drug waste harms fish, 

Nature 476, 265 

Keteles (2014): Synthetic female hormones in sewage are toxic to male fish over generations, The EPA Blog

Kelly ( 2011): Pharmaceuticals in Water,

Prairie Research Institute, University of Illinois
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Najnowsze trendy

w gospodarce ściekowo-osadowej

dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł, prof. nzw. PW

monika.sudol@pw.edu.pl

Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

Politechnika Warszawska 

„Nowoczesne polskie rozwiązania w gospodarce wodno-ściekowej” 

Poznań, 16 października 2017 r.

Dziękuję za uwagę
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Ścieki jako źródło surowców i energii

Prof. dr hab. inż. Jacek Mąkinia, prof. zw. PG
Kierownik Katedry Inżynierii Sanitarnej

„Nowoczesne polskie rozwiązania w gospodarce wodno-ściekowej”, 
Seminarium NFOŚiGW, Poznań 16 października 2017 r.
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Nowy paradygmat oczyszczania ścieków

Ścieki 
surowe

Zagrożenie
i surowce!

Ochrona 
zdrowia 
ludności 

i środowiska

Odzysk 
surowców
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Odzysk surowców w oczyszczalniach ścieków
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Odzysk wody - możliwości
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Odzysk wody – czy będziemy pili oczyszczone ścieki?
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1/3 jako biogaz 1/3 jako osad

Ścieki surowe

Ścieki surowe: 120 g ChZT/(RM·d)
Potencjał energetyczny ~0,4 kW /(RM·d)

~0,05 kW /(RM·d)
Energia
(zakładając wydajność 
33%)

Biogaz
40 g ChZT

1/3 w ciągu oczyszczania ścieków

Osad nadmierny
80 g ChZT/(RM·d)

(66%)

Osadniki wstępne      Część biologiczna CO2 35 g ChZT/(RM·d)

Osad
40 g ChZT/(RM·d)Fermentacja beztlenowa

i odwadnianie osadu

Odpływ
5 g ChZT/(RM·d)

Źródło:  J. Higgins, Veolia

Odzysk energii - bilans węgla w oczyszczalniach ścieków



Zainwestujmy razem w środowisko

Odzysk energii – przykłady projektów w Europie
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wawa-tech.pl

www.kemipol.com.pl

phosphorusplatform.eu

Mg2+ + NH4
+ + PO4

3− + 6H2O ↔ MgNH4PO4·6H2O                         
(struwit)

Stosunek:
1 (Mg2+) : 1 (NH4

+ ) : 1 (PO4
3 –)

Odzysk biogenów – jak zamienić problem w korzyść?

wawa-tech.pl

Problem? Korzyść!
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Odzysk biogenów - możliwości odzysku fosforu
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Odzysk biogenów – koszty na przykładzie 
odzysku fosforu

Koszt całkowity = Koszt odzysku + Koszt uzyskania 
wartościowego produktu + Koszt transportu
– cena sprzedaży
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Odzysk surowców i energii - pytania do dyskusji

 Czy istnieje potrzeba odzysku surowców i energii              
w oczyszczalniach ścieków?

 Czy konieczne są zmiany w polityce i przepisach?

 Jakie są koszty wdrożenia technologii odzysku 
surowców i energii?

 Czy istnieją polskie technologie odzysku surowców i 
energii?

 Czy i jak zmienić nastawienie społeczeństwa do odzysku 
surowców (szczególnie wody pitnej)?

 ???
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Dziękuję za uwagę
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Nowoczesne polskie rozwiązania
w gospodarce wodno-ściekowej

„Samowystarczalność energetyczna 
oczyszczalni”

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Barbusiński

Politechnika Śląska
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Poznań, 16 października 2017 r.
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STANOWISKO SENACKIEJ KOMISJI ŚRODOWISKA
Warszawa, 17 marca 2017 r. – wybrane fragmenty

Przegląd Komunalny nr 8/2017

 „Oprócz tradycyjnych ról tych przedsiębiorstw (Wod-Kan-przyp. aut.), do których

należą zaopatrzenie w wodę, oczyszczanie ścieków i przeróbka osadów

ściekowych, nową rolą może być produkcja energii i cennych surowców”.

 „Podwyższanie standardów oczyszczania spowoduje dalszy wzrost

zapotrzebowania na energię. Istotne zatem stają się audyty energetyczne

systemów oczyszczania ścieków. Ocena ich sprawności energetycznej może

być szczególnie przydatna do opracowania programu oszczędności energii dla

oczyszczalni ścieków”.

 „Należy również promować innowacyjne, energooszczędne technologie

i urządzenia do oczyszczania ścieków…”.

 „…konieczne jest sporządzenie bilansu energetycznego dla istniejących

i planowanych oczyszczalni ścieków oraz oszacowanie potencjalnych korzyści

możliwych do uzyskania poprzez działania innowacyjne i optymalizacyjne…”
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ELEMENTY SKŁADOWE OCZYSZCZALNI ENERGETYCZNIE PASYWNEJ

 Wykorzystanie biogazu z fermentacji osadów do produkcji ciepła

i energii elektrycznej w procesie kogeneracji.

 Kofermentacja osadów ściekowych z innymi substratami

organicznymi w celu zwiększenia ilości powstającego biogazu

w komorach fermentacyjnych.

 Wykorzystanie ciepła z kogeneracji do suszenia osadów.

 Pompy ciepła – ścieki jako dolne źródło ciepła.

 Mini elektrownia wodna usytuowana na sztucznym progu

wodnym na strumieniu odpływających ścieków oczyszczonych.

 Zgazowanie osadów ściekowych – wykorzystanie wodoru i CO.

 Alternatywne wykorzystanie biogazu z fermentacji i gazu ze

zgazowania osadów, np. ogniwa paliwowe, układy ORC.
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ELEMENTY SKŁADOWE OCZYSZCZALNI ENERGETYCZNIE PASYWNEJ

 Optymalizacja procesów technologicznych i urządzeń pod kątem

zużycia energii oraz zmienności zapotrzebowania na ciepło.

 Opracowanie wytycznych automatycznej regulacji układów

technologicznych i sterowania procesami oczyszczania.

 Zmniejszanie ładunków zanieczyszczeń wprowadzanych do

głównego ciągu oczyszczania – np. usuwanie N w bocznym ciągu.

 Turbiny na biogaz wykorzystujące okresowy nadmiar biogazu,
który nie może być spalony w jednostkach kogeneracyjnych.

 Generator termoelektryczny (GTE) na ciągu spalinowym silnika
kogeneracyjnego wykorzystujący materiał termoelektryczny –
zamiana strumienia ciepła w energię elektryczną w strukturze
materiału bez stosowania elementów ruchomych.
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WYBRANE SZACUNKOWE OBL. DLA OCZYSZCZALNI KOMUNALNEJ
ilość ścieków 30 000 m3/d (RLM 200 000)* 

Założenia ceny:
ciepło z OZE: 40 PLN/GJ; energia elektryczna: 500 PLN/MWh

______________________________________________

*) A. Skorek–Osikowska, K. Barbusiński, J. Kotowicz: materiał niepublikowany

Pompy ciepła

 Sprężarkowe pompy ciepła o mocy cieplnej 1 MW

- roczna produkcja ciepła – 8000 MWh = 28 800 GJ 

- roczne zużycie energii elektrycznej do napędu pompy – 1300 MWh

Roczny koszt uniknięty zakupu ciepła: 502.000 PLN

 Absorpcyjne pompy ciepła o mocy cieplnej 1 MW; zasilane np. ciepłem pochodzącym 

z chłodzenia spalin z silnika gazowego; Wsp. efekt. pompy ciepła ok. 1,7

- roczna dodatkowa produkcja ciepła (różnica między produkcją ciepła w pompie 

a ciepłem dostarczanym z silnika): 3280 MWh = 11 800 GJ 

Roczny koszt uniknięty zakupu ciepła: 472.000 PLN
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WYBRANE SZACUNKOWE OBL. DLA OCZYSZCZALNI KOMUNALNEJ
ilość ścieków 30 000 m3/d (RLM 200 000)* 

Wykorzystanie biogazu w silniku gazowym

 Zakładając, uzyskanie ok. 4500 m3/d biogazu o wartości opałowej 20 MJ/m3 oraz że

uzyskany gaz spalany jest w silniku o sprawności wytwarzania ciepła 0,4 oraz

sprawności wytwarzania energii elektrycznej 0,4 pracującym 6000 h/rok, można

uzyskać: - roczna produkcja ciepła: 2 500 MWh = 9 000 GJ

- roczna produkcja energii elektrycznej: 2 500 MWh

Roczny koszt uniknięty zakupu ciepła i energii elektrycznej: 1.600.000 PLN

 Uwzględniając uzyskanie certyfikatów zielonych (produkcję energii elektrycznej w OZE)

i żółtych (produkcja energii elektrycznej w kogeneracji) można uzyskać dodatkowy

przychód. Dodatkowy zysk ze sprzedaży certyfikatów: 650.000 PLN

W sumie: Roczny koszt uniknięty zakupu ciepła i energii elektrycznej: 2.250.000 PLN

 Ponadto stosując proces kofermentacji można uzyskać zwiększenie ilości biogazu od

100% do nawet 300%.
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WYBRANE SZACUNKOWE OBL. DLA OCZYSZCZALNI KOMUNALNEJ
ilość ścieków 30 000 m3/d (RLM 200 000)* 

Zgazowanie odwodnionych osadów ściekowych
i wykorzystanie gazu w silniku gazowym

 Przy założeniu uzyskania ok. 7 ton/dobę osuszonych i zgranulowanych osadów
o wartości opałowej 12 MJ/kg, możliwa do uzyskania moc w paliwie wynosi 0,9 MW.
Zakładając sprawność procesu zgazowania ok. 0,7 oraz sprawność generacji energii
elektrycznej w silniku gazowym równą 0,4 oraz czas pracy silnika 6000 h/rok:

- roczna produkcja energii elektrycznej – 1500 MWh

- roczna produkcja ciepła – 1500 MWh = 5 400 GJ

Roczny koszt uniknięty zakupu ciepła i energii elektrycznej: 966.000 PLN

 Uwzględniając uzyskanie certyfikatów zielonych oraz żółtych:

- dodatkowy zysk ze sprzedaży certyfikatów: 390.000 PLN

 Wówczas:

Roczny koszt uniknięty zakupu ciepła i energii elektrycznej: 1.356.000 PLN
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WYBRANE SZACUNKOWE OBL. DLA OCZYSZCZALNI KOMUNALNEJ
ilość ścieków 30 000 m3/d (RLM 200 000)* 

Mini elektrownia wodna na sztucznym progu wodnym
(strumień ścieków oczyszczonych)

 Taka możliwość pojawia się tylko w niektórych oczyszczalniach, które dysponują progiem

wodnym (np. na wylocie z oczyszczalni) o spadzie przynajmniej 2-3 m.

 Zakładając przepływ ścieków na poziomie 30.000 m3/d oraz spad 3 m, można uzyskać

około 9 kW energii elektrycznej (rocznie około 72 000 kWh) zaliczanej do energii z OZE.

Roczny koszt uniknięty zakupu energii elektrycznej: 36.000 PLN

 Uwzględniając uzyskanie certyfikatów zielonych (za produkcję energii elektrycznej w OZE)

można uzyskać:

- dodatkowy zysk ze sprzedaży certyfikatów: 10.800 PLN

 Wówczas: Roczny koszt uniknięty zakupu energii elektrycznej: 46.800 PLN
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WYBRANE SZACUNKOWE OBL. DLA OCZYSZCZALNI KOMUNALNEJ
ilość ścieków 30 000 m3/d (RLM 200 000)* 

Ogniwa fotowoltaiczne

 Zakładając czas pracy ogniw 1000 h/rok i moc zainstalowaną 1 MW:

- roczna produkcja energii elektrycznej – 1000 MWh

Roczny koszt uniknięty zakupu energii elektrycznej: 500.000 PLN

 Uwzględniając uzyskanie certyfikatów zielonych (za produkcję energii elektrycznej

w OZE): dodatkowy zysk ze sprzedaży certyfikatów: 150.000 PLN

 Wówczas: Roczny koszt uniknięty zakupu energii elektrycznej: 650.000 PLN

Turbiny wiatrowe

 Zakładając czas pracy turbin 2500 h/rok i moc zainstalowaną 1 MW:

- roczna produkcja energii elektrycznej – 2500 MWh

Roczny koszt uniknięty zakupu energii elektrycznej: 1.250.000 PLN

 Uwzględniając uzyskanie certyfikatów zielonych - dodatkowy zysk = 375.000 PLN

 Wówczas: Roczny koszt uniknięty zakupu energii elektrycznej: 1.625.000 PLN
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WYBRANE SZACUNKOWE OBL. DLA OCZYSZCZALNI KOMUNALNEJ
ilość ścieków 30 000 m3/d (RLM 200 000)* 

Optymalizacja zużycia energii

 Optymalizacja poszczególnych procesów oraz pracy maszyn i urządzeń

(głównie pomp, wentylatorów, sprężarek, wymienników ciepła) umożliwia

uzyskanie oszczędności w zakupie energii od kilku do kilkunastu %.

Inteligentny system zarządzania i kontroli 

 Opracowanie pracującego w czasie rzeczywistym inteligentnego algorytmu

kontroli i zarządzania produkcją, zużyciem i akumulacją energii elektrycznej

i ciepła w celu uzyskania optymalnego układu pod kątem ekonomicznym,

może pozwolić na uzyskanie oszczędności w zakupie energii nawet do 30%.
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Analiza tzw. kosztów w cyklu życia (LCC) jako kryterium inwestowania w systemy 
wodociągowe i kanalizacyjne

Life Cycle Costs (LCC) Koszty w cyklu życia

Co to jest cykl życia ? 
To czas eksploatacji urządzenia, maszyny lub obiektu budowlanego. 
Po upływie tego czasu dalsze naprawy, remonty urządzenia będą już 
nieopłacalne, gdyż ich koszty przekroczą koszty zakupu nowego. 
Kryterium pozwalającym na określenie „cyklu życia” może być też 
wprowadzenie na rynek nowych urządzeń o zdecydowanie lepszych 
parametrach, np. lepsza sprawność, mniejsza energochłonność, 
większe możliwości  zastosowań i t p. 
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Analiza tzw. kosztów w cyklu życia (LCC) jako kryterium inwestowania w systemy 
wodociągowe i kanalizacyjne

Przykłady:
- czas życia telefonu komórkowego (smartfona) operator 
określa na około 2 do 3 lat, potem zazwyczaj kupujemy 
nowy, czasami jest on lepszy,
- czas życia komputera to około 5  do 6 lat, 
- czas życia pomp w systemach wodociągowych to średnio 
20 do 25 lat,
- czas życia pomp pracujących w systemach kanalizacyjnych 
to średnio 10 do 15 lat.
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Analiza tzw. kosztów w cyklu życia (LCC) jako kryterium inwestowania w systemy 
wodociągowe i kanalizacyjne

Czas życia poszczególnych elementów pompowni 
wodociągowych lub kanalizacyjnych będzie również 
zróżnicowany. Przykładowo:
- same pompy, jak już wspomniałem, 10 do 15 lub 20 do 25 
lat,
- automatyka 7 do 10 lat,
- zawory zwrotne  około 5 do 7 lat,
- budynek pompowni, około 100 lat.
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Analiza tzw. kosztów w cyklu życia (LCC) jako kryterium inwestowania w systemy 
wodociągowe i kanalizacyjne

Mogę też stwierdzić, że obecnie jakość wyrobów krajowych 
producentów pomp w niczym nie odbiega od jakości 
wyrobów producentów zagranicznych, czasami są lepsze.  
Wcześniej nie zawsze tak było. Jakość rozumiem jako 
niezawodność działania, sprawność, czas życia. 
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Analiza tzw. kosztów w cyklu życia (LCC) jako kryterium inwestowania w systemy 
wodociągowe i kanalizacyjne

Koszty całkowite, jakie ponosimy inwestując w systemy 
wodociągowe i kanalizacyjne podzielić można na dwie podstawowe 
grupy.
1. Koszty inwestycyjne, obejmują wykonanie projektu, realizacje 
inwestycji, jej uruchomienie, koszty kredytów bankowych i t. p.
2. Koszty eksploatacyjne, podzielić można na dwie grupy:
- koszty zużywanej energii,
- koszty obsługi, napraw, remontów i t. p.
Pomijam tu inne składniki kosztów takie jak: koszty związane 
z awariami, ochroną środowiska, utylizacją urządzeń i t.p., choć 
w pewnych przypadkach mogą to być one znaczące. Czas nie 
pozwala jednak na rozwijanie tematu.
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Analiza tzw. kosztów w cyklu życia (LCC) jako kryterium inwestowania w systemy 
wodociągowe i kanalizacyjne

Podejmując każdą decyzję inwestycyjną niezbędnym jest 
analizowanie kosztów całkowitych. Błędem jest, przy 
wyborze oferty, ograniczanie się tylko do kosztów 
inwestycyjnych. Zdaję sobie sprawę, że koszty inwestycyjne 
ponoszone są w krótkim relatywnie czasie i to one 
najbardziej „ nas bolą”. Często jednak warto ponieść większe 
koszty inwestycyjne, znacząco ograniczając koszty 
eksploatacyjne, ponoszone przez wiele lat. Trzeba jednak 
wyraźnie to sprecyzować w warunkach przetargowych. 
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Analiza tzw. kosztów w cyklu życia (LCC) jako kryterium inwestowania w systemy 
wodociągowe i kanalizacyjne

Uwzględniając system wodociągowy jako całość, 
podstawowym elementem kosztów całkowitych będą koszty 
inwestycyjne, ale już dla pompowni wodociągowych szacuje 
się, że koszty inwestycyjne stanowią tylko 15 do 35 % 
kosztów całkowitych. Wartości te zależą od wielkości 
obiektu oraz prawidłowego doboru urządzeń.  
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Analiza tzw. kosztów w cyklu życia (LCC) jako kryterium inwestowania w systemy 
wodociągowe i kanalizacyjne

W przypadku systemów kanalizacyjnych sytuacja wygląda 
nieco inaczej.  Wartość podstawowych elementów kosztów 
zależy od  wyboru systemu odprowadzania ścieków. Jeśli 
będzie to kanalizacja grawitacyjna, koszty inwestycyjne będą 
niewątpliwie podstawowym składnikiem kosztów. 
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Analiza tzw. kosztów w cyklu życia (LCC) jako kryterium inwestowania w systemy 
wodociągowe i kanalizacyjne

W bardzo wielu przypadkach, wykonywane są obecnie 
systemy grawitacyjno-pompowe, ciśnieniowe 
i podciśnieniowe. Koszty inwestycyjne każdego z tych 
systemów są zbliżone, jednak w tym przypadku 
podstawowym składnikiem kosztów całkowitych są 
zazwyczaj koszty eksploatacyjne. 
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Analiza tzw. kosztów w cyklu życia (LCC) jako kryterium inwestowania w systemy 
wodociągowe i kanalizacyjne

Eksploatacja każdego z systemów wymaga utrzymywania 
jednej, dwóch lub kilku brygad zajmujących się obsługą 
i bieżącymi naprawami. Warunkiem poprawnego działania 
każdego z tych systemów jest posiadanie stałego 
monitoringu wszystkich obiektów, oddalonych często od 
oczyszczalni ścieków o kilka, kilkanaście kilometrów.  
Nie można o tym zapominać analizując koszty inwestycyjne. 
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Analiza tzw. kosztów w cyklu życia (LCC) jako kryterium inwestowania w systemy 
wodociągowe i kanalizacyjne

Zróżnicowane są koszty zużywanej energii. O ile na 
przetłoczenie 1 m sześciennego ścieków w systemie 
grawitacyjno - pompowym lub ciśnieniowym wymagane jest  
około 0,2 do 0,3 kWh, to w systemie podciśnieniowym 
rzadko kiedy udaje się zejść do 2,0 kWh. Kanalizacja 
podciśnieniowa jest więc około 10-ktotnie bardziej 
energochłonna niż grawitacyjno – pompowa lub 
ciśnieniowa. Wpływa to decydująco na koszy eksploatacyjne 
i w konsekwencji na koszty całkowite. 
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Analiza tzw. kosztów w cyklu życia (LCC) jako kryterium inwestowania w systemy 
wodociągowe i kanalizacyjne

Na rysunku poniżej pokazano zależność między kosztami 
inwestycyjnymi i kosztami eksploatacyjnymi dla trzech grup 
pompowni kanalizacyjnych (małe, średnie i duże). Wykresy 
te opracowane zostały jako efekt wieloletnich badań 
pompowni pracujących w systemach grawitacyjno –
pompowych. Z przedstawionych wykresów wynika, że dla 
małych i średnich pompowni koszty eksploatacyjne są 
zdecydowanie wyższe niż koszty inwestycyjne. 
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Analiza tzw. kosztów w cyklu życia (LCC) jako kryterium inwestowania w systemy 
wodociągowe i kanalizacyjne
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Analiza tzw. kosztów w cyklu życia (LCC) jako kryterium inwestowania w systemy 
wodociągowe i kanalizacyjne

Wybór systemu odprowadzania ścieków jest więc decyzją 
podstawową. Podejmowana ona jest jednak często, 
szczególnie w małych miejscowościach, przez nie zawsze 
kompetentnych urzędników, działających często pod 
wpływem projektantów, przedstawicieli producentów 
urządzeń lub społeczności lokalnych. Wieloletnie koszty 
ponoszone na eksploatację obciążać będą wtedy nie tylko 
nas, ale i nasze dzieci,  a może i  wnuki. Przy wyborze 
systemu odprowadzania ścieków skorzystanie z opinii 
niezależnych specjalistów wydaje się być szczególnie 
uzasadnione.
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Analiza tzw. kosztów w cyklu życia (LCC) jako kryterium inwestowania w systemy 
wodociągowe i kanalizacyjne

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ.
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ZAGADNIENIA PRZEDSTAWIONE W PREZENTACJI:

I. ZMIANY REGULACJI DOTYCZĄCYCH PROCEDUR ZAWIERANIA UMÓW 
W RAMACH POIiŚ.

II. WYNIKI DOTYCHCZAS PROWADZONYCH KONTROLI PRZEZ NFOŚIGW.

III. WYBRANE PROBLEMY ZWIĄZANE Z UDZIELANIEM ZAMÓWIEŃ 
PUBLICZNYCH I DOKONYWANIEM ZMIAN UMÓW Z WYKONAWCAMI.



Zmiany regulacji dotyczących procedur zawierania umów
w ramach POIiŚ

Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji 
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 
finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1475):

- weszła w życie 2 września 2017 r. ;

- zastępuje użyte w art. 5 wyrazy „wytyczne horyzontalne” wyrazem 
„wytyczne”;

- uchyla art. 7, zgodnie z którym Instytucja zarządzająca krajowym albo 
regionalnym programem operacyjnym mogła wydawać wytyczne 
dotyczące kwestii szczegółowych dla danego programu operacyjnego 
(wytyczne programowe).



Art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie 
ustawy o zasadach realizacji programów (…)

1. Wytyczne horyzontalne, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy 
zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, stają się wytycznymi 
w rozumieniu ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym 
niniejszą ustawą.

2. Po upływie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy 
wytyczne programowe, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy 
zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, przestają być 
stosowane, z zastrzeżeniem art. 19 ust. 1.

3. W przypadku, o którym mowa w art. 19 ust. 1, zmiana wytycznych 
programowych może być dokonywana wyłącznie w celu ich 
dostosowania do wytycznych w rozumieniu ustawy zmienianej w art. 1, 
w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.



Art. 19 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie 
ustawy o zasadach realizacji programów (…)

1. Do umów o dofinansowanie projektu zawartych oraz decyzji 
o dofinansowaniu projektu podjętych na podstawie ustawy zmienianej 
w art. 1 przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, w których 
beneficjenci zobowiązali się do stosowania wyłącznie wytycznych 
programowych, stosuje się przepisy dotychczasowe, chyba że 
beneficjent wyrazi zgodę na zmianę umowy o dofinansowanie projektu 
albo decyzji o dofinansowaniu projektu w zakresie związania wytycznymi 
w rozumieniu ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym 
niniejszą ustawą.



Art. 19 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy 
o zasadach realizacji programów (…)

2. Po upływie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do umów 
o dofinansowanie projektu zawartych oraz decyzji o dofinansowaniu 
projektu podjętych na podstawie ustawy zmienianej w art. 1 przed dniem 
wejścia w życie niniejszej ustawy, w których beneficjenci zobowiązali się 
do stosowania wytycznych horyzontalnych oraz wytycznych 
programowych albo wyłącznie wytycznych horyzontalnych, stosuje się 
przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą 
ustawą.



Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 

- dostosowują treść Wytycznych do nowego stanu prawnego, będącego 
konsekwencją zmiany ustawy wdrożeniowej, w którym zniesione zostały 
wytyczne programowe (usunięto wszelkie odwołania do wytycznych 
programowych i uwzględniono w niej pewne kwestie o charakterze 
horyzontalnym, które dotychczas regulowane były właśnie na poziomie 
wytycznych programowych);

- zmieniają sposób publikacji zapytań ofertowych w ramach opisanej 
w sekcji 6.5.2 Wytycznych zasady konkurencyjności;

- data podpisania 19 lipca 2017 r., obowiązują od 23.08.2017 r. 



Sposób publikacji zapytań ofertowych w ramach zasady 
konkurencyjności przed podpisaniem umowy o dofinansowanie

Podrozdział 6.5.2 pkt. 14 Wytycznych:

W przypadku, gdy ze względu na specyfikę projektu wnioskodawca 
rozpoczyna realizację projektu na własne ryzyko przed podpisaniem umowy 
o dofinansowanie, w celu upublicznienia zapytania ofertowego powinien 
upublicznić zapytanie ofertowe na stronie internetowej wskazanej przez 
instytucję ogłaszającą nabór wniosków o dofinansowanie projektu.

Przypis nr 55:

Tj. stronie gwarantującej odpowiedni stopień upublicznienia informacji 
o zamówieniu, nie może być to strona własna beneficjenta. Od dnia 1 stycznia 
2018r., stronie właściwej dla danego programu operacyjnego.



Stanowisko Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa

1. Funkcjonalność Bazy Konkurencyjności zostanie rozbudowana w taki 
sposób, aby umożliwić publikację zapytań ofertowych podmiotom 
planującym pozyskanie dofinansowania realizacji projektów w ramach 
ogłoszonych naborów.

2. Przewidywany termin wdrożenia tej funkcjonalności – 1 stycznia 2018 r.
3. Do tego momentu winny być stosowane postanowienia ujęte w Wytycznych 

obowiązujących do 22.08.2017 r., zgodnie z którymi dopuszczalne jest 
rozwiązanie polegające na publikacji zapytań ofertowych przez podmioty 
wszczynające postępowanie według zasady konkurencyjności przed 
podpisaniem umowy o dofinansowanie na własnych stronach internetowych 
oraz przesłaniu zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych 
wykonawców.  

4. Ww. stanowisko zostało zamieszczone na stronie internetowej NFOŚiGW.



Wytyczne programowe i poprzednio obowiązujące wytyczne 
horyzontalne w zakresie kwalifikowalności wydatków 

• Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (tzw.
wytyczne programowe) – najnowsza ich wersja obowiązuje od 28 lipca
2017 r., czyli od daty ogłoszenia komunikatu Ministra Rozwoju i Finansów
w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w Dzienniku
Urzędowym „Monitor Polski” (poz. 762).

• Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (tzw. wytyczne 
horyzontalne) – obowiązywały od 14.10.2016 r. do 22.08.2017 r.



Najważniejsze zmiany w Wytycznych programowych 
w stosunku do wersji obowiązującej do  28.07.2017 r.

• modyfikacja zasad przeprowadzania rozeznania rynku (wyższy próg 
wartości, od której istnieje obowiązek dokonywania rozeznania rynku, inny 
sposób udokumentowania przeprowadzenia rozeznania, brak obowiązku 
pisemności umowy);

• określenie przesłanek umożliwiających nie stosowanie zasady 
konkurencyjności i rozeznania rynku przy udzielaniu zamówień –
odpowiednio do postanowień art. 4, art. 62 i art. 67 ustawy Pzp;

• określenie przesłanek dokonywania zmian umów zawartych zgodnie 
z zasadą konkurencyjności - odpowiednio do postanowień art. 144 ustawy 
Pzp;

• doprecyzowanie zapisów dot. procedury udzielania zamówień zgodnie 
z zasadą konkurencyjności i kwalifikowania robót zamiennych;

• zmiany redakcyjne (m.in. przeniesienie zapisów dot. rozeznania rynku
z podrozdz. 6.2.1 do podrozdz. 6.5.1).



Zasada konkurencyjności – zapisy dot. kryteriów oceny ofert

Kryteria oceny ofert składanych w ramach postępowania o udzielenie
zamówienia są formułowane w sposób zapewniający zachowanie uczciwej
konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, przy czym:

a) każde kryterium oceny ofert musi odnosić się do danego przedmiotu 
zamówienia,

b) każde kryterium (i opis jego stosowania) musi być sformułowane 
jednoznacznie i precyzyjnie, tak żeby każdy poprawnie poinformowany 
oferent, który dołoży należytej staranności, mógł interpretować je w 
jednakowy sposób, 

c) wagi (znaczenie) poszczególnych kryteriów powinny być określone 
w sposób umożliwiający wybór najkorzystniejszej oferty, 



Zasada konkurencyjności – zapisy dot. kryteriów  
oceny ofert (c.d.)

d) kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy,
a w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub
finansowej (zakaz ten nie dotyczy zamówień na usługi społeczne i innych
szczególnych usług oraz zamówień o charakterze niepriorytetowym
w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa),

e) kryteria te powinny, co do zasady, określać poza wymaganiami
dotyczącymi ceny również inne wymagania odnoszące się do przedmiotu
zamówienia, takie jak np. jakość, funkcjonalność, parametry techniczne,
aspekty środowiskowe, społeczne, innowacyjne, serwis, termin
wykonania zamówienia oraz koszty eksploatacji.



Możliwość stosowania ceny jako jedynego kryterium

Podrozdział 6.5.2 pkt. 9 lit. e) Wytycznych horyzontalnych (aktualnie 
Wytycznych):

cena może być jedynym kryterium oceny ofert. Poza wymaganiami 
dotyczącymi ceny wskazane jest stosowanie jako kryterium oceny ofert 
innych wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia, takich jak 
np.: jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, aspekty środowiskowe, 
społeczne, innowacyjne, serwis, termin wykonania zamówienia, koszty 
eksploatacji oraz organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób 
wyznaczonych do realizacji zamówienia, jeżeli mogą mieć znaczący wpływ 
na jakość wykonania zamówienia.



Zasada konkurencyjności – przesłanki dokonywania 
zmiany umów z wykonawcami

Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej 
umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
wykonawcy, chyba że: 

a) zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany 
w zapytaniu ofertowym lub dokumentach zamówienia oraz określił 
warunki takiej zmiany, o ile nie prowadzą one do zmiany charakteru 
umowy,



Przesłanki dokonywania zmiany umów z wykonawcami (c.d.)

b) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót
budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych
zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały
spełnione łącznie następujące warunki:

i. zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów
ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących
zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji,
zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

ii. zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne
zwiększenie kosztów dla zamawiającego,

iii. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości
zamówienia określonej pierwotnie w umowie,



Przesłanki dokonywania zmiany umów z wykonawcami (c.d.)

c) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie 
następujące warunki: 

i. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których 
zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 

ii. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie 
w umowie, 

d) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy 
wykonawca: 

i. na podstawie postanowień umownych, 

ii. w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub 
nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy 
wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego 
podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 

iii. w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego 
podwykonawców, 



Przesłanki dokonywania zmiany umów z wykonawcami (c.d.)

e) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość
zmian jest mniejsza niż 5 225 000 euro w przypadku zamówień na roboty
budowlane lub 209 000 euro w przypadku zamówień na dostawy i usługi,
i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej
pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy
albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane, jest mniejsza od 15%
wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.



Rozeznanie rynku – podrozdz. 6.5.1 Wytycznych

1. Zgodnie z podrozdziałem 6.2 pkt 3 lit. g Wytycznych, wydatki w ramach
projektu muszą być ponoszone w sposób przejrzysty, racjonalny
i efektywny.

2. Spełnienie powyższych wymogów w przypadku zamówień o wartości od
20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie następuje w drodze
przeprowadzenia i udokumentowania rozeznania rynku.

3. Rozeznanie rynku ma na celu potwierdzenie, że dana usługa, dostawa
lub robota budowlana została wykonana po cenie nie wyższej niż cena
rynkowa.



Rozeznanie rynku (c.d.)

4. Do udokumentowania, że zamówienie zostało wykonane po cenie nie wyższej niż cena
rynkowa, niezbędne jest przedstawienie co najmniej wydruku zapytania ofertowego
zamieszczonego na stronie internetowej beneficjenta wraz z otrzymanymi ofertami
lub potwierdzenie wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych
wykonawców, o ile na rynku istnieje co najmniej trzech potencjalnych wykonawców
danego zamówienia, wraz z otrzymanymi ofertami.

5. Udokumentowanie obejmuje wszystkie otrzymane oferty. Wymóg będzie spełniony,
gdy w odpowiedzi na zapytanie ofertowe zostaną złożone co najmniej dwie ważne
oferty.

6. Jeżeli w odpowiedzi na zamieszczone na ogólnodostępnej stronie internetowej
ogłoszenie o zamówieniu lub skierowane zapytania do potencjalnych wykonawców
złożona zostanie tylko jedna ważna oferta, wówczas należy uzupełnić
udokumentowanie o ofertę pochodzącą z innego źródła. Jedna oferta nie jest
wystarczająca dla udokumentowania, że zamówienie zostało wykonane po cenie nie
wyższej niż cena rynkowa.

7. Należy mieć na uwadze, że oferta niezgodna z ogłoszeniem nie stanowi oferty ważnej.



Rozeznanie rynku (c.d.)

8. W przypadku, gdy w wyniku upublicznienia zapytania ofertowego lub
skierowania zapytania do potencjalnych wykonawców nie otrzymano ofert,
niezbędne jest przedstawienie np. co najmniej dwóch wydruków stron
internetowych z opisem towaru/usługi i ceną lub co najmniej dwóch wydruków
maili z informacją na temat ceny za określony towar/usługę, albo innego
dokumentu świadczącego o istnieniu co najmniej dwóch ofert.

9. Notatka potwierdzająca przeprowadzenie rozmów telefonicznych
z potencjalnymi wykonawcami nie może być uznawana za udokumentowanie
rozeznania rynku.

10. W przypadku zamówień o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto
włącznie zawarcie pisemnej umowy z wykonawcą nie jest wymagane.
W takim przypadku wystarczające jest potwierdzenie poniesienia wydatku
w oparciu o fakturę, rachunek lub inny dokument księgowy o równoważnej
wartości dowodowej.



Kwalifikowanie wydatków przy rozwiązaniach zamiennych –
podrozdz. 6.5.3 Wytycznych programowych

Postanowienia niniejszego podrozdziału odnoszą się do wydatków: 

• poniesionych na realizację robót zamiennych,

• wynikających ze zwiększenia wartości zamówień podstawowych,

• wynikających z udzielenia zamówień w trybach niekonkurencyjnych

Roboty zamienne (wg Wytycznych) – prace, które były przewidziane w pierwotnej 
umowie zawartej między beneficjentem a wykonawcą, ale strony umowy w trakcie 
realizacji robót uzgodniły ich wykonanie w inny sposób, np. przy zastosowaniu innej 
technologii, przy uwzględnieniu innych parametrów, itp. zapewniając jednocześnie 
realizację przedmiotu zamówienia, określonego w dokumentacji projektowej, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.

W przypadku umów na dostawy lub usługi zapisy Wytycznych dotyczące robót 
zamiennych należy stosować odpowiednio do wprowadzania rozwiązań zamiennych 
w takich umowach.



Warunki ogólne kwalifikowania robót zamiennych

• wydatki muszą odnosić się do zakresu rzeczowego projektu 
zatwierdzonego umową o dofinansowanie oraz mieścić się w maksymalnej 
kwocie wydatków kwalifikowalnych określonej w umowie 
o dofinansowanie;

• wydatki wynikające z robót zamiennych, prowadzących do zwiększenia 
wynagrodzenia oraz wydatki wynikające ze zwiększenia wartości 
zamówień podstawowych albo udzielenia zamówień w trybach 
niekonkurencyjnych, muszą być pozytywnie ocenione przez instytucję 
weryfikującą wniosek o płatność beneficjenta pod kątem zgodności z 
prawem krajowym i wspólnotowym w dziedzinie zamówień publicznych.

Powyższe wymagania odnoszą się zarówno do zamówień podlegających Pzp, 
jak i niepodlegających Pzp.



Warunki kwalifikowania wydatków wynikających z udzielenia 
zamówień w trybach niekonkurencyjnych 

• umowy, do których stosuje się Pzp – za kwalifikowalne mogą być uznane wydatki 
wynikające z zamówień udzielanych w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 
ust. 1 albo art. 134 ust. 6 Pzp oraz w trybie negocjacji bez ogłoszenia na 
podstawie art. 62 ust. 1 albo art. 134 ust. 5 Pzp - jeśli beneficjent przedłoży 
protokół, o którym mowa w art. 96 Pzp, umowę 
o udzielenie zamówienia publicznego, a także pełne uzasadnienie faktyczne 
i prawne zastosowania trybu. 

• umowy, do których nie stosuje się Pzp – wymagane jest zachowanie zasad 
wynikających z podrozdz. 6.5.2. Beneficjent musi przedłożyć pełne uzasadnienie 
faktyczne dotyczące zaistnienia przesłanek wymienionych 
w podrozdz. 6.5.2 pkt 17 Wytycznych.

Brak uzasadnienia dla którejkolwiek z przesłanek (rozumiany jako faktyczne 
niespełnienie którejkolwiek z przesłanek udzielenia zamówienia w ww. trybie 
niekonkurencyjnym) powoduje uznanie wydatków za niekwalifikowalne.



Wydatki, które mogą zostać uznane za kwalifikowane:

1. Wynikające ze zwiększenia wartości zamówienia podstawowego na zasadach 
określonych w umowie, które stanowi normalną realizację warunków zamówienia 
(np. waloryzacja);

2. Wynikające z zastosowanego mechanizmu kosztorysowego wynagrodzenia 
wykonawcy i obliczenia go na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robót 
(w ramach istniejących pozycji kosztorysowych); 

3. Zwiększenie wartości zamówienia na roboty budowlane w umowach przewidujących 
wynagrodzenie kosztorysowe wynikające z likwidacji rozbieżności między projektem 
budowlanym a przedmiarem robót (kosztorysem), pod warunkiem spełnienia 
dodatkowo dwóch przesłanek: 

a) przewidzenia w SIWZ lub w zapytaniu ofertowym sposobu wyceny nowych pozycji 
kosztorysu (chyba że zmiana umowy następuje na warunkach określonych w art. 
144 ust. 1 pkt 2-6 Pzp lub w podrozdz. 6.5.2 pkt 17 lit. b-e) oraz 

b) zgodności z art. 144 ust. 1 w zw. z art. 140 ust. 1 i ust. 3 Pzp lub przesłankami 
analogicznymi.

4. Zwiększenie wartości umowy na skutek zmiany obowiązujących przepisów.



Warunki kwalifikowania wydatków dotyczących zmian do umów w zakresie 
robót zamiennych

1. Dla umów zawartych na podstawie Pzp: 

a) roboty zamienne zostały potwierdzone przez strony aneksem do umowy, 
bądź innym dokumentem o podobnym charakterze;

b) zmiana spełnia przesłanki wynikające z art. 144 ust. 1 w zw. z art. 140 
ust. 1 i ust. 3 Pzp, 

c) w SIWZ opisano sposób wyceny robót zamiennych, chyba że zmiana umowy 
następuje na warunkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 Pzp. 

2. Dla umów, do których nie ma zastosowania Pzp:

a) roboty zamienne zostały potwierdzone przez strony aneksem do umowy, 
bądź innym dokumentem o podobnym charakterze;

b) możliwość wprowadzenia zmiany umowy jest zgodna z treścią podrozdz. 
6.5.2 pkt 17 Wytycznych, 

c) produkt końcowy osiągnięty w wyniku zastosowania robót zamiennych jest 
zgodny z określonym w zamówieniu. 



Kwalifikowanie wydatków wynikających z orzeczenia sądu

Za kwalifikowalne mogą zostać również uznane wydatki wynikające ze 
zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy dokonanego w drodze orzeczenia 
sądu, o którym mowa w art. 3571 K.c. Ugody zawarte przed sądem 
i zatwierdzone przez sąd należy traktować jako zmiany umów, objęte 
w każdym przypadku obowiązkiem kontroli. 

Analogiczne do powyższego rozwiązanie przyjęto w odniesieniu do umów 
z wynagrodzeniem kosztorysowym - za kwalifikowalne mogą zostać uznane 
wydatki wynikające ze zwiększenia wynagrodzenia ryczałtowego na mocy 
wyroku sądu, o którym mowa w art. 632 § 2 K.c. W przypadku zawarcia 
ugody sądowej należy ją traktować jako zmianę umowy i podlega 
obowiązkowej kontroli.



Kwalifikowanie robót zamiennych w umowach 
z wynagrodzeniem ryczałtowym

1. Jeśli nie przewidziano możliwości zmiany ceny – nie jest możliwe 
kwalifikowanie wydatków przekraczających cenę ryczałtową.

2. W przypadku zmiany parametrów funkcjonalno-użytkowych w kontraktach 
opisywanych za pomocą Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU), wydatki 
poniesione w związku z tymi zmianami mogą być uznane za kwalifikowalne jeśli 
zostaną łącznie spełnione następujące warunki: 

a) możliwość dokonania takich zmian została przewidziana w umowie 
o zamówienie publiczne lub PFU;

b) wprowadzenie ww. zmian nie powoduje zmiany wynagrodzenia, chyba że 
zostało to wprost przewidziane w umowie, 

c) zmiany te są zgodne z przedmiotem zamówienia oraz zapewniają 
funkcjonalność przewidzianą przez zamawiającego, 

d) przyczyną dokonywanych zmian w stosunku do założeń PFU nie jest brak 
staranności zamawiającego na etapie opisywania przedmiotu zamówienia.



Kwalifikowanie robót zamiennych w umowach 
z wynagrodzeniem ryczałtowym z elementami kosztorysowymi

W przypadku umów, w których określono wynagrodzenie ryczałtowe oraz 
w SIWZ lub w ogłoszeniu o zamówieniu (lub zapytaniu ofertowym –
w postępowaniach do których nie stosuje się Pzp) przewidziano elementy 
rozliczane kosztorysowo, roboty zamienne mogą być kwalifikowalne na 
zasadach: 

• opisanych w podrozdz. 6.5.3 pkt 3 lit. b i 3 lit. c - w zakresie części umowy 
rozliczanej kosztorysowo, 

• opisanych w podrozdz. 6.5.3 pkt 4 lit. a i 4 lit. b w zakresie części umowy 
rozliczanej ryczałtowo. 



Stosowanie właściwej wersji wytycznych 

Rozdział 4 pkt. 12 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 
2014-2020:

Do oceny prawidłowości umów zawartych w ramach realizacji projektu 
w wyniku przeprowadzonych postępowań, stosuje się wersję Wytycznych 
obowiązującą w dniu wszczęcia postępowania, które zakończyło się 
zawarciem danej umowy. Wszczęcie postępowania jest tożsame z publikacją 
ogłoszenia o wszczęciu postępowania lub zamiarze udzielenia zamówienia 
publicznego, o których mowa w podrozdziale 6.5 Wytycznych lub 
o prowadzonym naborze pracowników na podstawie stosunku pracy, pod 
warunkiem, że beneficjent udokumentuje publikację ogłoszenia o wszczęciu 
postępowania.



Możliwość stosowania korzystniejszej wersji Wytycznych

Rozdział 4 pkt. 13 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020:

W przypadku, gdy ogłoszona w trakcie realizacji projektu (po podpisaniu umowy 
o dofinansowanie) wersja Wytycznych, aktualna na dzień dokonywania oceny wydatku 
(np. podczas weryfikacji wniosku o płatność beneficjenta lub kontroli), wprowadza 
rozwiązania korzystniejsze dla beneficjenta, do oceny kwalifikowalności wydatków 
stosuje się wersję Wytycznych obowiązującą na dzień dokonywania oceny wydatku. 
W przypadku wprowadzenia korzystnych dla beneficjenta zmian 
w warunkach kwalifikowania wydatków, które mogą mieć wpływ na wynik oceny 
kwalifikowalności już poniesionych i ocenionych wydatków, do czasu zatwierdzenia 
ostatniego wniosku o płatność beneficjenta w projekcie, dopuszcza się możliwość 
ponownej oceny kwalifikowalności wydatków zgodnie z obowiązującymi na chwilę 
ponownej oceny, bardziej korzystnymi warunkami kwalifikowania wydatków, chyba 
że sprzeciwiają się temu warunki rozliczania projektu lub POIiŚ. Powyższe postanowienia 
powinny znaleźć odzwierciedlenie w postanowieniach umowy 
o dofinansowanie.



Działania kontrolne prowadzone przez NFOŚiGW

Kontrole w miejscu realizacji projektu:

- liczba kontroli – 6, w tym 5 kontroli doraźnych i 1 kontrola planowa;
- 3 kontrole dotyczyły projektów zaawansowanych finansowo, 

3 – realizacji projektu;
- kontroli poddano 3 projekty realizowane w ramach działania 2.3;
- w przypadku 3 kontroli wydano zalecenia pokontrolne.



Ustalenia zawarte w zaleceniach pokontrolnych

• uzupełnienie o wymagane elementy treści wewnętrznych 
procedur/instrukcji  dot. postępowania z nadużyciami finansowymi;

• przeprowadzenie analizy ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych 
w związku z realizacją projektu;

• uzupełnienie strony internetowej projektu o informacje dot. możliwości 
zgłaszania podejrzenia nadużyć finansowych i konfliktu interesów;

• uzupełnienie zapisów polityki rachunkowości o sposób prowadzenia 
wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektu;



Ustalenia zawarte w zaleceniach pokontrolnych (c.d.)

• przygotowanie i uzupełnienie procedur/ instrukcji (dot. weryfikacji 
faktycznego wykonania robót, przygotowania wniosków o płatność, 
archiwizacji dokumentów, przeciwdziałania wystąpieniu konfliktu 
interesów i zapobieganiu nadużyć finansowych);

• powołanie Jednostki Realizującej Projekt i określenie zakresów 
obowiązków dla jej zespołów;

• uzgodnienie z NFOŚiGW formy i treści tablic informacyjnych oraz 
uzupełnienie brakującej tablicy.



Kontrole procedur zawierania umów

Czynności kontrolne i sprawdzające prowadzone przez NFOŚiGW w obszarze
procedur zawierania umów dla zadań objętych projektem:

a) kontrola zamówień publicznych objętych zakresem stosowania
ustawy Pzp;

b) kontrola procedur zawierania umów, do których nie ma zastosowania
ustawa Pzp;

c) kontrola zmian w umowach umów zawartych z wykonawcami;
d) kontrola udzielania zamówień w trybach niekonkurencyjnych;
e) weryfikacja wewnętrznych procedur zawierania umów/regulaminów;
f) analiza wyników kontroli Prezesa UZP.



Dane statystyczne wynikające ze złożonych zestawień 
postępowań w ramach projektów (na 30.09.2017 r.)

Wszystkie działania w tym działanie 2.3

Liczba projektów 452 185

Liczba postępowań 7244 1943

Pzp 4760 997

Zasada konkurencyjności 865 425

Rozeznanie rynku 1619 521

Roboty budowlane 2329 963

Usługi 4276 767

Dostawy 639 213

Wartość szacunkowa robót 8 775 688 688,82 5 290 728 025,19

Wartość szacunkowa usług 654 398 098,13 198 868 703,95

Wartość szacunkowa dostaw 3 357 434 319,68 150 923 997,04

Łączna wartość szacunkowa 

wszystkich zamówień

12 787 521 106,63 5 640 520 726,18



Działania kontrolne prowadzone przez NFOŚiGW 
w obszarze zawierania umów

L.p.
Kontrole

postępowań
w tym

dz. 2.3

Kontrole 

aneksów
w tym

dz. 2.3

Łącznie 263 144 34 29

w tym:

wynik pozytywny
207 116 33 28

wynik negatywny
56 28 1 1

ex-ante 29 21 6 6

ex-post 234 123 28 23

odwołanie 11 4



Analiza wyników kontroli Prezesa UZP

• liczba otrzymanych od Prezesa UZP wyników kontroli – 17 
(w tym 16 dotyczyło projektów realizowanych w ramach działania 2.3);

• 10 wyników miało status „bez naruszeń”, 7 – „z naruszeniami”;

• w przypadku 3 wyników kontroli stwierdzono naruszenia istotne, 
skutkujące zastosowaniem wskaźnika pomniejszającego wartość 
wydatków kwalifikowanych na kontrakcie w wysokości 5%;

• stwierdzone naruszenia dotyczyły nieuprawnionego żądania od 
wykonawców oświadczeń lub dokumentów, które nie były niezbędne 
do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia (art. 25 
ust. 1 ustawy Pzp).



Postępowanie z nieprawidłowościami

Wszystkie działania w tym działanie 2.3

Nieprawidłowości zgłoszone 44 17

Nieprawidłowości potwierdzone 40 16

w tym: Pzp 20 8

Pozostałe tryby 19 8

Podwójne finansowanie 1 0

Kwota nieprawidłowości (UE) 5 948 500,00 4 577 0794,38



Najczęściej stwierdzane naruszenia w wyniku 
kontroli ex-ante procedur zawierania umów (Pzp)

• art. 25 ust. 1 ustawy Pzp - żądanie od wykonawców oświadczeń lub 
dokumentów, które nie są niezbędne do przeprowadzenia postępowania 
o udzielenie zamówienia;

• art. 41 pkt 7, 7a i 9 Pzp - nieumieszczenie w ogłoszeniu o zamówieniu 
przekazanym UPUE lub w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w BZP 
informacji o warunkach udziału w postępowaniu, sposobie dokonywania 
oceny spełniania tych warunków, kryteriach oceny ofert i ich znaczenia;

• art. 29 ust. 2 – sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia w sposób 
utrudniający uczciwą konkurencję;

• art. 29 ust. 3 – sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia poprzez 
wskazanie znaków towarowych;

• art. 36 Pzp – nieprawidłowe opracowanie SIWZ;

• art. 22 ust 1a Pzp – określenie warunków udziału w sposób 
nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia.



Najczęściej stwierdzane naruszenia w wyniku 
kontroli ex-post procedur zawierania umów (Pzp)

• art. 25 ust. 1 ustawy Pzp – żądanie od wykonawców oświadczeń lub 
dokumentów, które nie są niezbędne do przeprowadzenia postępowania 
o udzielenie zamówienia;

• brak wymaganych ogłoszeń;

• art. 41 ust. 7a Pzp – brak wykazu oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających spełnieni warunków udziału w postępowaniu oraz brak 
podstaw do wykluczenia;

• art. 41 pkt. 9 Pzp – brak wskazania kryteriów oceny i ich znaczenia;

• art. 29 ust. 2 – opis przedmiotu zamówienia w sposób utrudniający uczciwą 
konkurencję;

• art. 29 ust. 3 – opis przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie znaków 
towarowych;

• art. 38 ust 4a Pzp – modyfikacja treści SIWZ w zakresie zmiany terminów 
składania ofert bez wymaganej zmiany ogłoszenia o zamówieniu.



Najczęściej stwierdzane naruszenia w wyniku 
kontroli ex-post procedur zawierania umów (Wytyczne)

• niezachowanie zasad dot. upublicznienia zapytania ofertowego;

• ustalenie zawężających kryteriów oceny ofert;

• nieprawidłowy opis przedmiotu zamówienia – wskazanie nazw własnych, 
brak kodów CPV;

• określenie zbyt krótkiego terminu składania ofert;

• niewysłanie zapytania ofertowego do wymaganej liczby wykonawców 
(dot. postępowań wszczętych przed podpisaniem umowy 
o dofinansowanie);

• brak dokumentów potwierdzających przeprowadzenie rozeznania rynku.



Przykłady stwierdzanych w toku kontroli naruszeń – w zakresie 
warunków udziału w postępowaniu (art. 22 ust .1a Pzp)

• posiadanie doświadczenia w realizacji zbiornika technologicznego oczyszczalni 
ścieków o określonej pojemności – ustalonej na poziomie nieproporcjonalnym 
do przedmiotu zamówienia;

• posiadanie doświadczenia w realizacji „wystawy stałej tożsamej z przedmiotem 
zamówienia” bez określenia zakresu tej tożsamości;

• posiadanie doświadczenia w realizacji tożsamych zamówień na terenie Unii 
Europejskiej;

• posiadanie personelu o określonych kwalifikacjach i w liczbie nieuzasadnionej 
z punktu widzenia późniejszej realizacji zamówienia.

Zagrożenie korektą 25% – poz. 13 taryfikatora (kategoria nieprawidłowości 
indywidualnej – określenie dyskryminacyjnych warunków udziału w postępowaniu). 
Wysokość stawki może zostać obniżona do 10% lub 5% w zależności od charakteru 
i wagi nieprawidłowości indywidualnej.



Przykład – określenie warunku udziału w postępowaniu w zakresie 
dysponowania osobami zdolnymi do realizacji przedmiotowego 
zamówienia w sposób niezwiązany z przedmiotem zamówienia 

oraz nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia

Zamawiający w odniesieniu do eksperta ds. wsparcia projektów, eksperta GIS, 
analityka oraz eksperta ds. bezpieczeństwa i ciągłości zawarł wymagania zbędne, 
które nie były uzasadnione rodzajem zadań, które ma pełnić dana osoba, a częściowo 
także zakresem usługi. Ponadto zbędny był wymóg, aby wykonawca dysponował 
ekspertem aplikacji mobilnych. 

Wyżej wskazane wymagania powodowały, że warunek dysponowania ww. kadrą 
był nadmierny, nieadekwatny, a zatem nieproporcjonalny do przedmiotu 
zamówienia, a częściowo nawet – w zakresie urządzeń mobilnych i eksperta aplikacji 
mobilnych – niezwiązany z przedmiotem zamówienia. Warunek taki mógł utrudnić 
uczciwą konkurencję poprzez utrudnienie dostępu do zamówienia wykonawcom, 
którzy nie dysponowali osobami spełniającymi wyżej wskazane nadmierne 
wymagania, ale dysponowali personelem o kwalifikacjach wystarczających do 
należytej realizacji usługi. Wynik kontroli UZP z dnia 15.03.2017 r. (znak: UZP/DKUE/KD/42/2016)



Przykłady stwierdzanych w toku kontroli naruszeń –
w zakresie wymaganych dokumentów (art. 25 ust. 1 Pzp)

• wymaganie złożenia dokumentów bez postawienia warunków udziału w 
postępowaniu w tym zakresie;

• wymagane zaświadczenia Urzędu Skarbowego, właściwej terenowej jednostki 
organizacyjnej ZUS lub KRUS na potwierdzenie niepodleganiu wykluczeniu z 
postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 ustawy Pzp oraz 24 ust. 5 
pkt 1 i 4 ustawy Pzp (jednocześnie bez przewidzenia fakultatywnej przesłanki 
wykluczenia, o której mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp). Żądanie złożenia 
ww. dokumentów przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona 
stanowi jednocześnie naruszenie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp;

• żądanie od wykonawcy dokumentu w innym brzmieniu, niż wynika 
z rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzaju 
dokumentów (…) np. żądanie opłaconej polisy.

Zagrożenie korektą 5% – poz. 19 taryfikatora (kategoria nieprawidłowości 
indywidualnej – nieprawidłowości w zakresie oświadczeń i dokumentów 
wymaganych od wykonawców).



Przykłady stwierdzanych w toku kontroli naruszeń –
w zakresie ogłoszeń (art. 41 Pzp)

• umieszczenie pełnego wykazu oświadczeń i dokumentów potwierdzających 
spełnienie warunków udziału w postępowaniu jedynie w SIWZ.

• niezawarcie w treści ogłoszenia o zamówieniu informacji dotyczących 
kryteriów oceny ofert i ich znaczenia – w ogłoszeniu jest jedynie krótkie 
odesłanie do informacji zawartych w SIWZ: Cena nie jest jedynym kryterium 
udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w 
dokumentacji zamówienia.

Zagrożenie korektą 25% – poz. 11 taryfikatora (kategoria nieprawidłowości 
indywidualnej – Brak pełnej informacji o warunkach udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia lub zawarcia umowy koncesji, kryteriach kwalifikacji, 
kryteriach selekcji, fakultatywnych podstawach wykluczenia z postępowania lub 
kryteriach oceny ofert. Wysokość stawki może zostać obniżona do 10% lub 5% 
w zależności od charakteru i wagi nieprawidłowości indywidualnej.



Uwaga dot. wypełniania ogłoszeń przekazywanych UPUE

Należy zachować ostrożność przy wypełnianiu ogłoszeń przekazanych UPUE, 
w których zamawiający zaznacza wyłącznie opcję Cena nie jest jedynym 
kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko 
w dokumentacji zamówienia nie wskazując jednocześnie, w oparciu o jakie 
kryteria będzie dokonywana ocena ofert i jaka będzie ich waga.

W jednej z kontroli uprzednich Prezes Urzędu Zamówień Publicznych 
stwierdził 
w takim przypadku naruszenie art. 41 ust. 9 ustawy Pzp, z uwagi, iż:

• formularz ogłoszenia o zamówieniu przewiduje miejsce na wskazanie 
kryteriów udzielenia zamówienia.

• w treści ogłoszenia należy wskazać wszystkie kryteria, nie zaś tylko 
informację, ze cena nie jest jedynym kryterium.



Uwaga dot. wypełniania ogłoszeń przekazywanych UPUE (c.d.)

Mając na uwadze ewentualne konsekwencje ww. naruszenia, należy 
zamieszczać w ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanym UPUE pełną 
informację o kryteriach oceny ofert wraz z podaniem znaczenia tych 
kryteriów poprzez wybór w sekcji II.2.5) opcji Kryteria określone poniżej oraz 
wypełnienie stosownych pól. 

Ewentualnie, w sytuacji zaznaczenia opcji Cena nie jest jedynym kryterium 
udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w 
dokumentacji zamówienia, pełna informacja dotycząca rodzaju i znaczenia 
poszczególnych kryteriów powinna znaleźć się co najmniej w sekcji VI.3 –
tj. Informacje dodatkowe.



Przykłady stwierdzanych w toku kontroli naruszeń (c.d.)

• nieuprawnione wykluczenie z postępowania: Zamawiający niezasadnie 
wezwał wykonawcę w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp do uzupełnienia 
dokumentów JEDZ dla podmiotów trzecich (osób, które będą brały udział 
w realizacji zamówienia, udostępniających ww. wykonawcy swój potencjał 
w zakresie osób zdolnych do wykonania niniejszego zamówienia), a następnie 
wykluczył tego wykonawcę z udziału w postępowaniu z powodu niewykazania 
spełnienia warunków udziału;

• wykluczenie zwycięskiego wykonawcy z uwagi na fakt, iż istnieje on 
w Krajowym Rejestrze Długów. Informacja o wpisie wykonawcy do KRD 
pochodziła od innego wykonawcy, który złożył drugą w kolejności 
najkorzystniejszą ofertę. Wykluczony wykonawca złożył najkorzystniejszą 
ofertę i spełniał wszystkie warunki udziału w postępowaniu (w SIWZ nie 
określono żadnego dodatkowego warunku, który uniemożliwiałby wzięcie 
udziału w postępowaniu wykonawcy zarejestrowanemu w KRD).



Przykłady stwierdzanych w toku kontroli naruszeń 
– zasada konkurencyjności

Niezachowanie wynikających z Wytycznych wymagań co do upublicznienia 
zapytania ofertowego (w tym w sytuacji, gdy wnioskodawca rozpoczyna 
realizację projektu na własne ryzyko przed podpisaniem umowy 
o dofinansowanie – niewysłanie do co najmniej 3 wykonawców i/lub brak 
publikacji na stronie internetowej). 

Zagrożenie korektą 25% – poz. 4 taryfikatora (kategoria nieprawidłowości 
indywidualnej – niedopełnienie obowiązku odpowiedniego ogłoszenia).



Przykłady stwierdzanych w toku kontroli naruszeń –
zasada konkurencyjności (c.d.)

Niezastosowanie przy tworzeniu opisu przedmiotu zamówienia nazw 
i kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV). 

Zagrożenie korektą 10% – poz. 21 taryfikatora (kategoria nieprawidłowości 
indywidualnej – niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia).

Wysokość stawki może zostać obniżona do 5% w zależności od charakteru 
i wagi nieprawidłowości indywidualnej.



Przykłady stwierdzanych w toku kontroli naruszeń –
zasada konkurencyjności (c.d.)

Wskazanie jako jedno z kryteriów oceny ofert liczby pozyskanych przez 
Wykonawcę finansowań działań energooszczędnych ze środków NFOŚiGW 
(ustalenie kryteriów oceny ofert w sposób zawężający konkurencję).

Zagrożenie korektą 25% – poz. 12 taryfikatora (kategoria nieprawidłowości 
indywidualnej – określenie dyskryminacyjnych warunków udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zawarcia umowy koncesji, 
kryteriów kwalifikacji, kryteriów selekcji lub kryteriów oceny ofert).

Wysokość stawki może zostać obniżona do 10% lub 5% w zależności od 
charakteru i wagi nieprawidłowości indywidualnej. 



Przykłady stwierdzanych w toku kontroli naruszeń –
zasada konkurencyjności (c.d.)

Zamawiający dokonując opisu równoważności wskazał na jeden konkretny 
produkt odpowiadający wymaganym parametrom. Jednocześnie dopuścił 
składanie ofert równoważnych  dla części wymienionych materiałów 
i urządzeń, niemniej było to pozorne. Zamawiający korzystając z bardzo 
szczegółowego opisu równoważności zażądał, aby produkt równoważny był 
identyczny z przedmiotem zamówienia. 

Zagrożenie korektą 25% – poz. 20 taryfikatora (kategoria nieprawidłowości 
indywidualnej – dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia).

Wysokość stawki może zostać obniżona do 10% lub 5% w zależności od 
charakteru i wagi nieprawidłowości indywidualnej. 



Przykłady stwierdzanych w toku kontroli naruszeń –
zasada konkurencyjności (c.d.)

Zamawiający nie zamieścił zapytania ofertowego na stronie internetowej, 
jak również nie przesłał ich do minimum trzech potencjalnych wykonawców. 
Dokonał jedynie rozeznania cenowego przeprowadzonego wyłącznie 
telefonicznie, uzyskując trzy oferty (dla celu szacowania wartości). 
Wybrana została oferta z najniższą ceną.

Zagrożenie korektą 100% – poz. 3 taryfikatora (kategoria nieprawidłowości 
indywidualnej – niedopełnienie obowiązku odpowiedniego ogłoszenia). 

Wysokość stawki może zostać obniżona do 25% w zależności od charakteru 
i wagi nieprawidłowości indywidualnej.



Przykłady stwierdzanych w toku kontroli naruszeń –
zasada konkurencyjności (c.d.)

Zamawiający odstąpił od udzielił zamówienia na „Wykonanie dokumentacji 
projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz nadzorem 
autorskim” w trybie konkurencyjnym powołując się na przesłankę, że 
przedmiot zamówienia dotyczy działalności twórczej lub artystycznej i może 
być świadczone tylko przez jednego wykonawcę. Zamawiający nie wykazał 
jednocześnie, aby spełnione zostały przesłanki uprawniające go do 
odstąpienia od udzielenie zamówienia w trybie konkurencyjnym.

Zagrożenie korektą 100% – poz. 3 taryfikatora (kategoria nieprawidłowości 
indywidualnej – niedopełnienie obowiązku odpowiedniego ogłoszenia). 

Wysokość stawki może zostać obniżona do 25% w zależności od charakteru 
i wagi nieprawidłowości indywidualnej – jednak w tym przypadku brak było 
jakichkolwiek okoliczności uzasadniających obniżenie stawki korekty.



Przykłady stwierdzanych w toku kontroli naruszeń –
w zakresie rozeznania rynku

Zamawiający wysłał zapytanie ofertowe do 3 potencjalnych wykonawców.

W odpowiedzi otrzymał jedną ofertę. W toku procedury nie zgromadzono 
jednak dokumentów, które pozwalałyby stwierdzić, czy rozeznanie rynku 
faktycznie miało miejsce. 

Zagrożenie korektą 100% - taryfikator (załącznik do umowy 
o dofinansowanie) tabela nr 3 pkt. B.1. (kategoria nieprawidłowości 
indywidualnej – niezastosowanie odpowiedniego trybu wyboru wykonawcy).



Sprawy problemowe – właściwe szacowanie wartości

• nie jest zakazany sam podział jednego zamówienia na części, ale taki podział, 
który zmierza do uniknięcia stosowania przez zamawiającego przepisów 
ustawy PZP właściwych dla zamówienia o określonej wartości szacunkowej;

• w przypadku zamówień, których zakres i wartość są możliwe do ustalenia na 
cały okres realizacji projektu, a przy tym mogą być udzielone w ramach 
jednego postępowania, oszacowania ich wartości dokonuje się 
z uwzględnieniem całego okresu realizacji projektu. W pozostałych 
przypadkach usługi lub dostawy udzielane w ramach projektu mogą być 
szacowane dla poszczególnych lat budżetowych;

• dla ustalenia czy w danym przypadku mamy do czynienia z jednym 
zamówieniem, czy też z odrębnymi zamówieniami konieczna jest analiza 
okoliczności konkretnego przypadku, w tym: podobieństwa przedmiotowego 
i funkcjonalnego zamówienia, tożsamości czasowej zamówienia i możliwości 
wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę;



Sprawy problemowe – właściwe szacowanie wartości (c.d.)

• art. 96 ust. 1 pkt. 11 Pzp – wymóg wskazania w protokole powodów 
niedokonania podziału zamówienia na części (podział groziłby ograniczeniem 
konkurencji albo nadmiernymi trudnościami technicznymi lub nadmiernymi 
kosztami wykonania zamówienia, lub też potrzeba skoordynowania działań 
różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby 
poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia);

• właściwe udokumentowanie szacowania wartości zamówienia (rozeznanie rynku 
i zasada konkurencyjności);

• możliwość zastosowania art. 6a Pzp – w przypadku zamówień udzielanych 
w częściach, do udzielenia zamówienia na daną część zamawiający może 
stosować przepisy właściwe dla wartości tej części zamówienia, jeżeli jej wartość 
jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 80 000 euro dla 
dostaw lub usług oraz 1 000 000 euro dla robót budowlanych, pod warunkiem, 
że łączna wartość tych części wynosi nie więcej niż 20 % wartości zamówienia.

• problem: gdy oszacowana wartość jest sporo niższa od otrzymanych ofert. 



Sprawy problemowe – dokonywanie zmian w umowach 
zawartych z wykonawcami

• wymóg zawierania zmian do umów w formie pisemnej z zachowaniem 
reprezentacji stron;

• wskazanie w treści zmiany (aneksu) lub dołączonych do niego dokumentów 
potwierdzających zaistnienie okoliczności i przesłanek formalno-prawnych 
uzasadniających dokonanie zmiany;

• odwoływanie się do konkretnej, przewidzianej w ustawie Pzp lub w Wytycznych 
przesłanki do zmiany (przesłanka z art. 144 ust. 1 pkt. 6 dot. łącznej wartości 
zmian nie jest odpowiednia dla przedłużenia terminu wykonania umowy);

• w przypadku umów z wynagrodzeniem ryczałtowym zmiany kwoty i zakresu 
rzeczowego mogą dokonane jedynie w sposób przewidziany w treści umowy;

• ugoda przed sądem oraz naliczenie kar w innej kwocie niż wynika z umowy, 
co do zasady są traktowane jako zmiana umowy;

• zmiana terminów płatności na korzyść wykonawcy może mieć  charakter zmiany 
istotnej.  



Inne sprawy dot. prowadzenia kontroli

• bieżąca aktualizacja zestawień postępowań na projekcie –
w szczególności informowanie o zmianach w zakresie terminów 
wszczęcia postępowania i kwalifikowania wydatków;

• bieżące przekazywanie zmian umów (zwłaszcza gdy skutkują wzrostem 
wynagrodzenia) i umów zawartych w trybach niekonkurencyjnych; 

• kontrola ex-ante – skupienie się na kontroli zamówień o wyższych 
wartościach;

• ustalenia z kontroli ex-ante mają charakter sugestii – dokumenty 
programowe nie przewidują w tym obszarze możliwości odwołania lub 
prowadzenia negocjacji.



Dziękuję za uwagę



Podtytuł prezentacji

Katarzyna Paprocka

Departament Ochrony Wód

16.10.2017 r. Poznań

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)



Podstawowe dokumenty

1. Ustawa Prawo Zamówień Publicznych

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości
korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo
związanych z udzielaniem zamówień

4. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach PO IiŚ 2014-
2020



Ustawa Prawo Zamówień Publicznych

Art. 7. 1. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie
o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie
uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz
zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości.

Art. 29. 1. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny
i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych
i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania
i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.



Ustawa Prawo Zamówień Publicznych

Art. 29. 2. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który
mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

Art. 29. 3. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie
znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub
szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi
dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to
doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych
wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione
specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać
przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych
określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub
równoważny”.



Ustawa Prawo Zamówień Publicznych

Art. 31. 1. Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane 
za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych. 

2. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie 
robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. –
Prawo budowlane, zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za 
pomocą programu funkcjonalno--użytkowego. 



Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

1. Zakres i forma dokumentacji projektowej

2. Zakres i forma specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowalnych

3. Zakres i forma programu funkcjonalno - użytkowego



Uwagi ogólne dotyczące Opisu przedmiotu zamówienia (OPZ)

1. Czy zamawiający opisał przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny,
wyczerpujący i nie utrudniający uczciwej konkurencji?

2. Czy parametry techniczne urządzeń są podane w dokumencie
w układzie progowym lub zakresowym?

3. Czy w przypadku gdy zamawiający opisał przedmiot zamówienia
za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub
szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi
dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby
to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych
wykonawców lub produktów, przy jednoczesnym dopuszczeniu
możliwości zastosowania rozwiązań równoważnych, jest to uzasadnione
specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie mógł opisać
przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych
określeń?



Uwagi ogólne dotyczące Opisu przedmiotu zamówienia (OPZ)

4. Czy przedmiot zamówienia został opisany w sposób nie utrudniający
uczciwej konkurencji i zgodnie z art. 29, art. 30, art. 31, art. 7 ust. 1
ustawy Pzp?

5. Czy zapisy w dokumencie są technicznie neutralne? (brak wskazań na
dostawców/producentów)

6. Czy nie ma zapisów mówiących o preferencjach dla firm (np. z UE)?



Taryfikator

20. Dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia lub umowy koncesji
Stawka procentowa 25% – wysokość stawki może zostać obniżona do wysokości 10%
albo 5%.

1. Naruszenie art. 29 ust. 2 Pzp polegające na opisaniu przedmiotu zamówienia
w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

2. Naruszenie art. 29 ust. 3 Pzp lub art. 26 ust. 3 i 4 Uok polegające na opisaniu
przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów,
pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub
usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę bez zachowania przesłanek
określonych w tych przepisach.

3. Naruszenie art. 30 ust. 1-4 Pzp polegające na opisaniu przedmiotu zamówienia za
pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia bez
dopuszczenia rozwiązań równoważnych lub z naruszeniem ustawowej kolejności.

4. Naruszenie art. 30a Pzp polegające na wskazaniu oznakowania bez zachowania
przesłanek określonych w tym przepisie.



21. Niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia lub umowy koncesji

Stawka procentowa 10% – wysokość stawki może zostać obniżona do 
wysokości 5%.

1. Naruszenie art. 29 ust. 1 Pzp polegające na opisaniu przedmiotu
zamówienia w sposób niejednoznaczny i niewyczerpujący, za pomocą
niedostatecznie dokładnych i niezrozumiałych określeń, nieuwzględniający
wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie
oferty.

2. Naruszenie art. 30 ust. 7 Pzp albo art. 26 ust. 5 Uok polegające na
niezastosowaniu lub zastosowaniu w sposób mogący utrudnić identyfikację
przedmiotu zamówienia lub umowy koncesji nazw i kodów określonych we
Wspólnym Słowniku Zamówień.

Taryfikator



Nieprawidłowości indywidualne stwierdzone w zamówieniu udzielonym
zgodnie z warunkami wynikającymi z umowy o dofinansowanie projektu albo
z decyzji o dofinansowaniu projektu

20. Opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który odnosi się do określonego
wyrobu, źródła, znaków towarowych, patentów lub specyficznego pochodzenia,
chyba że takie odniesienie jest uzasadnione przedmiotem zamówienia
i dopuszczono rozwiązania równoważne.

21. 1. Opisanie przedmiotu zamówienia w sposób niejednoznaczny
i niewyczerpujący, za pomocą niezrozumiałych i niedostatecznie dokładnych
określeń, nieuwzględniający wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć
wpływ na sporządzenie oferty.

2. Niezastosowanie lub zastosowanie w sposób mogący utrudnić identyfikację
przedmiotu zamówienia nazw i kodów określonych we Wspólnym Słowniku
Zamówień.

Taryfikator



Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków 
w ramach POIiŚ 2014-2020

Rozdział 6.2 Ocena kwalifikowalności wydatku

Wydatkiem kwalifikowanym jest wydatek, który został dokonany w sposób
przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania
najlepszych efektów z danych nakładów.

Rozdział 6.5 Wydatki ponoszone zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji

Właściwa instytucja będąca stroną umowy zobowiązuje beneficjenta
w umowie o dofinansowanie do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu w sposób zapewniający
w szczególności zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie
wykonawców, a także zgodnie z warunkami i procedurami określonymi
w Wytycznych.

Udzielanie zamówienia publicznego w ramach projektu następuje zgodnie z: 

a) ustawą Pzp

b) zasadą konkurencyjności 



Dziękuję za uwagę



JAROCIŃSKI INNOWACYJNY PROJEKT

WYKORZYSTANIA ŚCIEKÓW I OSADÓW

z blisko 130-milionowym dofinansowaniem unijnym























Trudności na etapie przygotowania

wniosku o dofinansowanie

• możliwość wpisu tylko określonej liczby znaków w poszczególnych podpunktach 
wniosku,

• konieczność analizowania dużej ilości aktów prawnych polskich oraz unijnych,

• ustalenie odpowiednich dla projektu wskaźników wykonania rzeczowego 
(produktu i rezultatu bezpośredniego),

• szczegółowa analiza przedsięwzięcia pod względem środowiskowym - adaptacja 
do zmian klimatu.



Problemy związane

z udzielaniem zamówień publicznych

• znaczna liczba pytań na etapie składania ofert,

• niewielka liczba składanych ofert,

• ceny ofert przewyższają wartość kosztorysów inwestorskich,

• ograniczona liczba znaków możliwa do umieszczenia w biuletynie unijnym.



Inne problemy

związane z Projektem

• wnioski wykonawców o wydłużenie terminów składania ofert,

• wnioski wykonawców o wydłużenie terminu na prace projektowe oraz na prace 
budowlano – montażowe,

• odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej (krótkie procedury: sporządzenie 
pisma procesowego, przygotowanie wniosków dowodowych, obszerna 
dokumentacja przetargowa),

• zmiany przepisów prawa dotyczące gospodarki wodno – ściekowej oraz 
konieczność znajomości wielu aktów prawnych.





AQUANET SA – Fundusz Spójności 
Doświadczenia

16.10.2017
Mateusz Józefowski



Cel prezentacji

Przekazanie praktycznej wiedzy zdobytej 
w trakcie realizacji Projektów FS



Agenda
• Informacje o Projekcie

• Co udało się wdrożyć

• Warto zwrócić uwagę



Czas trwania Projektów

8 lat

4,7 lat

3,7 lat

8 lat

4,2 lat



Umowy o Dofinansowanie i zmiany

Lp. FS Umowy Aneksy
1 FS1 1 8
2 FS2 1 6
3 FS3 1 5
4 FS4 1 4
5 FS5 1 2
6 RAZEM 5 25



Ilość kontraktów w UoD

98



Zrealizowany zakres - ścieki

km

km

szt.



Zrealizowany zakres - woda

km

km

szt.



Zrealizowany zakres - samochody

szt.



Osoby podłączone do kanalizacji



Kontrole na miejscu

ETO UKS
NFOŚiGW/
WFOŚiGW

FS1 1 1 2
FS2 0 0 2
FS3 0 0 1
FS4 0 0 0
FS5 0 0 0

RAZEM 1 1 5
RAZEM 7



Zaawansowanie projektu w czasie cz.1



Wartość Programu FS

Wartość Programu: 
967 mln zł  
Wartość dofinansowania: 
440 mln zł 
stopa dofinasowania: 45%



Nr 

Kontraktu
Nazwa Kontraktu

Nałożona 

korekta 

finansowa [%]

Nałożona 

korekta 

finansowa [PLN]

Utracone 

dofinansowanie  

[PLN]

FS1

K-19 Szczepankowo etap I – wizja lokalna 2,5 370 413,41 0,0

K-22 Przepompownia Hetmańska – działka 100 551 599,27 551 599,27

K-23

Kolektor Prawobrzeżny – zmiana warunku 

udziału w postepowaniu bez publikacji w 

DUUE 

5 2 523 819,45 2 523 819,45

FS3

K-4

Kanalizacja sanitarna Marleno-Minikowo –

ograniczenie podwykonawców bez wskazania, 

która część musi być wykonana jedynie przez 

wykonawcę robót

5 527 000,00 0,0

K-9b

Modernizacja OS Mosina – SIWZ 

ograniczenie konkurencyjności – materiały i 

urządzenia muszą pochodzić z obszaru UE

10 1 423 874,07 0,0

Razem: 5 396 706,20 3 075 418,72

Korekty finansowe



Program FS w liczbach

Ilość faktur Ilość wniosków 

o płatność/

sprawozdawczych

Ilość faktur 

objętych 

wnioskami

Ilość środków 

trwałych 

3 000 76 462 11 650 (*)

(*) szacunek, (nowe + 

zwiększenie wartości)



Dokumenty kontraktowe IK cz.1
Wszystkie kontrakty Średnia arytmetyczna



Dokumenty kontraktowe IK cz.2
Wszystkie kontrakty Średnia arytmetyczna



Dokumenty kontraktowe IK cz.3

Bez Przepompowni Garbary – kontrakt w trakcie.



Zasoby ludzkie projektów FS

249 osób

Działy:

ND, DDR, DE,EH, EK, DT, TI, 

TS, TM, IB, IBM, IK, MPW, 

MOŚ, ME, MI, CSZ, SPW, SWK, 

SE, SA, SM, ST, TOS, TC, HK, 

HM, KK, EC, EF, RP, DM, BHP, 

BZ, RZ, RK, RA, IBT



Udział w budżecie POIŚ 2007-2013

Dane NFOŚiGW



Procedura budowy harmonogramu

1. Lepsze planowanie 

• Opracowanie harmonogramu przed 
ogłoszeniem postępowania przetargowego –
uwiarygodnienie czasu trwania robót 

Co udało się wdrożyć



Co udało się wdrożyć

33,7 km KS

837 przyłączy

14 Etapów



Co udało się wdrożyć

1. Każdy PCZ opisany był czasem trwania w dniach roboczych,

2. Ograniczeniem Zakończ Nie później niż,

3. Kalendarz zimowy – na podstawie danych IMGW

4. Czas trwania Zadania < 20 dn 

5. Plan płatności

6. Sprawne rozliczenie kontraktu



Earn Value - Wartość Wypracowana

Co udało się wdrożyć

HO 18 611 323,76 zł SPI 0,89
HB 20 972 183,80 zł

Opóźnienie do HB 2 360 860,04 zł



Co udało się wdrożyć

Analiza ryzyka

1. Bieżąca weryfikacja Kontraktu – co może 
wydarzyć się w przyszłości i w jaki sposób 
przeciwdziałać żeby zminimalizować 
wystąpienie ryzyka 

• Ryzyko – wystąpienie kolizji

• Przyczyna – brak rzędnych na mapie w miejscu 
krzyżowania się uzbrojenia (projektowane/istniejące)

• Działanie – przekop próbny 



1. Efekt ekologiczny wyrażony w liczbie osób 
podłączonych 

• Wykonawca RBM odpowiedzialny był za 
zbieranie umów o podłączenie do sieci 
kanalizacji sanitarnej – warunek przed 
wykonaniem przyłącza

• Myślenie do przodu – kilka lat 

przed zakończeniem Projektu

Co udało się wdrożyć



Co udało się wdrożyć

Premia za wcześniejsze wykonanie

1. Dotyczyło Wykonawcy RBM i IK

2. W Kontrakcie na RBM wskazano dodatkowe 
wynagrodzenie za 1 tydzień przyspieszenia 
oraz max. czas przyspieszenia np. 8 tygodni

3. Oszacowanie nagrody na podstawie 
potencjalnych przychodów lub straty np. 
dofinansowania oraz kosztów społecznych



Warto zwrócić uwagę

1. Rozliczenie końcowe zakresu

• Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna 
spójna z długościami obmierzonymi w kartach 
obmiaru  

• Najlepiej jak geodeta przygotuje zestawienie 
tabelaryczne wykonanego zakresu jako 
załącznik do inwentaryzacji powykonawczej 
geodezyjnej



Co udało się wdrożyć

Premia za jakość pracy Inżyniera Kontraktu:

1. Waloryzacja wynagrodzenia miesięcznego 
o wskaźnik wzrostu przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw 
w roku poprzednim x wskaźnik jakości 

Punkty z ankiety 

przeprowadzonej na 

koniec roku



Co udało się wdrożyć

Elektroniczna RejestracjaCzasuPracy:

1. Montaż w głównym biurze IK oraz 
w terenowych biurach urządzeń do 
ewidencjonowania czasu pracy

2. Instalacja u Zamawiającego oprogramowania 
do weryfikacji RCP on-line. 



Warto dopilnować

• Rozliczenie budowy w przypadku upadłości lub 
zejścia z budowy Wykonawcy Robót, 

• Nowy OPZ przygotowuje IK wspólnie 
z Wykonawcą Robót jeżeli jest możliwe 

• Powyższe zapisać w umowie z IK i Wykonawcą 
RBM 



Warto dopilnować

1. Refundować w pierwszej kolejności RBM, 
dalej IK (nadzór) 

2. Unikać refundowania:

• zakupu działek,

• wynagrodzeń pracowników,

• Inne. 

3. Zapisy w dec. środowiskowej 
i       pozwoleniu wodno-prawnym



1. Obmiar wybudowanej kanalizacji
L

studnia, 

komora

a) długość przewodu obmierzamy w osiach studni lub do lica studni

b) jednakowe zapisy w STWIORB, przedmiar 

L

lub

Warto dopilnować



Dziękuję


