Szkolenie dla Beneficjentów II osi priorytetowej
PO IiŚ 2014-2020

Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa
Podtytuł prezentacji

w aglomeracjach
(materiały szkoleniowe)

08.10.2019 r., Poznań

Spis treści
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych.
Doświadczenia NFOŚiGW z wybranymi ustaleniami z kontroli procedur
zawierania umów przeprowadzonymi przez inne instytucje.
Podsumowanie stanu realizacji działania 2.3 PO IiŚ 2014-2020.
Wniosek o płatność końcową – szczególne wymagania, najczęściej
spotykane błędy.
Oferta NFOŚiGW w zakresie finansowania inwestycji z zakresu gospodarki
wodno-ściekowej.
Doświadczenia Beneficjentów PO IiŚ w realizacji i zamykaniu projektów
współfinansowanych ze środków unijnych.

USTAWA
z dnia 11 września 2019 r.
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
- główne kierunki zmian od 1 stycznia 2021 r.

Anna Dunajewska-Bańka, Urząd Zamówień Publicznych

POL-ECO SYSTEM 2019, Poznań, dn. 8 października 2019 r.
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Główny problem – nieefektywny system
zamówień publicznych
Coraz mniej ofert w postępowaniach
Zamawiający zbyt rzadko stawiają na realne potrzeby
i jakość zamówienia
Skomplikowane procedury, obowiązki umowne i wysokie
kary naliczane nawet za drobne uchybienia
Brak realnej konkurencji na rynku zamówień publicznych zamawiający muszą akceptować warunki narzucane przez
pozostałych na rynku wykonawców
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Czynniki obniżające efektywność systemu
zamówień publicznych
brak zrównoważenia stron
w umowach o zamówienie
publiczne

brak nadzoru
nad wykonywaniem umów
przez sektor publiczny

mało elastyczne,
skomplikowane i uregulowane
w nieczytelny sposób
procedury

nieefektywne kontrole
i niejednolite orzecznictwo

koncentracja zamawiających na
formalizmach i procedurach
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Efektywny system zamówień publicznych
Efektywny system zamówień
publicznych

=

Racjonalne wydawanie publicznych
pieniędzy przez zamawiających

Czego potrzebuję i wymagam od wykonawcy?
Czym sam dysponuję i czego oczekuję, jaki ma być ostateczny efekt?
+ Podniesienie jakości zamawianych dostaw, usług i robót budowlanych
+ Pozytywna ocena na etapie realizacji umowy oraz użytkowania
+ Oszczędności dla budżetu

Urząd Zamówień Publicznych, ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa

Jak powstało nowe
Prawo zamówień publicznych?
 z końcem 2016 r. zapoczątkowano cykl debat na temat oczekiwanych zmian
w Prawie zamówień publicznych
 czerwiec 2018 r. „Koncepcja nowego Prawa Zamówień Publicznych”
 wrzesień 2018 r. – Zespół przedstawicieli MPiT i UZP przystąpił do
opracowywania projektu nowej ustawy Pzp oraz projektu ustawy – Przepisy
wprowadzające ustawę Pzp
 styczeń 2019 r. skierowanie projektów ustaw do uzgodnień, opiniowania
i konsultacji publicznych do ponad 100 podmiotów

 lipiec 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowej ustawy Pzp – zakończenie
rządowego etapu prac
 lipiec – wrzesień 2019 r. prace legislacyjne w Sejmie i Senacie
 wrzesień 2019 r. ustawy zostały skierowane do podpisu Prezydenta RP
 nowa ustawa Pzp, uchwalona przez Sejm w dniu 11 września 2019 r., wejdzie
w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., a więc po ponad rocznym vacatio legis
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Co zmieniamy?

Kierunki zmian w nowej ustawie Pzp

powiązanie zamówień publicznych z realizacją polityki zakupowej państwa
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Powiązanie zamówień publicznych
z polityką zakupową państwa

 Wprowadzenie podstawy prawnej do stworzenia polityki zakupowej
państwa, która będzie narzędziem do realizacji polityki gospodarczej
państwa (art. 21).
 Nałożenie obowiązku na centralne organy administracji rządowej
określenia strategii zarządzania (art. 22).
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Kierunki zmian w nowej ustawie Pzp

powiązanie zamówień publicznych z realizacją polityki zakupowej państwa

zwiększenie roli planowania i przygotowania postępowania
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Zwiększenie roli
planowania i przygotowania postępowania

 Wprowadzenie obowiązku dokonania przez zamawiających
publicznych analizy potrzeb i wymagań przed wszczęciem
postępowania o udzielenie zamówienia (art. 83).
 Wprowadzenie do ustawy zasady efektywności ekonomicznej
(art. 17 ust. 1).
 Wprowadzenie obowiązku
postępowań (art. 23).

aktualizacji

rocznych
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planów
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Kierunki zmian w nowej ustawie Pzp

powiązanie zamówień publicznych z realizacją polityki zakupowej państwa

zwiększenie roli planowania i przygotowania postępowania
usprawnienia proceduralne, nowa elastyczna procedura dla krajowych zamówień
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Usprawnienia proceduralne
 Łatwiejsza i szybsza weryfikacja wykonawców przez ograniczenie
obligatoryjnych przesłanek wykluczenia wykonawcy, a tym samym mniejszy
zakres obowiązkowego badania i elastyczniejsza ocena uwzględniająca
zasadę proporcjonalności (art. 108 i 109).
 Ułatwienie procesu dokonywania merytorycznej oceny ofert przy pomocy
dokumentów
przedmiotowych,
które
będą
składane
wraz
z ofertą przez wszystkich wykonawców (art. 107).
 Mniej formalności w postępowaniach niekonkurencyjnych:
 zniesienie dotychczasowego obowiązku zawiadamiania Prezesa UZP
wszczęciu postępowania;
 brak obowiązku żądania w trybie zamówienia z wolnej ręki
oświadczenia wykonawcy dotyczącego spełniania warunków udziału
w postępowaniu oraz podstaw wykluczenia (art. 217 ust. 3, art. 306
ust. 2).
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Usprawnienia proceduralne

 Więcej rozstrzygniętych postępowań dzięki możliwości zawarcia umowy po
terminie związania ofertą, za zgodą wykonawcy (art. 252).
 Brak obowiązku żądania wadium nawet przy zamówieniach powyżej
progów unijnych, obowiązek niezwłocznego zwrotu wadium w terminie
max. 7 dni (art. 97, art. 98).
 Obniżenie maksymalnej wysokości wadium w zamówieniach krajowych do
1,5 % wartości zamówienia (art. 281 ust. 2 pkt 10, art. 299 ust. 3).
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Usprawnienia proceduralne

 Wprowadzenie regulacji uwzględniających pełną elektronizację, w tym
usunięcie problemów związanych z otwarciem ofert, np. w przypadku
awarii systemu teleinformatycznego (art. 222).
 Doprecyzowanie przepisów dotyczących trybów negocjacyjnych
(negocjacje z ogłoszeniem art. 152-168, dialog konkurencyjny art. 169188) - powinno zachęcić zamawiających do stosowania procedur
negocjacyjnych, które umożliwiają uzyskanie zamówienia w sposób
zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji, zgodnego z rzeczywistymi
potrzebami i oczekiwaniami zamawiającego, a jednocześnie o najlepszej
relacji ceny do jakości.
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Usprawnienia proceduralne oraz nowa
elastyczna procedura dla zamówień krajowych

 Wydzielenie do odrębnego działu przepisów dotyczących
zamówień klasycznych o wartości mniejszej niż progi unijne (dział
III, art. 266-310).
 Wprowadzenie nowej procedury dla zamówień krajowych –
w postępowaniach poniżej progów unijnych, zamawiający zamiast
stosowania procedur wzorowanych na dyrektywach unijnych, będą
udzielać zamówień z wykorzystaniem elastycznej i uproszczonej
procedury, tj. trybu podstawowego (art. 275-296). Nowa procedura
stwarza możliwość negocjowania ofert w szerszym lub węższym
zakresie, w zależności od decyzji zamawiającego.
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Usprawnienia proceduralne
dla krajowych zamówień
 Nowa przesłanka dla zamówień poniżej progów unijnych
pozwalająca na wszczęcie postępowania w trybie negocjacji
bez ogłoszenia, jeżeli w okresie 3 lat od udzielenia
zamówienia na roboty budowlane, zamawiający odstąpił od
umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy
i udzielenie zamówienia jest niezbędne do zakończenia tych
robót (art. 301 ust. 1 pkt 4).
 Więcej ofert w postępowaniach poniżej progów unijnych
z uwagi na brak wymogu podpisywania ofert wyłącznie
podpisem kwalifikowanym (art. 63 ust. 2).
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Kierunki zmian w nowej ustawie Pzp

powiązanie zamówień publicznych z realizacją polityki zakupowej państwa

zwiększenie roli planowania i przygotowania postępowania

usprawnienia proceduralne, nowa elastyczna procedura dla krajowych zamówień

zrównoważenie stron w umowach o zamówienia publiczne, ewaluacja umów
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Zrównoważenie stron w umowach
w sprawie zamówienia publicznego


Określenie w art. 431 zasady współdziałania - w nowej ustawie znajdzie
się przepis wprost nakazujący współdziałanie stron przy realizacji
zamówienia, co ma zapewnić, że wykonawca nie zostanie obarczony
wszystkimi ryzykami i problemami związanymi z wykonaniem umowy.



Wprowadzenie w art. 433 katalogu klauzul abuzywnych – zakazane
w umowach będzie m.in. naliczanie kar umownych za działania, za które
nie ponosi odpowiedzialności wykonawca, czy dowolne ograniczanie przez
zamawiającego zakresu zamówienia bez wskazania minimalnej wartości
lub wielkości świadczenia stron.



Określenie w art. 436 i 437 obowiązkowych postanowień umownych zamawiający będzie musiał przewidzieć m.in.: precyzyjne warunki zapłaty
wynagrodzenia, łączną maksymalną wysokość kar umownych, czy
wskazanie terminu zakończenia umowy.
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Zrównoważenie stron w umowach
w sprawie zamówienia publicznego


Wprowadzenie w art. 439 nowych zasad waloryzacji wynagrodzenia.
Ustawa wprowadza obowiązek zawarcia w umowie, której przedmiotem są
roboty budowlane lub usługi, zawartej na okres dłuższy niż 12 miesięcy,
postanowień o waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy w przypadku
zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.
Obowiązek waloryzacji – zarówno w „górę” jak i w „dół.



Wprowadzenie w art. 443 obowiązku stosowania zaliczek lub
częściowych płatności w umowach powyżej 12 miesięcy. Wykorzystanie
instytucji zaliczek i częściowych płatności może przyczynić się do
znacznego zwiększenia konkurencyjności, a zwłaszcza zwiększenia udziału
MŚP w ubieganiu się o udzielenie zamówień, ponieważ otrzymanie zaliczki
umożliwia wykonawcom realizację zamówienia publicznego ze środków
zamawiającego, bez konieczności kredytowania zamówienia do czasu jego
zakończenia.
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Większa transparentność postępowań
i udzielanych zamówień






Koncentracja ogłoszeń dotyczących zamówień w jednym miejscu.
Ogłoszenia mają być publikowane w oficjalnym publikatorze,
tj. w Biuletynie Zamówień Publicznych – dla zamówień o wartości
mniejszej niż progi unijne albo Dzienniku Urzędowym UE dla zamówień
o wartości równej lub przekraczającej progi unijne. Zamieszczanie ogłoszeń
na stronie internetowej czy w siedzibie zamawiającego - nie będzie
obowiązkowe.
Nowe reguły dotyczące momentu wszczęcia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego – liczy się data przekazania ogłoszenia Urzędowi
Publikacji UE albo zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych (art. 130 ust. 1, art. 377), a nie jak dotychczas zamieszczenie
ogłoszenia w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej.
Zmiany ogłoszenia lub specyfikacji warunków zamówienia (SWZ)
prowadzące do istotnej zmiany charakteru zamówienia w porównaniu
z pierwotnie określonym podstawą do unieważnienia postępowania
(art. 90 ust. 3, art. 137 ust. 7).
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Większa transparentność postępowań
i udzielanych zamówień
 Obowiązek zamieszczania ogłoszenia o zamówieniu bagatelnym (poniżej
progu stosowania ustawy). Dotyczy zamówień klasycznych, których
wartość, bez podatku od towarów i usług, dotycząca jednorazowego
zakupu, jest mniejsza niż 130 000 złotych, nie mniejsza jednak niż 50 000
złotych (art. 2 ust. 2, art. 268).
 Obowiązek
przekazywania
Prezesowi
UZP
informacji
o
złożonych
wnioskach
o
dopuszczenie
do
udziału
w postępowaniu lub ofertach, nie później niż w terminie 7 dni od dnia
otwarcia odpowiednio ofert albo ofert wstępnych lub ofert ostatecznych
albo unieważnienia postępowania (art. 81).

 Obowiązek
publikacji
ogłoszenia
o
wykonaniu
umowy
–
w Biuletynie Zamówień Publicznych, w terminie 30 dni od wykonania
umowy (art. 448).

Urząd Zamówień Publicznych, ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa

Kierunki zmian w nowej ustawie Pzp

Co zmieniamy?

powiązanie zamówień publicznych z realizacją polityki zakupowej państwa

zwiększenie roli planowania i przygotowania postępowania
usprawnienia proceduralne, nowa elastyczna procedura dla krajowych zamówień

zrównoważenie stron w umowach o zamówienia publiczne, ewaluacja umów

większa transparentność postępowań i udzielanych zamówień
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Łatwiejszy dostęp
do środków ochrony prawnej (art. 505-590)

 Trzyosobowe składy orzekające jako zasada (dla tzw. zamówień
unijnych).
 Pełna możliwość wnoszenia odwołań w przypadku postępowań
poniżej progów unijnych.

 Obniżenie opłaty od skargi na orzeczenie KIO.
 Wydłużenie terminu na wniesienie skargi na orzeczenie KIO z 7 do
14 dni.
 Utworzenie jednego sądu ds. zamówień publicznych.
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Ewaluacja realizacji umowy
w sprawie zamówienia publicznego

 Wprowadzenie w art. 446 obowiązku ewaluacji realizacji umowy.
Raport z realizacji zamówienia ma na celu zobligowanie
zamawiających do dokonania oceny realizacji w przypadku
zamówień, których realizacja napotkała określone trudności.
Taka ocena po stronie zamawiających przyczyni się do zwiększenia
efektywności wydatkowania środków publicznych dzięki należycie
przeprowadzonej ewaluacji realizacji umowy. Przeanalizowanie
treści umowy oraz sposobu jej realizacji, pomoże zamawiającemu
wdrożyć zmiany w odniesieniu do przyszłych zamówień podobnego
typu.
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wspólne regulacje w zakresie kontroli udzielania zamówień publicznych
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Wspólne regulacje w zakresie
kontroli udzielania zamówień publicznych
 Wprowadzenie wspólnych regulacji dotyczących kontroli
udzielania zamówień publicznych przez instytucje kontroli
(art. 596-602). Przepisy te zawierają m.in. zasady współpracy
i współdziałania organów kontroli.
 Utworzenie Komitetu ds. Kontroli w Zamówieniach
Publicznych jako forum współpracy i wymiany wiedzy
pomiędzy organami kontroli (art. 493-499).
 Nowe kompetencje Prezesa UZP dotyczące współdziałania
z organami kontroli (art. 469 pkt 23 i 24).
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Wzmocnienie roli Prezesa UZP

Wybrane nowe zadania Prezesa UZP (art. 469 pkt 8, 10, 23 i 24):

 przygotowuje, na podstawie orzecznictwa KIO oraz sądu zamówień
publicznych, i podaje do publicznej wiadomości przykładowe
niedozwolone postanowienia umowne, niezgodne z art. 433;
 przedstawia stanowisko w związku z wątpliwościami
interpretacyjnymi między organami kontroli zamówień
publicznych, na wniosek organu kontroli;
 opiniuje kwestionariusz kontroli organu kontrolnego o ile taki
organ zwróci się o wydanie opinii.
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wspólne regulacje w zakresie kontroli udzielania zamówień publicznych
wzmocnienie roli Prezesa UZP

nowe możliwości w zakresie pozasądowego rozstrzygania sporów
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Nowe możliwości w zakresie
pozasądowego rozwiązywania sporów
 Wprowadzenie mechanizmu mediacji lub innego
polubownego rozwiązania sporu (art. 591-595) – tzn.
ugodowego rozwiązywania największych sporów
między wykonawcą a zamawiającym na etapie
wykonywania umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Strony umowy będą mogły zwrócić się do
Sądu Polubownego działającego przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej o szybkie
rozstrzygnięcie takiego sporu, zanim trafi on na drogę
sądową.
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Kierunki zmian w nowej ustawie Pzp
powiązanie zamówień publicznych z realizacją polityki zakupowej państwa
zwiększenie roli planowania i przygotowania postępowania

Co zmieniamy?

usprawnienia proceduralne, nowa elastyczna procedura dla krajowych zamówień
zrównoważenie stron w umowach o zamówienia publiczne, ewaluacja umów
większa transparentność postępowań i udzielanych zamówień
łatwiejszy dostęp do środków ochrony prawnej

wspólne regulacje w zakresie kontroli udzielania zamówień publicznych
wzmocnienie roli Prezesa UZP
nowe możliwości w zakresie pozasądowego rozstrzygania sporów
zwiększenie udziału MŚP w rynku zamówień, wsparcie rozwoju innowacji
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Dziękuję za uwagę
www.uzp.gov.pl
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USTAWA z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych systematyka
DZIAŁ I
Przepisy ogólne (art. 1 – 82)
Rozdział 1 Przedmiot regulacji (art. 1 – 15)
Oddział 1 Zakres spraw regulowanych ustawą (art. 1 – 8)
Oddział 2 Wyłączenia stosowania przepisów ustawy (art. 9 – 15)
Rozdział 2 Zasady udzielania zamówień (art. 16 – 20)

Rozdział 3 Polityka zakupowa państwa oraz plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych (art. 21 –
23)
Rozdział 4 Stosowanie przepisów ustawy do zamówień o charakterze mieszanym (art. 24– 27)
Rozdział 5 Szacowanie wartości zamówienia i konkursu (art. 28 – 36)
Rozdział 6 Zamawiający i wykonawcy (art. 37 – 60)
Oddział 1 Zamawiający (art. 37 – 56)
Oddział 2 Wykonawcy (art. 57 – 60)
Rozdział 7 Komunikacja zamawiającego z wykonawcami (art. 61 – 70)
Rozdział 8 Dokumentowanie przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (art. 71 – 82)

Urząd Zamówień Publicznych, ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa

DZIAŁ II
Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego
o wartości równej lub przekraczającej progi unijne (art. 83 – 265)
Rozdział 1 Przygotowanie postępowania (art. 83 – 90)

Oddział 1 Analiza potrzeb zamawiającego, wstępne konsultacje rynkowe oraz wcześniejsze
zaangażowanie wykonawców (art. 83 – 85)
Oddział 2 Ogłoszenia (art. 86 – 90)
Oddział 3 Ustalenie niektórych warunków zamówienia (art. 91 – 98)

Oddział 4 Opis przedmiotu zamówienia (art. 99 – 103)
Oddział 5 Przedmiotowe środki dowodowe (art. 104 – 107)
Rozdział 2 Kwalifikacja podmiotowa wykonawców (art. 108 – 128)
Oddział 1 Podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 108 – 111)
Oddział 2 Warunki udziału w postępowaniu (art. 112 – 117)
Oddział 3 Udostępnienie zasobów (art. 118 – 123)
Oddział 4 Podmiotowe środki dowodowe (art. 124 – 128)
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DZIAŁ II , C.D.
Rozdział 3 Tryby udzielania zamówień (art. 129 – 217)
Oddział 1 Przepisy ogólne (art. 129 – 131)
Oddział 2 Przetarg nieograniczony (art. 132 – 139)
Oddział 3 Przetarg ograniczony (art. 140 – 151)

Oddział 4 Negocjacje z ogłoszeniem (art. 152 – 168)
Oddział 5 Dialog konkurencyjny (art. 169 – 188)
Oddział 6 Partnerstwo innowacyjne (art. 189 – 207)
Oddział 7 Negocjacje bez ogłoszenia (art. 208 – 212)

Oddział 8 Zamówienie z wolnej ręki (art. 213 – 217)
Rozdział 4 Składanie i otwarcie ofert (art. 218 – 222)
Oddział 1 Składanie ofert (art. 218 – 220)
Oddział 2 Otwarcie ofert (art. 221 – 222)
Rozdział 5 Ocena ofert (art. 223 – 226)
Rozdział 6 Aukcja elektroniczna (art. 227 – 238)
Rozdział 7 Wybór najkorzystniejszej oferty (art. 239 – 253)
Rozdział 8 Zakończenie postępowania (art. 254 – 265)
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DZIAŁ III
Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego
o wartości mniejszej niż progi unijne (art. 266 – 310)
Rozdział 1 Zakres zastosowania (art. 266)
Rozdział 2 Ogłoszenia (art. 267 – 272)
Rozdział 3 Kwalifikacja podmiotowa wykonawców (art. 273 – 274)

Rozdział 4 Tryby udzielania zamówień (art. 274 – 306)
Oddział 1 Tryb podstawowy (art. 275 – 296)
Oddział 2 Partnerstwo innowacyjne (art. 297 – 299)
Oddział 3 Negocjacje bez ogłoszenia (art. 300 – 303)
Oddział 4 Zamówienie z wolnej ręki (art. 304 – 306)
Rozdział 5 Wybór najkorzystniejszej oferty (art. 307 – 310)
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DZIAŁ IV
Szczególne instrumenty i procedury w zakresie zamówień klasycznych
(art. 311 – 361)
Rozdział 1 Umowa ramowa (art. 311 – 315)
Rozdział 2 Dynamiczny system zakupów (art. 316 – 324)
Rozdział 3 Konkurs (art. 325 – 358)
Oddział 1 Przepisy ogólne (art. 325 – 332)
Oddział 2 Regulamin konkursu (art. 333 – 334)
Oddział 3 Sąd konkursowy (art. 335 – 337)
Oddział 4 Konkurs nieograniczony i konkurs ograniczony (art. 338 – 353)
Oddział 5 Zakończenie konkursu (art. 354 – 358)

Rozdział 4 Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
(art. 359 – 361)
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DZIAŁ V
Zamówienia sektorowe (art. 362 – 394)
Rozdział 1 Zakres zastosowania (art. 362 – 368)
Rozdział 2 Okresowe ogłoszenie informacyjne (art. 369 – 370)
Rozdział 3 System kwalifikowania wykonawców (art. 371 – 375)
Rozdział 4 Tryby udzielania zamówień sektorowych (art. 376 – 388)

Rozdział 5 Szczególne instrumenty i procedury w zakresie zamówień sektorowych
(art. 389–392)
Rozdział 6 Niektóre uprawnienia zamawiającego sektorowego (art. 393 – 394)
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DZIAŁ VI

Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa (art. 395 – 430)
Rozdział 1 Zakres zastosowania (art. 395 – 398)
Rozdział 2 Postępowanie o udzielnie zamówienia w dziedzinach
obronności i bezpieczeństwa (art. 399 – 409)

Rozdział 3 Tryby udzielania zamówień w dziedzinach obronności
i bezpieczeństwa (art. 410 – 421)
Rozdział 4 Umowa ramowa (art. 422)
Rozdział 5 Wymagania w zakresie podwykonawstwa (art. 423 – 430)
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DZIAŁ VII
Umowa w sprawie zamówienia publicznego i jej wykonanie (art. 431 – 465)
Rozdział 1 Przepisy ogólne (art. 431 – 448)
Rozdział 2 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy (art. 449 – 453)
Rozdział 3 Zmiana umowy (art. 454 – 455)

Rozdział 4 Odstąpienie od umowy oraz jej unieważnienie (art. 456 – 461)
Rozdział 5 Podwykonawstwo (art. 462 – 465)

DZIAŁ VIII

Organy właściwe w sprawach zamówień (art. 466 – 504)
Rozdział 1 Prezes Urzędu (art. 466 – 472)
Rozdział 2 Krajowa Izba Odwoławcza (art. 473 – 492)

Oddział 1 Zadania i ustrój Krajowej Izby Odwoławczej (art. 473 – 486)
Oddział 2 Zasady działania Izby (art. 487 – 492)
Rozdział 3 Komitet do spraw Kontroli w Zamówieniach Publicznych (art. 493 – 499)
Rozdział 4 Rada Zamówień Publicznych (art. 500 – 504)
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DZIAŁ IX
Środki ochrony prawnej (art. 505 – 590)
Rozdział 1 Przepis ogólny (art. 505)

Rozdział 2 Postępowanie odwoławcze (art. 506 – 578)
Oddział 1 Przepisy ogólne (art. 506 – 512)
Oddział 2 Odwołanie (art. 513 – 521)
Oddział 3 Uwzględnienie odwołania przez zamawiającego (art. 522 – 523)

Oddział 4 Przystąpienie do postępowania odwoławczego (art. 524 – 527)
Oddział 5 Odrzucenie odwołania (art. 528 – 530)
Oddział 6 Dowody (art. 531 – 543)
Oddział 7 Rozpoznanie odwołania (art. 544 – 547)
Oddział 8 Rozprawa (art. 548 – 551)
Oddział 9 Orzeczenia Izby (art. 552 – 568)
Oddział 10 Protokół (art. 569 – 572)
Oddział 11 Koszty postępowania odwoławczego (art. 573 – 576)
Oddział 12 Zakaz zawarcia umowy (art. 577 – 578)
Rozdział 3 Postępowanie skargowe (art. 579 – 590)
Urząd Zamówień Publicznych, ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa

DZIAŁ X
Pozasądowe rozwiązywanie sporów (art. 591 – 595)

DZIAŁ XI
Kontrola udzielania zamówień (art. 596 – 617)
Rozdział 1 Przepisy ogólne (art. 596 – 602)
Rozdział 2 Kontrola Prezesa Urzędu (art. 603 – 617)

Oddział 1 Przepisy ogólne (art. 603 – 606)
Oddział 2 Kontrola doraźna (art. 607 – 612)
Oddział 3 Kontrola uprzednia (art. 613 – 617)
DZIAŁ XII
Przepisy o karach pieniężnych (art. 618 – 622)

DZIAŁ XIII
Przepis końcowy (art. 623)
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KONTROLE PROCEDUR ZAWIERANIA UMÓW
W PROJEKTACH POIiŚ
PROWADZONE PRZEZ INSTYTUCJE ZEWNĘTRZNE
Podtytuł prezentacji

Piotr Makuch
Dyrektor Departamentu Kontroli Zamówień i Nieprawidłowości

08.10.2019 r., Poznań

ZAGADNIENIA PRZEDSTAWIONE W PREZENTACJI:

I.

INSTYTUCJE PROWADZĄCE KONTROLE PROCEDUR ZAWIERANIA
UMÓW W RAMACH POIiŚ.

II.

SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z WYNIKAMI KONTROLI INSTYTUCJI
ZEWNĘTRZNYCH.

III.

WYBRANE USTALENIA KONTROLI INSTYTUCJI ZEWNĘTRZNYCH
ZWIĄZANE Z UDZIELANIEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

Podstawowe akty prawne określające zasady kontroli
projektów
• Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1431, z późn. zm.), tzw. ustawa wdrożeniowa;
• Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata
2014-2020
• Zalecenia dla instytucji zaangażowanych w realizację po infrastruktura
i środowisko 2014-2020 w zakresie procedur kontrolnych oraz systemu
rocznych rozliczeń
• Umowa o dofinansowanie projektu.

Art. 23 ustawy wdrożeniowej
Ust. 1:
Beneficjent jest obowiązany poddać się kontroli oraz audytowi w zakresie
prawidłowości realizacji projektu przeprowadzanych przez instytucję
zarządzającą, instytucję pośredniczącą, instytucję wdrażającą, koordynatora
EWT (minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego), wspólny
sekretariat, krajowego kontrolera, a także instytucję audytową,
przedstawicieli
Komisji
Europejskiej
i
Europejskiego
Trybunału
Obrachunkowego oraz inne podmioty, uprawnione do przeprowadzania
kontroli lub audytu.
Ust. 3:
Kontrole oraz audyty mogą być przeprowadzane w każdym czasie od dnia
otrzymania przez wnioskodawcę informacji o wyborze projektu do
dofinansowania, z wyjątkiem określonym w art. 22 ust. 3 i 4, nie później niż
do końca okresu określonego zgodnie z art. 140 ust. 1 rozporządzenia
ogólnego.

Art. 23 ustawy wdrożeniowej (c.d.)
• Beneficjent jest obowiązany udostępnić podmiotom kontrolującym
dokumenty związane bezpośrednio z realizacją projektu, w szczególności
dokumenty umożliwiające potwierdzenie kwalifikowalności wydatków,
zapewnić dostęp do pomieszczeń i terenu realizacji projektu, dostęp do
związanych z projektem systemów teleinformatycznych oraz udzielać
wszelkich wyjaśnień dotyczących realizacji projektu.
• Jeżeli jest to konieczne do stwierdzenia kwalifikowalności wydatków
ponoszonych w ramach realizacji projektu, beneficjent jest obowiązany
udostępnić podmiotom, o których mowa w ust. 1, również dokumenty
niezwiązane bezpośrednio z jego realizacją.
• Podmioty uprawnione do przeprowadzania kontroli lub audytu, w celu
potwierdzenia prawidłowości i kwalifikowalności poniesionych wydatków,
mogą zwrócić się o złożenie wyjaśnień do osób zaangażowanych w realizację
projektu.

Zobowiązanie beneficjenta zawarte w umowie
o dofinansowanie
1.

2.

3.
4.

Wszystkie dokumenty oraz zapisy księgowe związane z realizacją Projektu
podlegają kontroli przez podmioty, o których mowa w art. 23 ust. 1
ustawy. Beneficjent zobowiązany jest zapewnić dostęp do dokumentacji
i poddać się prowadzonym kontrolom, w tym wizytom monitoringowym.
Beneficjent zobowiązuje się zapewnić przedstawicielom instytucji dostęp
do miejsc realizacji Projektu, w celu przeprowadzenia kontroli w tym
wizyty monitoringowej.
Beneficjent zapewnia kontrolującym warunki i środki niezbędne do
sprawnego przeprowadzenia kontroli.
W przypadku odmowy przedstawienia dokumentu lub udzielenia
wyjaśnień nie uwzględnia się zastrzeżeń złożonych w tym zakresie przez
Beneficjenta lub osobę przez niego upoważnioną do treści informacji
pokontrolnej, chyba że odmowa w ocenie instytucji kontrolującej jest
uzasadniona.

Zobowiązanie beneficjenta zawarte w umowie
o dofinansowanie (c.d.)
5.

6.

Beneficjent zobowiązuje się przekazywać do Instytucji Wdrażającej,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania ostatecznej wersji, kopie informacji
pokontrolnych oraz zaleceń pokontrolnych albo kopie innych
dokumentów spełniających te funkcje, powstałych w toku kontroli
prowadzonych przez uprawnione do tego instytucje, inne niż Instytucja
Wdrażająca, jeżeli kontrole te dotyczyły Projektu. Termin ten dotyczy
także
przekazywania
do
Instytucji
Wdrażającej
raportów
z przeprowadzonych audytów dotyczących Projektu.
Beneficjent zobowiązuje się do przekazywania Instytucji Wdrażającej,
z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa, wszelkich informacji
dotyczących podejmowanych czynności lub postępowań prowadzonych
w szczególności przez organy ścigania oraz Urząd Ochrony Konkurencji
i Konsumentów, dotyczących lub mogących dotyczyć swoim zakresem
Projektu w terminie 7 dni od dnia powzięcia informacji.

Podmioty uprawnione do kontroli PO IiŚ
 Podmioty w systemie realizacji PO IiŚ: IZ, IC, IP oraz IW (kontrole systemowe,
kontrole projektów, kontrole procedur zawierania umów).
 IA prowadząca audyty systemu zarządzania i kontroli oraz audyty operacji
zgodnie z art. 127 rozporządzenia ogólnego (audyty i kontrole Krajowej
Administracji Skarbowej KAS/IAS).
 Podmioty krajowe spoza systemu realizacji POIiŚ: Najwyższa Izba Kontroli,
Regionalne Izby Obrachunkowe, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych.
 Podmioty unijne: Komisja Europejska, Europejski Trybunał Obrachunkowy,
Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF).
Dodatkowo: podmioty prowadzące postępowania związane z projektami,
np. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Centralne Biuro Antykorupcyjne,
organy ścigania.

Zalecenia dla instytucji zaangażowanych w realizację POIiŚ 20142020 w zakresie procedur kontrolnych oraz systemu rocznych
rozliczeń (podrozdz. 1.1. pkt. 4-6)
• Kontrole prowadzone przez poszczególne instytucje oraz organy, należy
traktować jako uzupełniające się. Możliwa jest zatem sytuacja, kiedy różne
zespoły kontrolujące/audytowe podejmą inne ustalenia. Nie oznacza to, że
uchyla się wówczas wyniki kontroli.
• Żadna z kontroli prowadzonych przez jakiekolwiek instytucje, w której nie
dochodzi do negatywnych ustaleń, nie daje absolutnego zapewnienia o braku
występowania nieprawidłowości w ramach danego kontraktu/projektu.
• Sytuacja, gdy w toku kolejnej kontroli w ramach danego kontraktu/projektu
zostanie wykryta nieprawidłowość, która nie została zidentyfikowana w toku
wcześniejszych kontroli, nie zwalnia beneficjenta z odpowiedzialności za jej
wystąpienie (z zastrzeżeniem art. 24 ust. 11 ustawy wdrożeniowej) i nie
stanowi przesłanki do odstąpienia przez instytucję kontrolującą od właściwych
działań korygujących, zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy wdrożeniowej.

Odpowiedzialność instytucji za proces korygowania wydatków
(podrozdział 7.1 Zaleceń)
1.

2.

W przypadku powzięcia informacji o kontroli prowadzonej przez inne
podmioty (KAS, Prezes UZP, IA, KE), w toku której zidentyfikowana
została nieprawidłowość, odpowiedzialność za nałożenie korekty oraz
podjęcie działań będących skutkiem nałożenia korekty, określonych
w rozdziałach 6 – 8 Wytycznych w zakresie sposobu korygowania
i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz zgłaszania
nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności
na lata 2014 – 2020, leży co do zasady w gestii instytucji, która zawarła
umowę o dofinansowanie z beneficjentem.
W szczególnych przypadkach IZ lub IP może wydać IP lub IW polecenie
nałożenia korekty według określonej stawki oraz podjęcia działań
będących skutkiem nałożenia korekty, określonych w rozdziałach 6 – 8
ww. Wytycznych. IP i IW jest zobowiązana bez wyjątku do podjęcia
działań w celu realizacji polecenia IP/IZ.

Odpowiedzialność instytucji za proces korygowania wydatków
(podrozdział 7.1 Zaleceń – c.d.)
3.

W odniesieniu do audytu operacji prowadzonego przez IA (KAS),
w przypadku gdy IW/IP nie wnosi zastrzeżeń do podsumowania ustaleń
KAS dot. zidentyfikowanych nieprawidłowości, IW/IP powinna podjąć
niezwłoczne działania mające na celu skorygowanie wydatków.

Skorygowanie wydatków należy rozumieć jako nałożenie korekty finansowej
jak i pomniejszenie wydatków poniesionych nieprawidłowo.

Odpowiedzialność instytucji za proces korygowania wydatków
(podrozdział 7.1 Zaleceń – c.d.)
4.

W przypadku, gdy IW lub IP wnosi zastrzeżenia do wyników
podsumowania ustaleń KAS, przed zajęciem stanowiska przez IA
odnośnie właściwych działań naprawczych, należy przyjąć następujący
sposób postępowania:
a) beneficjent nie powinien deklarować wydatków zakwestionowanych
przez KAS w kolejnych, przedstawionych do rozliczenia już po kontroli
KAS, wnioskach o płatność;
b) w sytuacji, gdy wydatki wątpliwe zostały zadeklarowane przez
beneficjenta po kontroli KAS, instytucja weryfikująca powinna
zatwierdzić wniosek. Jednocześnie wydatki, co do których istnieją
wątpliwości, powinny zostać tymczasowo wyłączone. Dokonanie
tymczasowego wyłączenia wydatków nie jest jednoznaczne z nałożeniem
korekty.

Odpowiedzialność instytucji za proces korygowania wydatków
(podrozdział 7.1 Zaleceń – c.d.)
5.

Niezwłocznie po otrzymaniu informacji, że Instytucja Audytowa
podtrzymała negatywne stanowisko w rocznym sprawozdaniu z kontroli
przekazanym do KE, o ile w szczególnych przypadkach IZ PO IiŚ nie
zastrzeże inaczej, przyjęty jest następujący sposób postępowania:
a) wydatki tymczasowo wyłączone na etapie weryfikacji wniosku o płatność
beneficjenta oraz wydatki wyłączone do ponownej oceny na etapie
tworzenia zestawienia wydatków
powinny zostać uznane za
nieprawidłowość;
b) właściwa IP lub IW powinna rozpocząć procedurę odzyskiwania środków
od beneficjenta zgodnie z Wytycznymi w zakresie sposobu korygowania
i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz zgłaszania
nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności
na lata 2014 – 2020.

Schemat postępowania z naruszeniami prawa wykrywanymi przez instytucje z systemu wdrażania PO IiŚ 2014-2020
pytania (1)

(3)
Izba Administracji
Skarbowej (w ramach
KAS)

Beneficjent
wyjaśnienia (2)

Instytucja
Audytowa

Wynik kontroli ze stwierdzonymi naruszeniami i
wskazaną stawką korekty (wstępne ustalenie admin.)
stanowisko

zastrzeżenia * (6)

beneficjenta
odnośnie ustaleń IAS (5)

(3)
przekazanie wyniku (4)

Roczne
sprawozdanie z
audytu operacji
(6a)

* do czasu rozpatrzenia
zastrzeżeń IW
zobowiązana jest do
tymczasowego
wyłączania
kwestionowanych
wydatków zgodnie z
ustaleniami KAS

NFOŚiGW
Departament Kontroli Zamówień i Nieprawidłowości / Departament ekologiczny



(7)

Weryfikacja wyników kontroli pod kątem zgłoszenia ewentualnych zastrzeżeń
( z uwzględnieniem stanowiska beneficjenta)
Wycena szkody w odniesieniu do zakwestionowanych wydatków: stawka,
wysokość korekty finansowej w odniesieniu do zrefundowanych na podstawie
wop wydatków (ewentualnie analiza czy proponowana stawka korekty
odpowiada wadze nieprawidłowości) – weryfikacja wop pod kątem
zakwestionowanych wydatków

w przypadku braku zastrzeżeń do ustaleń (6)


Informacja o nieprawidłowości do Beneficjenta przygotowana przez Departament Kontroli
Zamówień i Nieprawidłowości

Instytucja
Pośrednicząca;
Instytucja
Zarządzająca
POIiŚ

Wynik kontroli ze stwierdzonymi
naruszeniami i wskazaną stawką
korekty
(wstępne ustalenie admin.)

Schemat postępowania z naruszeniami prawa wykrywanymi przez instytucje spoza systemu wdrażania PO IiŚ 2014-2020

Instytucje spoza systemu wdrażania funduszy UE
w trakcie kontroli
Najwyższa
Izba Kontroli

Prezes Urzędu Zamówień
Publicznych

Inne instytucje
kontrolne

Beneficjent
wyjaśnienia

Wynik kontroli ze stwierdzonymi naruszeniami

Instytucja
Zarządzająca
POIiŚ;
Instytucja
Pośrednicząca

Informacja o
odstąpieniu od
nałożenia
korekty

NFOŚiGW
Departament Kontroli Zamówień i Nieprawidłowości /
Departament ekologiczny
 Weryfikacja wyników kontroli i stwierdzonych naruszeń
pod kątem naruszeń ujętych w Taryfikatorze
 Wycena szkody: stawka, wysokość korekty, wydatki
niekwalifikowane
 Potwierdzenie wystąpienia nieprawidłowości w
rozumieniu przepisów rozporządzenia ogólnego / ustawy
wdrożeniowej



Odwołanie od
stwierdzenia
nieprawidłowości
w rozumieniu
przepisów
rozporządzenia
ogólnego / ustawy
wdrożeniowej

Informacja o nieprawidłowości do Beneficjenta (wstępne ustalenie administracyjne)
przygotowane przez Departament Kontroli Zamówień i Nieprawidłowości

Przykładowe ustalenia kontroli KAS
Beneficjent - zamawiający sektorowy.
Tryb postępowania - zasada konkurencyjności (poniżej progów unijnych).
Rodzaj zamówienia – roboty budowlane.
Stwierdzone naruszenie:
Zamawiający przedłużył o 5 dni termin na składanie ofert i umieścił
odpowiednią informację na swojej stronie internetowej, jednakże nie zmienił
w analogiczny sposób ogłoszenia, które umieścił w Biuletynie Zamówień
Publicznych. Powyższe, w świetle Decyzji KE znak: C(2019)3452 z 14.05.2019
roku pkt. 6 Lack of publication of extended time limits for receipt of tenders.
skutkuje
koniecznością
ustalenia
wydatków
niekwalifikowalnych
z zastosowaniem wskaźnika wysokości 5% wydatków niekwalifikowalnych
w przedmiotowym kontrakcie.

Przykładowe ustalenia kontroli KAS (c.d.)
Zastrzeżenia zgłoszone do ustaleń KAS:
• postępowanie wszczęte przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, więc
w celu upublicznienia zapytania ofertowego beneficjent był zobowiązany
wysłać zapytanie ofertowe do co najmniej trzech potencjalnych
wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców
danego zamówienia publicznego oraz upublicznić to zapytanie co najmniej
na stronie internetowej beneficjenta, o ile posiada taką stronę lub innej
stronie internetowej wskazanej przez właściwą instytucję;
• dodatkowo, zapytanie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień
Publicznych, co wypełnia również postanowienia pkt 4) podrozdział 6.5.2
Wytycznych (beneficjent) z ostrożności prowadził postępowanie na
zasadach i trybach określonych w Pzp pomimo, że nie był do tego
zobligowany);
• fakultatywność publikacji ogłoszenia w BZP potwierdza również treść
regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień sektorowych;

Przykładowe ustalenia kontroli KAS (c.d.)
• modyfikacja treści zapytania została zamieszczona na stronie internetowej
Zamawiającego;
• nie doszło do naruszenia postanowień Wytycznych obowiązujących
beneficjenta w dniu wszczęcia postępowania;
• nie wystąpiła żadna z nieprawidłowości wymienionych w załączniku do
Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie
warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków
poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień
(tj. Dz.U. 2018 poz. 971), zwanym „Taryfikatorem”;
• w przypadku zidentyfikowania naruszeń skutkujących koniecznością
nałożenia korekt finansowych, zastosowanie znajduje Taryfikator krajowy,
określający stawki korekt, które dotyczą naruszeń prawa bądź
odpowiednich procedur;

Przykładowe ustalenia kontroli KAS (c.d.)
• stosowanie regulacji krajowych wynika z przepisów zawartych w ustawie
wdrożeniowej oraz postanowień dokumentów programowych POIiŚ, m.in.
Zleceń w zakresie przeciwdziałania i korygowania nieprawidłowości w tym
nadużyć finansowych w ramach POIiŚ 2014-2020 i Zaleceń dla instytucji
zaangażowanych w realizację POIiŚ 2014-2020 w zakresie procedur
kontrolnych oraz systemu rocznych rozliczeń;
• zastosowanie Taryfikatora do określenia korekty finansowej wynika
również z treści umowy o dofinansowanie projektu;
• podstawą ewentualnego nałożenia korekty finansowej powinno być ww.
rozporządzenie krajowe (Taryfikator) funkcjonujące w polskim porządku
prawnym, wydane na podstawie delegacji zawartej w ustawie
wdrożeniowej, a nie bezpośrednio Decyzja KE z 14.05.2019 r.

Przykładowe ustalenia kontroli KAS (c.d.)
Beneficjent - zamawiający klasyczny (pjb).
Tryb postępowania – przetarg nieograniczony (poniżej progów unijnych).
Rodzaj zamówienia – roboty budowlane.
Stwierdzone naruszenie:
Zamawiający w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ zawarł
zapisy wskazujące na znaki towarowe i nazwy producenta bez dopuszczenia
rozwiązań równoważnych i braku wykazania, że jest to uzasadnione specyfiką
zamówienia (naruszenie art. 29 ust. 3 ustawy Pzp). Zamawiający nie zapewnił
tym samym jednakowego dostępu oferentom i naruszył zasadę
konkurencyjności i równego traktowania. Powyższe, w świetle Decyzji KE znak:
C(2013)9527 z 19.12.2013 roku pkt. 11 skutkuje koniecznością ustalenia
wydatków niekwalifikowalnych przy zastosowaniu wskaźnika 5%. IA obniżyła
wysokość wskaźnika z uwagi na nieistotność elementów w stosunku do całości
przedmiotu zamówienia i ich występowanie tylko w jednym kosztorysie dla
jednego przedsięwzięcia (w sumie było ich kilkanaście).

Przykładowe ustalenia kontroli KAS (c.d.)
Zastrzeżenia zgłoszone do ustaleń KAS:
- zastosowanie znaków towarowych/nazw producentów nie dotyczyło
dokumentów stanowiących opis przedmiotu zamówienia (znaki te nie
występują w treści dokumentacji projektowej i STWiOR, a zostały podane
jedynie w kosztorysie, który zgodnie z treścią SIWZ miał charakter pomocniczy;
- nieuzasadnione zastosowanie wskaźnika procentowego w wysokości 5% zakwestionowane elementy miały charakter pomocniczy, nieistotny z punktu
widzenia całego przedmiotu zamówienia i ich wartość wynosiła 0,11% wartości
szacunkowej zamówienia. Przy nakładaniu ew. korekty należy uwzględnić
zasadę proporcjonalności (korekta finansowa powinna być określona
w wysokości proporcjonalnej do stopnia naruszenia);
- z uwagi, iż możliwe jest precyzyjne określenie następstw finansowych
naruszenia zasugerowano zastosowanie metody dyferencyjnej. Odwołano się tu
do orzecznictwa sądów administracyjnych przypisujące pierwszeństwo
„metodzie dyferencyjnej”, np. WSA w Warszawie wyrok z 16 stycznia 2019 r.
sygn. akt V SA/Wa 1745/18).

Przykładowe ustalenia kontroli KAS (c.d.)
Beneficjent - zamawiający sektorowy.
Tryb postępowania – przetarg nieograniczony (powyżej progów unijnych).
Rodzaj zamówienia – roboty budowlane.
Stwierdzone naruszenia:
- niespójne informacje w SIWZ i wzorze formularza dot. doświadczenia
wykonawcy;
- nieproporcjonalne wymagania dot. doświadczenia personelu w stosunku do
zakresu prac przewidzianych w kosztorysie;
- nieuprawniona zmiana oferty przez wykonawcę (zmiana personelu);
- brak w treści ogłoszenia o zamówieniu m.in. informacji o oświadczeniach
i dokumentach na spełnienie warunków udziału w postępowaniu, wadium
i kryteriów oceny ofert i ich znaczenia.
Z uwagi na zakres naruszeń ustalono wydatki niekwalifikowane w oparciu
o Decyzję KE znak: C(2013)9527 z 19.12.2013 roku pkt. 17 (zmiana oferty podczas
oceny) przy zastosowaniu wskaźnika 25%.

Przykładowe ustalenia kontroli KAS (c.d.)
Zastrzeżenia zgłoszone do ustaleń KAS:
- niezamieszczenie pewnych elementów w treści ogłoszenia, jeśli jest
spowodowane z brakiem technicznej możliwości wskazania pełnej treści
wymagań zamawiającego jest naruszeniem formalnym (stanowisko IZ POIiŚ
z 30 marca 2018 r., znak: DPI-XI.7641.19.2018.TW.1;
- niespójność w treści SIWZ i jednego z formularzy nie miała wpływu na ocenę
ofert i przebieg postępowania. Jest to uchybienie o charakterze formalnym;
- wykazano, że wymagania stawiane personelowi są adekwatne do
przedmiotu zamówienia;
- uzupełnienie wymaganych dokumentów dot. personelu było zgodne z art.
26 ust. 3 Pzp;
- zwrócono uwagę, że w postępowaniu złożono jedną ofertę i tylko tą ofertę
objęto czynnościami badania i oceny. Uzupełnienie dokumentów
dot. personelu nie miało wpływu na wynik postępowania, na ranking ofert
oraz na decyzję o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Przykładowe ustalenia kontroli KAS (c.d.)
Beneficjent - zamawiający sektorowy.
Tryb postępowania - zasada konkurencyjności (poniżej 30.000 euro).
Rodzaj zamówienia – roboty budowlane.
Stwierdzone naruszenie:
Zamawiający nie przestrzegał terminu składania ofert określonego w ww.
Wytycznych, tj. skrócił termin składania ofert o 6 dni, tj. 43%. Powyższe,
w świetle Decyzji KE znak: C(2019)3452 z 14.05.2019 roku pkt. 4 – Noncompliance with time limits for receipt of tenders or time limits for receipt of
requests to participate, skutkuje koniecznością ustalenia wydatków
niekwalifikowalnych z zastosowaniem wskaźnika w wysokości 10% wydatków
niekwalifikowalnych w przedmiotowym kontrakcie.

Przykładowe ustalenia kontroli KAS (c.d.)
Zastrzeżenia zgłoszone do ustaleń KAS:
- postępowanie na wybór wykonawcy zostało wszczęte na długo przed
ogłoszeniem konkursu i złożeniem wniosku o dofinansowanie;
- ustalenie terminu składania ofert było zgodne z wewnętrznym
regulaminem udzielania zamówień;
- krótki termin składania ofert wynikał z niewielkiego zakresu zamówienia,
o standardowym, nieskomplikowanym i typowym charakterze robót
budowlanych. Dokumentacja projektowa nie była obszerna i nie wymagała
czasochłonnego analizowania. Wymagano niewielu dokumentów do
oferty (głównie oświadczenia);
- istniała pilna potrzeba realizacji zamówienia (miało to odzwierciedlenie
również w krótkim czasie przewidzianym na wykonanie robót);
- kwota zawartej umowy netto nie przekraczała progu przewidzianego dla
rozeznania rynku (dla którego aktualnie obowiązujące Wytyczne nie
określają minimalnych terminów).

Analiza wyników kontroli Prezesa UZP
• liczba otrzymanych od Prezesa UZP wyników kontroli – 99;
• 35 wyników miało status „bez naruszeń”, 64 – „z naruszeniami”;
• w przypadku 10 wyników kontroli stwierdzono naruszenia istotne,
skutkujące zastosowaniem wskaźnika pomniejszającego wartość
wydatków kwalifikowanych na kontrakcie w wysokości 5%, 10% lub 25%;
• Prezes UZP przeprowadził, w ramach projektów realizowanych
w działaniu 2.1, łącznie 12 kontroli postępowań. 2 wyniki miały status
„bez naruszeń”, 10 – „z naruszeniami” (w 4 przypadkach stwierdzono
istotne naruszenia).
• w ramach projektów z działania 2.3 Prezes UZP przeprowadził łącznie 79
kontroli postępowań. 32 wyniki miały status „bez naruszeń”,
47 – „z naruszeniami” (w 4 przypadkach stwierdzono istotne naruszenia).

Naruszenia stwierdzane w toku kontroli Prezesa UZP (rodzące
skutek finansowy w postaci korekty)
• art. 25 ust. 1 ustawy Pzp - nieuprawnione żądanie od wykonawców
oświadczeń lub dokumentów, które nie były niezbędne do
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia;
• art. 22 ust. 1a ustawy Pzp - opisanie warunku udziału w postępowaniu
w sposób nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia;
• art. 24 ust. 1 pkt 12 a w konsekwencji art. 7 ust. 3 ustawy Pzp - wybór
wykonawcy, który nie potwierdził spełniania warunku udziału
w postępowaniu;

Naruszenia stwierdzane w toku kontroli Prezesa UZP (rodzące
skutek finansowy w postaci korekty) – c.d.
• art. 22c ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 22a ust. 1 ustawy Pzp – nieprawidłowy opis
warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności ekonomicznej lub
finansowej, w sytuacji gdy wykonawca polega na potencjale innych
podmiotów, poprzez określenie wymogu udziału podmiotu trzeciego
w bezpośredniej realizacji zamówienia w formie podwykonawstwa lub jako
członka konsorcjum,
• art. 38 ust. 4 ustawy Pzp oraz art. 38 ust. 4a pkt 2 ustawy Pzp - zamieszczenie
w treści ogłoszenia o zamówieniu zapisów od początku niezgodnych z treścią
specyfikacji istotnych warunków,
• art. 26 ust. 3 oraz art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp - zaniechanie wezwania
wykonawcy do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu w zakresie wymaganego doświadczenia
oraz poprzez wybór oferty podlegającej wykluczeniu z postępowania.

Ustalenia kontroli NIK
1.

2.

Zakwestionowanie udzielenia zamówienia w częściach na podstawie
art. 6a Pzp. W ocenie NIK przeprowadzenie postępowania miało na celu
uniknięcie łącznego szacowania wartości zamówienia publicznego
(art. 5b pkt 2 Pzp). W efekcie wydatki poniesione w ramach umowy były
niekwalifikowane.
Zastosowanie klauzul społecznych bez uwzględnienia tej kwestii w SIWZ
(zamawiający nie określił liczby osób niepełnosprawnych i okresu ich
wymaganego zatrudnienia czym naruszył art. 36 ust. 2 pkt 9 Pzp).
Ponadto we wzorze umowy oraz w umowie, nie uregulowano kwestii
zabezpieczenia należytego wykonania umowy (kwestia ta została
uregulowana tylko w siwz). W tym przypadku nie były to naruszenia
skutkujące korektą finansową.

Dziękuję za uwagę

Podsumowanie stanu realizacji

Działania Podtytuł
2.3 PO
IiŚ
2014-2020
prezentacji

Ewa Kamieńska
Dyrektor Departamentu Ochrony Wód

08.10.2019 r., Poznań

Plan prezentacji

1. Perspektywa finansowa 2014 - 2020 – stan wdrażania
Działania 2.3
2. Perspektywa finansowa 2021 - 2027

Program Operacyjny
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, PO IiŚ 2014-2020.

Budżet Działania 2.3 (zgodnie z SZOOP):
• Budżet: 1 889 mln euro
• Budżet: 8 276 mln zł (wg kursu 1 EUR = 4,3809 PLN)
Zawarto 357 umów o dofinansowanie.
Koszt całkowity Projektów 15 668 mln zł.

Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, PO IiŚ 2014-2020.

Planowane efekty:
• liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej – 360 tys. RLM
• ładunek poddany ulepszonemu oczyszczaniu – 2,8 mln RLM
• liczba nowych użytkowników sieci wodociągowej – 74 tys. osób
• liczba oczyszczalni ścieków komunalnych – 208 szt.
• długość sieci kanalizacyjnej – 5 168 km
• długość sieci wodociągowej – 1 000 km

Działanie 2.3 – Plan wypłat
2019 r.

Wypłaty

Lata
poprzednie

2020 r.
I kw.

II kw.

III kw.

IV kw.

razem

Planowane

1 515

300

500

500

500

1 800

1 500

Wykonane

1 833

428

435

488

0

1 351

0

wartości w mln zł

Działanie 2.3 – Plan certyfikacji
2019 r.
Certyfikacja

Lata
poprzednie

2020 r.
I kw.

II kw.

III kw.

IV kw.

razem

Planowana

1 370

200

300

400

800

1 700

1 800

Wykonana

1 699

270

364

608

0

1 242

0

wartości w mln zł

Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, PO IiŚ 2014-2020.

Projekty zakończone:
• 77 projektów zakończyło realizację (w tym):
• 53 projekty otrzymały płatność końcową;
• 20 projektów jest w trakcie rozliczania płatności końcowej,
• 4 projekty nie złożyły jeszcze wniosków o płatność końcową.

Perspektywa finansowa 2021-2027

Założenia
Mniejszy niż dotychczas budżet
Obniżone poziomy dofinansowania: 70%/55%/40%
w zależności od kategorii regionów
Możliwość pomocy zwrotnej
Zasada n+2 – wysoka gotowość projektów
Warunkowość wstępna – aktualizacja KPOŚK

VI aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania
Ścieków Komunalnych
Opracowanie VI AKPOŚK – PGW WP
Ankietyzacja gmin – sierpień – październik 2019 r.
Opracowanie dokumentu – I kwartał 2020 r.

Planowane wsparcie 2021-2027
Oczyszczalnie ścieków i kanalizacja sanitarna – kontynuacja
wsparcia w celu zwiększenia przepustowości systemu,
podwyższone usuwanie związków biogennych, nowoczesne
technologie
Osady ściekowe – infrastruktura niezbędna do właściwego
zagospodarowania osadów ściekowych
Komponent energetyczny – większa samowystarczalność
energetyczna oczyszczalni ścieków
Zaopatrzenie w wodę pitną – infrastruktura do celów ujęcia,
uzdatniania, magazynowania i dystrybucji

Proponowane wskaźniki
Wskaźniki produktu:
Długość nowych lub zmodernizowanych linii wodociągowych dla gospodarstw domowych
Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych linii kanalizacyjnych
Zdolność nowo wybudowanych lub zmodernizowanych instalacji oczyszczania ścieków

Wskaźniki rezultatu:
Ludność przyłączona do zmodernizowanych instalacji wodociągowych
Ludność przyłączona do instalacji oczyszczania ścieków co najmniej II stopnia
Straty wody
Ścieki prawidłowo oczyszczane

Dziękuję za uwagę

Wniosek o płatność końcową
Podtytuł prezentacji

- szczególne wymagania, najczęściej spotykane problemy

Anna Borowska
Główny specjalista, Departament Ochrony Wód

08.10.2019 r., Poznań

Dokumenty źródłowe
Dokumenty określające warunki złożenia wniosku o płatność końcową
i rozliczenia projektu:
1. Wniosek o dofinansowanie
2. Umowa o dofinansowanie
3. Zalecenia w zakresie wzoru beneficjenta o płatność w ramach PO IiŚ
2014-2020
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/ofunduszach/dokumenty/zalecenia-w-zakresie-wzoru-wniosku-o-platnoscbeneficjenta-w-ramach-poiis-2014-2020/
4. Podręcznik Beneficjenta SL2014
http://poiis.nfosigw.gov.pl/realizuje-projekt/korzystaj-z-systemu-sl-2014/)
https://bazawiedzy.funduszeeuropejskie.gov.pl

Umowa o dofinansowanie
§ 7. Kwalifikowalność wydatków:
2. Okres kwalifikowania wydatków rozpoczyna się w dniu .................. i kończy się
w dniu ……………………
3. Beneficjent zobowiązany jest zakończyć realizację zakresu rzeczowego Projektu,
wynikającego z wniosku o dofinansowanie i Harmonogramu Projektu oraz rozpocząć
fazę operacyjną Projektu w okresie kwalifikowania wydatków, o którym mowa
w ust. 2 oraz przedłożyć wniosek o płatność końcową w terminie do 30 dni po
upływie tego terminu.
§ 8. Forma i warunki przekazania dofinansowania :
15. Beneficjent we wniosku o płatność końcową może przedstawić wydatki w celu
refundacji ostatniej części lub całości wydatków kwalifikowalnych poniesionych
w ramach realizacji Projektu. Beneficjent nie może przedstawić we wniosku
o płatność końcową wydatków rozliczających zaliczkę.

Umowa o dofinansowanie
§ 11. Rzeczowe rozliczenie realizacji Projektu
1.

2.

Beneficjent jest zobowiązany przekazać do Instytucji Wdrażającej, wraz z wnioskiem
o płatność końcową, wszelkie dokumenty potwierdzające wykonanie rzeczowe
Projektu.
Osiągnięte wartości wskaźników produktu powinny zostać wykazane przez Beneficjenta
najpóźniej we wniosku o płatność końcową.
Informację na temat wartości wskaźników rezultatu bezpośredniego Beneficjent jest
zobowiązany przekazać w terminie do 14 dni od momentu osiągnięcia wartości docelowej
wskaźnika rezultatu bezpośredniego (w przypadku gdy na etapie sporządzania wniosku
o płatność końcową wartość docelowa nie została lub została osiągnięta częściowo)*.
Osiągnięcie wartości docelowej wskaźników rezultatu bezpośredniego powinno nastąpić,
co do zasady, nie później niż w terminie 12 miesięcy od zakończenia okresu realizacji
Projektu.
* Zaleca się, aby we Wniosku o płatność końcową wskazać (o ile to możliwe) osiągniętą na moment
zakończenia projektu wartość wskaźnika rezultatu (w szczególności w odniesieniu do efektu dotyczącego
liczby nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej czy dodatkowych osób korzystających z ulepszonego
zaopatrzenia w wodę)

Umowa o dofinansowanie
Zapisy dotyczące terminu osiągnięcia efektu rzeczowego
i ekologicznego oraz wskaźniki produktu i rezultatu planowane do
osiągnięcia w wyniku realizacji projektu znajdują się:
− w § 11. Rzeczowe rozliczenie realizacji Projektu w Umowie
o dofinansowanie
i/lub
− w Załączniku nr 12 „Zestawienie wskaźników do monitorowania
postępu rzeczowego Projektu” do Umowy o dofinansowanie.

Umowa o dofinansowanie
§ 8 ust. 18 UoD
Zatwierdzenie wniosku o płatność końcową następuje pod warunkiem zrealizowania
pełnego zakresu rzeczowego Projektu, przeprowadzenia przez Instytucję Wdrażającą
kontroli na zakończenie realizacji Projektu*, której wyniki potwierdzą zrealizowanie
Projektu zgodnie z postanowieniami Umowy i decyzji o dofinansowaniu oraz po
rozliczeniu w całości kwoty przekazanej zaliczki.
* kontrola projektu na dokumentach złożonych przez Beneficjenta – obligatoryjne dla
wszystkich Projektów. Pozytywny wynik kontroli jest warunkiem przekazania
beneficjentowi płatności końcowej.
kontrola projektu na miejscu - sprawdzenie faktycznego efektu rzeczowego na miejscu
realizacji projektu, przeprowadzana na próbie projektów.

Przed złożeniem
Wniosku o płatność końcową
Istotne elementy projektu, które należy monitorować, zanim upłynie termin realizacji
Projektu:
• Data zakończenia realizacji projektu i okresu kwalifikowania wydatków,
• Data osiągnięcia efektu rzeczowego,
• Data osiągniecia efektu ekologicznego,
• Wartość wskaźników produktu i rezultatu,
• Wysokość rzeczywistych kosztów projektu,
• Zachowanie obowiązujących limitów kosztów,
• Źródła finansowania wydatków,
• Metoda wyliczenia dofinansowania – dotyczy projektów niegenerujących dochodu.
Zmiana ww. elementów wymaga uzasadnienia/wyjaśnienia, a uwzględnienie ich
w UoD - co do zasady - wymaga zgody IW lub IP oraz aktualizacji załączników do
UoD lub podpisania aneksu do UoD.

Przed złożeniem
Wniosku o płatność końcową
•

Data zakończenia realizacji projektu i okresu kwalifikowania wydatków:
−
−

−

•

co do zasady tożsama z datą osiągnięcia efektu rzeczowego,
określa moment do którego muszą zostać poniesione wszystkie koszty
realizacji projektu, zakończone roboty budowlane, dostawy i usługi oraz
wydane wszystkie niezbędne decyzje i pozwolenia potwierdzające
osiągnięcie efektu rzeczowego i przekazanie do użytkowania,
zmiana wymaga zgody IW i IP oraz aneksowania UoD (zalecane wystąpienie
z wnioskiem o zmianę nie później niż na 2-3 miesiące przed upływem terminu).

Data osiągnięcia efektu ekologicznego:
−
−

zmiana wymaga zgody IW i IP oraz aneksowania UoD (zalecane wystąpienie
z wnioskiem o zmianę nie później niż na 2-3 miesiące przed upływem terminu),
zmiana wymaga szczegółowego uzasadnienia, przedstawienia działań podjętych
i jeszcze planowanych do zrealizowania przez Beneficjenta oraz przedstawienia
harmonogramu osiągnięcia efektu.

Przed złożeniem
Wniosku o płatność końcową
•

Wartość wskaźników produktu:
−
−

•

Zwiększenie lub zmniejszenie (nawet obmiarowe) wymaga zgody IW, sporządzenia aneksu
do UoD, po potwierdzeniu zgodności projektu z kryteriami wyboru projektów.
Zmiana nie powinna być przedstawiana we WoP zanim nie uzyska zgody IW lub nie zostanie
wprowadzona do UoD.

Wartość wskaźników rezultatu:
−
−

Zwiększenie nie wymaga aneksu (co do zasady).
Zmniejszenie wymaga zgody IW oraz IP, sporządzenia aneksu do UoD, po potwierdzeniu
zgodności projektu z kryteriami wyboru projektów.

Ważne:
• Niewykonanie wskaźnika może stanowić przesłankę do stwierdzenia nieprawidłowości oraz
skutkować nałożeniem korekty finansowej.
• Weryfikacja wykonania przez Projekt wskaźników produktu i rezultatu odbywa się zgodnie
z zasadą proporcjonalności. W przypadku braku wykonania, niepełnego wykonania lub
nieterminowego wykonania wskaźnika - uprawnienie IW do pomniejszenia dofinansowania
Projektu proporcjonalnie do stopnia niewykonania wskaźnika.

Przed złożeniem
Wniosku o płatność końcową
•

Wysokość rzeczywistych kosztów projektu:
−
−
−
−

−
−

konieczne przedstawienie aktualizacji tabeli C.1 i C.3 WoD oraz wyliczenie należnego
dofinansowania,
zmiana kosztów wymaga sporządzenia aneksu do UoD przed zatwierdzeniem Wniosku
o płatność końcową,
zwiększenie kosztów kwalifikowanych i dofinansowania wymaga zgody IP i IW (pod
warunkiem dostępności środków*),
zwiększenie kosztów w przypadku projektów, których całkowity koszt kwalifikowany nie
przekracza 1 mln EUR może wymagać ponownej weryfikacji w celu potwierdzenia zastosowanej
metody obliczania wartości dofinansowania, tj. za pomocą metody luki w finansowaniu 100%
(w przypadku projektów generujących dochód o koszcie kwalifikowanym > 1 mln EUR stosuje się
metodę zryczałtowanej stawki dochodu w wys. 25%),
zmniejszenie
kosztów
kwalifikowanych
wymaga
przeliczenia
kwot
dofinansowania
i uwolnienia oszczędności (z uwzględnieniem ewentualnych korekt finansowych),
zmiana może również dotyczyć korekty dofinansowania / kwoty faktycznie wypłaconej wynikającej
z „zaokrągleń” w systemie SL2014 (tzw. „groszy”).

* alokacja dla działania 2.3 uległa praktycznie wyczerpaniu

Przed złożeniem
Wniosku o płatność końcową
•

Wysokość rzeczywistych kosztów projektu:
−

−

−

należy potwierdzić zachowanie obowiązujących limitów m.in. dotyczących:
i) zakupu gruntów,
ii) wkładu rzeczowego,
iii) cross-financing’u,
iii) zarządzania projektem – limit dotyczy kosztu kwalifikowanego,
iv) limitu 25% udziału kosztów całkowitych związanych z zaopatrzeniem w wodę
i budową kanalizacji deszczowej (limit nie dotyczy rozdziału kanalizacji
ogólnospławnej, przebudowy wodociągu w związku z kolizją itp.),
w przypadku braku zachowania ww. limitów konieczne zmniejszenie lub
wyłączenie części z kosztu kwalifikowanego/całkowitego z projektu w celu
dostosowania do obowiązującego limitu,
należy uspójnić źródła finansowania wydatków w załączniku nr 3 i w WoP.

Wniosek o płatność końcową
•

Właściwe oznaczenie rodzaju wniosku o płatność końcową:
−
−
−
−

„Wniosek końcowy” – zawsze,
„Wniosek sprawozdawczy” – zawsze,
„Wniosek rozliczający zaliczkę” – nigdy,
„Wniosek o refundację”, jeżeli:
i) dotyczy wypłaty płatności końcowej i we wniosku są przedstawiane wydatki
kwalifikowane,
ii) wniosek nie obejmuje wnioskowania o płatność końcową, a we wniosku
przedstawiane są tylko wydatki ogółem (tzw. niekwalifikowane).

• Nie można ubiegać się o zaliczkę i jednocześnie składać wniosku
o płatność końcową projektu.
• Nie można utworzyć kolejnego wniosku, jeżeli złożono już wniosek
o płatność końcową i został on zatwierdzony przez instytucję.

Wniosek o płatność końcową
•

•

Przypisanie WoP do właściwej (ostatecznej) wersji Umowy o dofinansowanie/
Aneksu do Umowy o dofinansowanie na etapie przygotowania lub poprawy WoP,
np.: POIS.02.03.00-00-.../…-00 lub POIS.02.03.00-00-.../…-01 (i kolejne)
Okres, za jaki składany jest wniosek:
− należy dostosować do poprzedniego WoP, tak by nie doszło do nałożenia się
okresów sprawozdawczych (WoPK – wniosek o płatność końcową, musi
obejmować co najmniej 1 dzień),
− data końcowa okresu, za jaki składany jest wniosek – data zakończenia
realizacji projektu.

Zakładka: Wydatki objęte wnioskiem
i wnioskowana kwota
suma wydatków kw i nkw
pola wypełniane
automatycznie

•
•
•
•

Kwoty przedstawione we WoPK muszą być zgodne z ostateczną wersją UoD.
Należy pamiętać, że należy również przedstawić wydatki niekwalifikowane, by wykazać koszt całkowity
projektu.
Kwota refundacji = kwota płatności końcowej, wypłata może być dokonana po pozytywnym zakończeniu
kontroli na zakończenie realizacji Projektu.
Wydatki kwalifikowane oraz kwota dofinansowania przedstawiona we wniosku, razem z dotychczas
przedstawionymi kwotami wydatków i rozliczonym dofinansowaniem, nie mogą przekroczyć maksymalnych
kwot wydatków kwalifikowanych i dofinansowania projektu wynikających z UoD.

Zakładka: Postęp rzeczowy realizacji
projektu
•
•
•

Opis prezentujący stan realizacji każdego zadania w okresie sprawozdawczym
objętym WoP.
Potwierdzenie zakończenia realizacji zadań.
Odniesienie do informacji zawartej w tabeli Planowany przebieg realizacji projektu
z poprzedniego wniosku o płatność.

Zakładka: Wskaźniki produktu
•
−

−
−

Wartość osiągnięta narastająco:
powinna wynikać z posiadanych przez Beneficjenta dokumentów odbiorowych i być
spójna z informacją zawartą w opisie stanu realizacji zadań,
powinna być zgodna z wartością wskaźników z Załącznika 12 do UoD,
w przypadku rozbieżności w wartościach wskaźników konieczne jest aneksowanie
UoD przed zatwierdzeniem WoPK.

Zakładka: Wskaźniki rezultatu
•
•

Należy wskazać wartość wskaźnika osiągniętą w momencie składania wniosku o płatność
końcową (o ile to możliwe).
W przypadku, gdy na etapie sporządzania wniosku o płatność końcową wartość docelowa nie
została lub została częściowo osiągnięta, informację na temat wartości wskaźnika rezultatu
bezpośredniego należy przekazać do IW w terminie do 14 dni od momentu osiągnięcia wartości
docelowej wskaźnika rezultatu bezpośredniego (efekt powinien być osiągnięty w terminie
wynikającym z UoD – co do zasady nie później niż rok po zakończeniu realizacji Projektu,)

Zakładka: Problemy napotkane w trakcie
realizacji projektu
• We wniosku o płatność końcową należy dodać komentarz dotyczący
zrealizowania wskaźników, podając przyczyny ewentualnego
nieosiągnięcia założonego w projekcie poziomu ich realizacji.
• Nie należy zostawiać pustych pól.

Zakładka: Źródła finansowania wydatków
•

•

Wykazane źródła muszą być zgodnie ze źródłami w UoD i docelowymi proporcjami przyjętymi pomiędzy
tymi źródłami.
− środki wspólnotowe = dofinansowanie w ramach wydatków objętych WoP (Zestawienie
dokumentów),
− budżet jst = środki własne beneficjenta (gminy, spółki),
− inne krajowe środki publiczne = pożyczka ze środków NFOŚiGW, WFOŚiGW.
Uspójnienie rzeczywistych źródeł finansowania wymaga aktualizacji załączników do UoD
(Zał. nr 3 ) – wymagane monitorowanie przedstawionych narastająco we wnioskach źródeł finansowania
wydatków.

Zakładka: Podsumowanie
•

•

•

Tabela z postępem finansowym uzupełniana jest automatycznie przez system
i obejmuje:
− dane finansowe narastająco od początku realizacji projektu oraz kwoty
wykazane w bieżącym wniosku w podziale na wydatki, wydatki kwalifikowalne
i dofinansowanie.
− procentowy stopień realizacji projektu.
Informacje prezentowane są w podziale na zadania określone w Umowie
o dofinansowanie, wg kategorii kosztów i wg kosztów podlegającym limitom
(Zał. nr 7 do UoD).
Uwzględnienie zmienionych danych wymaga aktualizacji załączników lub
aneksowania Umowy przed zatwierdzeniem WoPK.

Zakładka: Podsumowanie

Załączniki do WoP
•
•

•

•

Skany oryginałów dokumentów dotyczące danego wydatku kwalifikowanego
załączamy w odpowiedniej pozycji Zestawienia wydatków.
W zakładce Załączniki zamieszczamy skany pozostałych dokumentów (wyciągi
bankowe z konta zaliczkowego, oświadczenia ogólne, wyjaśnienia dodatkowe).
Nie dublujemy dokumentów!
W przypadku poprawy WoP i załączonych do niego dokumentów – wniosek powinien
zawierać tylko ostateczną wersję dokumentów (uwaga: dokumenty poprawiane
i uzupełniane muszą zawierać cechy dokumentów korygowanych).
Istnieje możliwość dołączenia dokumentów do WoP przesłanego do IW (gdy nie
można go już edytować) - moduł: Dokumentacja powiązanie dokumentu z WoP.

Potwierdzenie efektu rzeczowego
Wymagane dokumenty potwierdzające osiągnięcie efektu rzeczowego w ramach
Projektu – patrz §11 UoD oraz Załącznik nr 12:
• ostateczne decyzje ws. pozwolenia na użytkowanie (jeśli wymagane przepisami)
lub zawiadomienie właściwego organu o zakończeniu budowy i oświadczenie
o braku jego sprzeciwu, uzyskane/sporządzone w terminie na osiągnięcie efektu
rzeczowego,
• oświadczenie potwierdzające, że środki trwałe stanowią własność Beneficjenta
(wskazane przedstawienie oświadczenia wraz z zestawieniem OT obejmującym
pełen zakres rzeczowy projektu, z odniesieniem do zadania, obiektu, wartości,
nr protokołu odbioru i zakresu, nie dołączamy OT); wyjaśnić ewentualne
rozbieżności kwot realizacji poszczególnych zadań wskazanych w dokumentach OT
i w UoD,
• potwierdzenie osiągnięcia wskaźników produktu z podziałem na zrealizowane
zadania.

Potwierdzenie efektu ekologicznego
Wymagane dokumenty potwierdzające osiągnięcie efektu ekologicznego w ramach
Projektu – patrz §11 UoD oraz Załącznik nr 12 – w zależności od zrealizowanego
zakresu rzeczowego:
•

•

dla wzrostu liczby użytkowników korzystających z podłączenia do sieci kanalizacji
sanitarnej - oświadczenie Beneficjenta na podstawie ustawy z dnia 24 września 2010 r.
o ewidencji ludności (Dz.U. z 2019 poz. 1397 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r.
o dowodach osobistych (Dz. U. z 2019 r. poz. 653, z późn. zm.) lub wykazu od operatora umów
na odbiór ścieków lub spisu z natury liczby nowo podłączonych użytkowników do systemu
kanalizacji wybudowanego w ramach projektu;
dla wzrostu liczby użytkowników korzystających z podłączenia do sieci wodociągowej oświadczenie Beneficjenta na podstawie ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
(Dz.U. z 2019 poz. 1397 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach
osobistych (Dz. U. z 2019 r. poz. 653, z późn. zm.) lub wykazu od operatora umów na dostawę
wody lub spisu z natury liczby nowo podłączonych użytkowników do systemu wodociągowego
wybudowanego w ramach projektu;

Potwierdzenie efektu ekologicznego
•

•

•
•

dla potwierdzenia jakości oczyszczonych ścieków - wystawione przez WIOŚ lub
akredytowane laboratorium potwierdzenie, że oczyszczone ścieki odprowadzane z oczyszczalni
spełniają wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia
12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy
odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub urządzeń wodnych (Dz. U. z dnia
15.07.2019 r., poz. 1311).*
dla potwierdzenia jakości wody przeznaczonej do spożycia produkowanej przez objęte
projektem ujęcie i/lub stacja uzdatniania wody wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
(Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) – opinia właściwego Inspektora Sanitarnego.
oświadczenie Beneficjenta o ilości suchej masy osadów ściekowych poddawanych procesom
przetwarzania.
oświadczenie Beneficjenta potwierdzające roczną ilość uzdatnianej wody na ujęciu/stacji
uzdatniania wody wspartej w ramach projektu.
* należy zwrócić uwagę, aby podawane parametry były określone w sposób zgodny z ww. rozporządzeniem
(w szczególności w zakresie liczby pobranych próbek), przedstawienie wyników pojedynczych badań nie będzie
wystarczającym potwierdzeniem osiągnięcia efektu

Umowa o dofinansowanie
§ 16. Trwałość Projektu
•

•

•

Beneficjent zobowiązuje się do zachowania trwałości Projektu, w rozumieniu art. 71
ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013, w okresie 5 lat od daty płatności końcowej
na rzecz Beneficjenta.*
Beneficjent do końca okresu trwałości niezwłocznie informuje Instytucję
Wdrażającą o wszelkich okolicznościach mogących skutkować naruszeniem
trwałości Projektu.
Stwierdzenie naruszenia zasady trwałości oznacza konieczność zwrotu środków
otrzymanych na realizację Projektu, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości
podatkowych, proporcjonalnie do okresu niezachowania obowiązku trwałości –
w trybie określonym w art. 207 ustawy o finansach publicznych, chyba że przepisy
regulujące udzielanie pomocy publicznej stanowią inaczej.
*data dokonania przelewu na rachunek bankowy Beneficjenta lub przy braku wypłaty środków data zatwierdzenia wniosku o płatność końcową

Kontrola trwałości projektu
• Kontrola trwałości projektu przeprowadzana jest po przekazaniu
beneficjentowi płatności końcowej, w terminie, o którym mowa
w art. 71 rozporządzenia ogólnego, tj. do 5 lat licząc od dnia
otrzymania płatności końcowej na rzecz projektu przez
beneficjenta.
• Przeprowadzona jest na próbie projektów, w miejscu realizacji
projektu lub w siedzibie beneficjenta.

Przechowywanie danych i dokumentów
§ 14. UoD - Ewidencja księgowa i przechowywanie danych
− Beneficjent zobowiązuje się do przechowywania, w sposób gwarantujący należyte
bezpieczeństwo informacji, wszelkich danych i dokumentów związanych
z planowaniem, przygotowaniem i realizacją Projektu, w szczególności dokumentacji
związanej z zarządzaniem finansowym, merytorycznym, technicznym, procedurami
zawierania umów z wykonawcami, przez okres wskazany w rozporządzeniu
nr 1303/2013, tj. okres dwóch lat od dnia 31 grudnia następującego po złożeniu
zestawienia wydatków do Komisji Europejskiej, w którym ujęto ostateczne
wydatki dotyczące zakończonego Projektu.
− Instytucja Wdrażająca informuje Beneficjenta o dacie rozpoczęcia ww. okresu.
− Beneficjent zobowiązuje się niezwłocznie poinformować w formie pisemnej Instytucję
Wdrażającą o zmianie miejsca przechowywania dokumentów związanych
z Projektem.

Dziękuję za uwagę

Oferta NFOŚiGW
w zakresie finansowania przedsięwzięć
Podtytuł
prezentacji
gospodarki
wodno-ściekowej

Magdalena Tokarska-Kusyk
Kierownik II Wydziału Koordynacji Projektów
Departament Ochrony Wód
08.10.2019 r., Poznań

Programy Priorytetowe NFOŚiGW
1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach
Część 1) Gospodarka ściekowa w ramach Krajowego Programu
Oczyszczania Ścieków Komunalnych
Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko

2. Ogólnopolski program gospodarki wodno-ściekowej poza granicami
aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków
Komunalnych
3. Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń
środowiska

Część 1) Gospodarka ściekowa w ramach KPOŚK
Cel programu
Poprawa stanu wód powierzchniowych i podziemnych poprzez oczyszczanie
ścieków, zgodnie z wymogami Dyrektywy Rady 91/271/ EWG w sprawie
oczyszczania ścieków komunalnych.
Beneficjenci
• jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki
• podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych JST

Tryb składania wniosków
Nabór ciągły
Okres wdrażania:
• podpisywanie umów – do 2020 r.,
• wydatkowanie środków – do 2025 r.

Część 1) Gospodarka ściekowa w ramach KPOŚK
Rodzaje przedsięwzięć
• budowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych
(także w zakresie osadów ściekowych),
• budowa lub modernizacja zbiorczych systemów kanalizacji
sanitarnej wraz z budową przyłączy,
• w przypadku projektu kompleksowego – także budowa lub
modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę i/lub budowa
kanalizacji deszczowej o wartości mniejszej niż 50% kosztów
całkowitych przedsięwzięcia.

Część 1) Gospodarka ściekowa w ramach KPOŚK
Budżet - 2,8 mld zł
Pożyczka
• do 100% kosztów kwalifikowanych
• oprocentowanie WIBOR 3M, lecz nie mniej niż 2% (wyjątek
„zielone” gminy),
• okres finansowania – do 15 lat,
• minimalna kwota pożyczki – 1 mln zł.
Warunki umorzenia
• do 10%, lecz nie więcej niż 1 000 000 zł.

Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko
Cel programu
Poprawa stanu wód powierzchniowych i podziemnych poprzez oczyszczanie
ścieków, zgodnie z wymogami Dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie
oczyszczania ścieków komunalnych.

Beneficjenci
• Beneficjenci POIiŚ 2014-2020
• Podmioty upoważnione przez Beneficjentów POIiŚ 2014-2020 do ponoszenia
wydatków kwalifikowanych
Tryb składania wniosków
Nabór ciągły
Okres wdrażania:
• podpisywanie umów – do 2020 r.,
• wydatkowanie środków – do 2025 r.

Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko

Koszty kwalifikowane
• zgodne co do rodzaju z wytycznymi w zakresie kwalifikowania
wydatków w ramach POIiŚ 2014-2020
• inne koszty przedsięwzięcia, które są niezbędne dla
zrealizowania projektu POIiŚ lub osiągnięcia zaplanowanych
w nich wskaźników produktu lub rezultatu (np. wykonanie
podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej).

Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko

•

•
•
•

Pożyczka
do kwoty będącej różnicą między kosztami kwalifikowanymi
i dofinansowaniem Funduszu Spójności (FS),
oprocentowanie WIBOR 3M, lecz nie mniej niż 2% (wyjątek
„zielone” gminy),
okres finansowania – do 15 lat (w uzasadnionych przypadkach
okres może zostać wydłużony do 25 lat), liczony od daty wypłaty
pierwszej transzy pożyczki do spłaty ostatniej raty pożyczki,
nie podlega umorzeniu.

Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko
Pożyczka na zachowanie płynności finansowej
•
•
•
•

nie większa niż maksymalna kwota niewypłaconych środków FS,
do 20% kwoty dofinansowania unijnego,
oprocentowanie pożyczki: WIBOR 3M + 50 punktów bazowych,
nie mniej niż 2% w skali roku,
okres finansowania – nie dłuższy niż 1 rok od daty zakończenia
realizacji projektu,
zwrot w terminie 7 dni od wpływu środków FS na rachunek.

Ogólnopolski program gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji
ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych
Cel programu
Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji
umieszczonych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
Beneficjenci

WFOŚiGW, które mogą udzielać pożyczek:
• jednostkom samorządu terytorialnego i ich związkom,
• podmiotom świadczącym usługi publiczne w ramach realizacji zadań
własnych jednostek samorządu terytorialnego
Tryb składania wniosków
Nabór ciągły
Okres wdrażania:
• podpisywanie umów (udostępnianie środków) – do 2022 r.,
• wydatkowanie środków – do 2023 r.

Ogólnopolski program gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji
ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych

Rodzaje przedsięwzięć
• przydomowe oczyszczalnie ścieków wyposażone w reaktory
biologiczne,
• lokalne oczyszczalnie ścieków komunalnych,
• kanalizacja sanitarna,
• podłączenia budynków do sieci kanalizacji sanitarnej,
• stacje uzdatniania wody, ujęcia wody,
• sieć wodociągowa,
• podłączenia budynków do sieci wodociągowej.

Ogólnopolski program gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji
ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych
Budżet
590 mln zł - udostępnienie środków dla WFOŚiGW.
Pożyczka dla Beneficjenta końcowego
• do 100% kosztów kwalifikowanych,
• oprocentowanie pożyczki - WIBOR 3M, nie mniej niż 2% w skali
roku,
• okres finansowania – do 15 lat,
Warunki umorzenia
• w zależności od wartości wskaźnika G (wskaźnika dochodów
podatkowych na jednego mieszkańca w gminie) wynosi do 30% (dla G
większego lub równego 1200), do 50% (dla G poniżej 1200),
• wartość umorzenia do 5 mln zł.

Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska
Cel programu
Podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu i zagrożeń naturalnych (m.in.
zgodnie z kierunkami działań zapisanymi w „Strategicznym Planie Adaptacji dla sektorów
i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030”) oraz
poważnych awarii, usprawnienie usuwania ich skutków oraz wzmocnienie wybranych
elementów zarządzania środowiskiem.
Beneficjenci
• jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz podmioty świadczące usługi
publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego;
• jednostki tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki w rozumieniu ustawy
z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668,
2024);
• spółki prawa handlowego, przedsiębiorstwa państwowe, państwowe osoby prawne.
Tryb składania wniosków - nabór ciągły
Okres wdrażania:
• podpisywanie umów – do 2022 r.,
• wydatkowanie środków – do 2023 r.

Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska
Rodzaje przedsięwzięć

•
•
•
•
•
•
•
•

działania w zakresie adaptacji do zmian klimatu w miastach, w tym: „zielono-niebieska”
infrastruktura, likwidacja powierzchni nieprzepuszczalnych, systemy zagospodarowania
wód opadowych i kanalizacja deszczowa,
działania z zakresu zapobiegania powodzi i suszy, w tym: zwiększanie retencji
w ekosystemach, urządzenia wode,
zaopatrzenie ludności w wodę do picia, w tym: budowa i modernizacja ujęć wód
i stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowych,
działania dotyczące opracowania i wdrożenia systemu monitoringu zagrożeń i systemu
wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami,
realizacja przedsięwzięć planistycznych i strategicznych w zakresie metod i narzędzi do
analizowania zagrożeń spowodowanych zmianami klimatu, w tym lokalne i regionalne
plany i strategie uwzględniające działania adaptacyjne,
usuwanie skutków awarii i zagrożeń środowiska na obiektach ochrony środowiska
i gospodarki wodnej, morskich obszarach przybrzeżnych oraz naturalnych akwenach,
zakup specjalistycznego sprzętu do prognozowania i zapobiegania skutkom zagrożeń
naturalnych i poważnych awarii,
przedsięwzięcia w zakresie adaptacji do zmian klimatu, realizowane ze środków
zagranicznych.

Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska
Pożyczka
• do 100% kosztów kwalifikowanych
• oprocentowanie pożyczki - WIBOR 3M, nie mniej niż 2% w skali roku,
• min. kwota pożyczki: od 200 tys. zł (50 tys. zł dla miejskich planów
adaptacji do zmian klimatu),
• okres finansowania: nie dłuższy niż 15 lat.

Warunki umorzenia
• zgodnie z „Zasadami udzielania dofinansowania ze środków
NFOŚiGW”, z zastrzeżeniem że dla jst umorzenie w zależności od
wartości wskaźnika G (wskaźnika dochodów podatkowych na jednego
mieszkańca w gminie) wynosi do 30% (dla G większego lub równego
1200), do 50% (dla G poniżej 1200),
• wartość umorzenia do 5 mln zł.

Współfinansowanie projektów Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Szczegóły na stronie internetowej NFOŚiGW:
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programypriorytetowe/

Dziękuję za uwagę

Dobre praktyki przy zamykaniu
projektu POIiŚ
Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.

Małgorzata Siudak
Magdalena Borowska
Poznań, 08.10.2019 r.
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„Oczyszczanie ścieków w Brzegu” – historia
brzeskich projektów
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„Oczyszczanie ścieków w Brzegu”

2019-10-11

„Oczyszczanie ścieków w Brzegu”

W dniu 16.08.2002 roku Komisja Europejska podpisała
Memorandum
Finansowe
nr
2000/PL/16/P/PE/022
przyznając środki pomocowe w ramach Funduszu ISPA na
realizację Projektu „Oczyszczanie ścieków w Brzegu”.

17.10.2002 r. Rząd Polski podpisał Memorandum.
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„Oczyszczanie ścieków w Brzegu”
„Faza I” realizowana była w latach 2005-2009.

W ramach Projektu:
1. Na oczyszczalni ścieków wybudowano instalację do
uzyskiwania biogazu na drodze fermentacji osadu
(2 Wydzielone Komory Fermentacji, odsiarczalnia,
zbiornik biogazu, pochodnia biogazu) i instalację do
pozyskiwania energii cieplnej ze spalania biogazu
(3 agregaty prądotwórcze o łącznej mocy 300 kW).

2019-10-11

„Oczyszczanie ścieków w Brzegu”
2. Na SUW Gierszowice zmodernizowano instalację
technologiczną w budynku chemicznym,
budynku klarowników i filtrów (m.in. wymiana
filtrów na dwuwarstwowe antracytowo –
piaskowe, automatyzacja i dyspozytornia.
3. Wybudowano ok. 260 km kanalizacji w systemie
tłoczno-grawitacyjnym w gminach: Lubsza,
Oława, Olszanka, Skarbimierz, Lewin Brzeski
wraz z 94 przepompowniami ścieków
i systemem monitoringu i sterowania siecią
kanalizacyjną.

2019-10-11
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„Oczyszczanie ścieków w Brzegu”

Łączna wartość Projektu wyniosła ok. 131 mln zł.
Dofinansowanie unijne z Funduszu Spójności to ponad
71 mln zł.

2019-10-11

„Oczyszczanie ścieków w Brzegu – faza II”
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„Oczyszczanie ścieków w Brzegu – faza II”

Umowę o dofinansowanie Projektu pn.:
„Oczyszczanie ścieków w Brzegu – faza II”
podpisano 01.09.2014 r.
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„Oczyszczanie ścieków w Brzegu – faza II”
Faza II realizowana była w latach 2014-2015 w ramach POIiŚ 2007-2013, działanie
1.1 gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.
Zadania realizowane w ramach Projektu można podzielić na trzy grupy:
1. Dozbrojenie terenów rozwojowych
2. Modernizacja istniejącej infrastruktury
3. Doposażenie istniejących urządzeń i systemów automatyki i sterowania
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„Oczyszczanie ścieków w Brzegu – faza II”
1. Dozbrojenie terenów rozwojowych:
• Budowa kanału dywersyfikującego ze strefy przemysłowej w Skarbimierzu –
ok. 7 km,
• Budowa nowego wodociągu do przyszłej strefy przemysłowej w Brzegu – ok. 1 km,
• Dozbrojenie w infrastrukturę wod-kan Os. Tivoli i Os. Mossora w Brzegu – ok. 2 km,
• Skanalizowanie Os. w Kościerzycach – ok. 0,3 km.

2019-10-11

„Oczyszczanie ścieków w Brzegu – faza II”
2. Modernizacja istniejącej infrastruktury
• Bezwykopowa modernizacja kanałów na terenie Brzegu – ok. 8 km,
• Przebudowa wodociągu w ul. Saperskiej i Fabrycznej w Brzegu – ok. 1 km,
• Rozwiązanie problemów w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej
na ul. Strzeleckiej w Brzegu – 0,15 km wodociągu i 0,14 km kanalizacji.

2019-10-11

„Oczyszczanie ścieków w Brzegu – faza II”
3. Modernizacja i doposażenie istniejących urządzeń

•

Doposażenie Oczyszczalni Ścieków w Brzegu w wiatę-magazyn osadu,

•

Dostarczenie nowej wirówki osadu na Oczyszczalni,

•

Rozbudowę systemu automatyki i sterowania na terenie SUW w Gierszowicach,

•

Zwiększenie funkcjonalności systemu monitoringu przepompowniami ścieków.
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System monitoringu i sterowania przepompowniami ścieków
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„Oczyszczanie ścieków w Brzegu – faza II”

Łączna
wartość
Projektu
wyniosła
ok. 20 mln zł. Dofinansowanie unijne
z Funduszu Spójności to prawie 12 mln zł.

2019-10-11

„Oczyszczanie ścieków w Brzegu – faza III”
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„Oczyszczanie ścieków w Brzegu – faza III”

Umowę o dofinansowanie Projektu pn.: „Oczyszczanie
ścieków w Brzegu – faza III” podpisano 01.09.2016 r.
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„Oczyszczanie ścieków w Brzegu – faza III”
Faza III realizowana była w latach 2016-2019 w ramach POIiŚ 2014-2020,
działanie 2.3 gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach.
Ogólne cele projektu można określić jako:
• Uszczelnienie kanałów sanitarnych w Brzegu,
• Usprawnienie procesu przeróbki osadów na instalacji biogazowej na OŚ,
• Poprawa jakości systemu zaopatrzenia w wodę.
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„Oczyszczanie ścieków w Brzegu – faza III”
W Projekcie ujęto następujące zadania:
• Kontrakt 1 – Zakup agregatu prądotwórczego na biogaz produkowany na OŚ,
• Kontrakt 2 – Wymiana pomp nadawy do WKFz,

• Kontrakt 3 – Uszczelnienie kanałów sanitarnych w Brzegu,
• Kontrakt 4 – Zakup agregatu prądotwórczego na SUW Gierszowice,
• Kontrakt 5 – Renowacja pokrywy zbiornika wody czystej na SUW Gierszowice,

• Kontrakt 6 – Termomodernizacja budynku neutralizacji chloru na SUW Gierszowice.
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„Oczyszczanie ścieków w Brzegu – faza III”
W wyniku realizacji Projektu pn.: „Oczyszczanie ścieków w Brzegu – faza III” Beneficjent osiągnął
następujące wskaźniki produktu (efekt rzeczowy):
Nazwa wskaźnika

Jednostka
miary

Wartość
docelowa

Rok osiągnięcia
wartości
docelowej

szt.

1

2019

Liczba oczyszczalni ścieków komunalnych wspartych w zakresie
przeróbki/zagospodarowania osadów ściekowych

szt.

1

2019

Długość przebudowanej kanalizacji sanitarnej

km

1,89

2018

Liczba wspartych stacji uzdatnia wody

szt.

1

2018

Wskaźniki produktu
Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych oczyszczalni ścieków
komunalnych
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„Oczyszczanie ścieków w Brzegu – faza III”

Łączna wartość Projektu wyniosła ok. 4,9 mln zł.
Dofinansowanie unijne z Funduszu Spójności to
prawie 3,5 mln zł.
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Fundusze unijne – co dalej
Realizacja Fazy III nałożyła się częściowo z realizacją kolejnego Projektu
pn.: „Oczyszczanie ścieków w Brzegu – faza IV”, który ma zostać ukończony w 2020 roku.
Koszt całkowity Projektu to ponad 20 mln zł, a dofinansowanie unijne to 10,5 mln zł.
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Projekty „Oczyszczanie ścieków w Brzegu”
Zadanie

Wartość
całkowita
projektu

Tytuł projektu

w zł

Oczyszczanie ścieków w Brzegu - faza I
Oczyszczanie ścieków w Brzegu - faza II

22 978 618,37 zł
4 925 040,18 zł

Oczyszczanie ścieków w Brzegu - faza IV

20 339 530,00 zł
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w zł

w zł

131 252 795,40 zł 118 359 473,86 zł 71 015 684,32 zł 2002-2009

Oczyszczanie ścieków w Brzegu - faza III

Ogółem

Wydatki
Lata
Dofinansowanie
kwalifikowalne
realizacji

14 325 368,72 zł 12 176 563,41 zł 2014-2015
4 060 803,53 zł

3 451 682,98 zł 2016-2019

12 458 250,00 zł 10 589 412,50 zł 2017-2020

179 495 983,95 zł 149 203 896,11 zł 97 233 343,21 zł 2002-2020

Kontrola na zakończenie projektu
„Oczyszczanie ścieków w Brzegu – faza III”

DOBRE PRAKTYKI
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Droga do celu
A - prosta

Jasno sprecyzowany cel

Trudności i przeszkody do
pokonania lub ominięcia –
wyciąganie wniosków –
uczenie się – konsekwentne
działanie

Cel

B - kręta
wizj celu
a
czas
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Przygotowanie do zamknięcia projektu – dobre praktyki

Monitorowanie i działania
informacyjno-promocyjne
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Przygotowanie do zamknięcia projektu – dobre praktyki
Właściwe przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej
Zarys projektu – co chcemy zrealizować w ramach projektu
Prawidłowe oszacowanie przewidywanych kosztów
Zwrócenie uwagi na spójność dokumentów np. dane w SW, AF i WoD
Przygotowanie załączników do WoD z odpowiednim wyprzedzeniem
Właściwe wskazanie celów projektu i oszacowanie wskaźników produktu i rezultatu
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Przygotowanie do zamknięcia projektu – dobre praktyki
Przygotowanie załączników do podpisania UoD i późniejsza aktualizacja
Aktualizacja dat rozpoczęcia i zakończenia zadań – wykres Gantta
Weryfikacja terminów osiągniecia efektu rzeczowego i ekologicznego
Wysokość kosztów z podziałem na kategorie wydatków
Wskazanie zadań „płatnych” z dotacji – nie dotyczy małych projektów
Rzetelne aktualizowanie załączników do UoD – zał. nr 3, zał. nr 4 zał. nr 7
Monitorowanie finansowe – wnioskowanie o środki, aktualizacja harm. pł. w SL2014
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Przygotowanie do zamknięcia projektu – dobre praktyki
Procedury JRP
Powołanie MAO i JRP

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wytyczne, zalecenia i podręczniki

Nr F1 – Zarządzanie Finansami I Raportowanie
Nr K1 – Zawieranie Kontraktów / Umów
Nr K2 – Tryb Wyboru Wykonawcy
Nr M1 – Monitorowanie I Sprawozdawczość
Nr M2 – Zasady Prowadzenia Działań Informacyjno-promujących
Nr M3 – Przygotowanie I Weryfikacja Wniosku O Płatność
Nr Z1 – Struktura Organizacyjna
Nr Z2 – Rejestr Spotkań W Sprawie Realizacji Projektu
Nr Z3 – Obieg, Przechowywanie, Udostępnianie I Archiwizacja Dokumentów
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Przygotowanie do zamknięcia projektu – dobre praktyki
Monitorowanie i działania informacyjno-promocyjne
Sygnaliści - nieprawidłowości
Poradnik w zakresie przeciwdziałania nadużyciom finansowym
Lokalizacja i treść tablic informacyjnych/pamiątkowych – konsultacja z NFOŚiGW
Inne działania informacyjno promocyjne – zgodne z zał. nr 7
Archiwizacja działań info-promo – artykuły, zdjęcia itd.
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Przygotowanie do zamknięcia projektu – dobre praktyki
Procedura zawierania umów
Regulamin udzielania zamówień – zgodny z wytycznymi, aktualizacja, kontrola
Aktualizacja kosztorysów i dokumentacji przetargowej (OPZ, SIWZ, DW)
przed ogłoszeniem postępowania – spójność dokumentów
Rzetelne przygotowanie wzoru umowy (przesłanki zmian, podwykonawstwo itp.)
Archiwizacja dokumentacji z postępowania (zrzuty ekranów, nie niszczenie kopert)
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zawarcie umowy i przekazanie placu budowy
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Przygotowanie do zamknięcia projektu – dobre praktyki
Procedura zawierania umów c.d.
Ubezpieczenie, polisa OC
Aneksy, protokoły na zmianę (PK i PNC), roboty zamienne i dodatkowe
Kontrola ex-ante i ex-post
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Przygotowanie do zamknięcia projektu – dobre praktyki
Współpraca ze wszystkimi stronami procesu inwestycyjnego i realizacja robót
Uzyskanie niezbędnych uzgodnień – infrastruktura towarzysząca (gazociąg, PKP itp.)

Ustalenie ścieżki obiegu dokumentów, wypracowanie wzorów dokumentów
(protokoły, wnioski materiałowe, HRF Wykonawcy)
Aktualizacja HRF przez Wykonawcę a wnioskowanie o środki
Rady Budowy, narady techniczne, informacja o postępie robót
Wykorzystanie systemu informatycznego do rozliczania robót – FIDMAN (PŚP,
Aneksy, protokoły, eliminacja różnic groszowych)
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Przygotowanie do zamknięcia projektu – dobre praktyki
Współpraca ze wszystkimi stronami procesu inwestycyjnego i realizacja robót c.d.
Wdrożenie dodatkowej „kontroli robót” przez Zamawiającego w postaci wizyt na
budowie pracownika od spraw BHP (zdjęcia, notatki z wizyt)
Sprawdzenie kompletności dokumentacji powykonawczej
Protokoły odbioru, świadectwa wykonania i przejęcia – spójność dokumentów
Zgłoszenie zakończenia (poszczególne organy np. dokumentacja geodezyjna,
zgłoszenie w PINB) karta gwarancyjna, przeglądy gwarancyjne (monitorowanie
terminów przeglądów)
Przyjęcie środków trwałych
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Przygotowanie do zamknięcia projektu – dobre praktyki
Finansowanie, płatności, wydzielona ewidencja księgowa
Dostosowanie zapisów w polityce rachunkowości – wydzielony kod księgowy itp.
Prowadzenie wydzielonych rachunków bankowych (zaliczka, refundacja,
pożyczka) – negocjacja z bankiem kwestii oprocentowania konta
zaliczkowego, oraz opłat za prowadzenie rachunku
Prowadzenie „pozabilansowej ewidencji” wydatków (zestawienia tabelaryczne
z podziałem na informacje niezbędne do wniosków o płatność)
Ustalenie z Wykonawcą (z wyprzedzeniem) treści na fakturze, przygotowanie
opisu FV (ścieżka opisu dokumentu zgodnie z Procedurami JRP)
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Przygotowanie do zamknięcia projektu – dobre praktyki
Archiwizacja
Stosowanie odpowiednich logotypów
Opisywanie segregatorów
Archiwizowanie dokumentów w oryginałach w ilości wynikającej
z poszczególnych umów/kontraktów
Skanowanie wszystkich dokumentów i archiwizowanie w folderach
z dostępem dla wszystkich osób zaangażowanych w realizację projektu (JRP)
Zestawienie umów, zestawienie faktur, zestawienie OT
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Przygotowanie do zamknięcia projektu – dobre praktyki
Wnioski o płatność

Ustalenie zasad przygotowania wniosku o płatność (procedury JRP)
znajomość systemu SL2014 – podręcznik beneficjenta, zalecenia
Przygotowywanie załączników do wniosku i zamieszczanie ich w systemie
(kolejność skanów, powiązania itd.)
Drukowanie wersji zatwierdzonych i archiwizowanie
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Wniosek o płatność
końcową,
kontrola na
zakończenie
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Wniosek o Płatność Końcową
Kiedy należy złożyć Wniosek
o Płatność Końcową

W terminie 30 dni po upływie okresu
kwalifikowalności

Jakie wydatki przedstawiamy we
WOPk
Efekt rzeczowy musi być wykazany najpóźniej
we WOPk, efekt ekologiczny winien zostać
potwierdzony za rok od zakończenia
rzeczowego projektu

Przedstawiamy jedynie wydatki do
refundacji – nie rozliczamy zaliczki!

Efekt rzeczowy i ekologiczny

Jakie załączniki do WOPk
Zatwierdzenie WOPk – wypłata
refundacji

2019-10-11

Wniosek o Płatność Końcową
Jakie załączniki do Wniosku o Płatność Końcową
1. Faktury, potwierdzenie zapłaty,
2. Rozliczenie środków finansowych związanych z zatrudnieniem
3. Oświadczenie o kwalifikowalności wynagrodzeń
4. Wyciągi bankowe (konto zaliczkowe, rachunek bieżący) i historie operacji bankowych
5. Protokoły odbioru
6. Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego
7. Dokumenty OT
8. Zestawienie dokumentów dotyczących odbiorów robót realizowanych w ramach poszczególnych zadań
9. Oświadczenie ws. wytworzonego majątku
10. Oświadczenie dotyczące podjętych działań informacyjno – promocyjnych
11. Dokumentacja z przeprowadzonego zapytania o cenę, zlecenia i zamówienia na działania info – promo
12. Zdjęcia tablic pamiątkowych
13. Print screen podstrony internetowej
14. Wniosek o wprowadzenie nowych działań info-promo
15. Tabela z odpowiedziami na uwagi do wniosku
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Kontrola na zakończenie projektu
10.04.2019

Złożenie Wniosku o Płatność Końcową

24.04.2019

Informacja o kontroli w dniach 06-10.05.2019

29.04.2019

Szczegółowa lista dokumentów

06.05.2019

Rozpoczęcie kontroli

07.05.2019

Oględziny w terenie
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Kontrola na zakończenie projektu
08-10.05.2019

Oględziny na dokumentach i zakończenie kontroli

03.06.2019

Otrzymanie informacji pokontrolnej – bez zaleceń

17.06.2019

Uwagi do wniosku o płatność końcową

25.07.2019

Złożenie poprawionego wniosku o płatność końcową
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Kontrola na zakończenie projektu
05.09.2019

09.09.2019

18.09.2019
CE
L
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Informacja o zatwierdzeniu wniosku o płatność

Podpisanie Aneksu czyszczącego i wypłata refundacji
Utworzenie wersji IW wniosku o płatność i powiązanie
z Aneksem czyszczącym. Zatwierdzenie wniosku
o płatność w systemie SL2014

GRATULACJE
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Dziękujemy
za uwagę
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UWAGA
Prawa majątkowe do materiałów szkoleniowych, w tym autorskie prawa
majątkowe, przysługują NFOŚiGW w Warszawie oraz pozostałym
autorom i podlegają ochronie prawnej. Publikacja materiałów służy
nieodpłatnemu podniesieniu kwalifikacji beneficjentów, potencjalnych
beneficjentów oraz innych osób uczestniczących we wdrażaniu POIiŚ
2014-2020. W związku z tym, niniejszy materiał nie może być
rozpowszechniany, powielany lub kopiowany w jakiejkolwiek postaci
w celach komercyjnych. Wykorzystanie materiałów w innych celach niż
opisane bez zgody NFOŚiGW w Warszawie oraz pozostałych autorów,
może skutkować odpowiedzialnością cywilną i/lub karną na zasadach
przewidzianych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

