
 
Część III SIWZ   

 

 

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) 
 

1. Przedmiot zamówienia: 

 

Rzeczpospolita Polska, sygnatariusz Protokołu z Kioto zawarła 11 transakcji sprzedaży 

jednostek AAU – Umowa AAU (ang. Assigned Amount Units) będących przedmiotem 

międzynarodowego handlu uprawnieniami do emisji. Przychody z przeprowadzonych 

transakcji są pożytkowane w ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji (system GIS, 

od ang. Green Investment Scheme). System GIS jest mechanizmem sprzedaży AAU 

powiązanym z wykorzystaniem przychodów ze sprzedaży na realizację projektów  

i programów proekologicznych z zakresu przeciwdziałania negatywnym zmianom klimatu  

i ograniczaniem emisji gazów cieplarnianych, czyli tzw. zazielenienie jednostek (ang. 

greening).  

Zasady funkcjonowania systemu GIS definiuje ustawa z 17 lipca 2009 r. o systemie 

zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. 2017 r. poz. 286). 

Systemem GIS zarządza Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

(NFOŚiGW) pełniąc funkcję Krajowego operatora systemu zielonych inwestycji (KOSZI). 

Przychody ze sprzedaży AAU są gromadzone na Rachunku klimatycznym zarządzanym przez 

NFOŚiGW. 

Ustawa nakłada na KOSZI m. in. obowiązek nadzorowania wdrażania i realizacji 

programów i projektów oraz obowiązek przeprowadzenia oceny efektów ekologicznych 

uzyskanych przez te projekty. Na beneficjentach, tj. podmiotach otrzymujących 

dofinansowanie ze środków GIS na realizację projektów, spoczywa obowiązek 

monitorowania osiągniętych efektów związanych z redukcją emisji gazów cieplarnianych  

i sporządzania raportu określającego/potwierdzającego osiągnięte efekty zgodnie  

z wytycznymi monitorowania zawartymi w metodykach opracowanych na potrzeby realizacji 

polskiego systemu GIS.  

Na zlecenie beneficjentów raporty z monitorowania podlegają weryfikacji przez uprawnione 

jednostki w zakresie zgodności przedstawionych w nich informacji ze stanem faktycznym i są 

przedkładane KOSZI.  

W latach 2010 – 2017 Polska zawarła 11 Umów AAU, z czego 7 zostało zakończonych. 

Postanowienia Umów AAU ustalają szczególne wymagania dotyczące sprawozdawczości 

prowadzonej przez stronę polską i warunki przedkładania stronie kupującej (Kupujący) 

stosownych raportów. KOSZI jest zobowiązany do opracowania raportów z realizacji Umów 

AAU, tzw. Raportów z wykonania Planu Zazieleniania1. KOSZI opracowuje roczne Raporty 

oraz Końcowy raport z wykonania Planu Zazieleniania oddzielnie dla każdej z Umów AAU. 

Przewidywane liczby raportów rocznych i końcowych jakie będą wymagane zgodnie z 

postanowieniami na koniec kolejnych lat realizacji Umów AAU w okresie 2017-2021 

przedstawiono w tabeli poniżej: 

                                                  
1 Plan Zazielenienia stanowi integralną część umów sprzedaży AAU, określa rodzaj działań i projektów 

kwalifikujących się do dofinansowania ze środków pozyskanych na podstawie danej umowy.  
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Umowa AAU 
Raporty roczne (R) i końcowe (K) za rok 

2018  

(za 2017) 

2019 

 (za 2018) 

2020 

 (za 2019) 

2021  

(za 2020) 

2022  

(za 2021) 

EBOR Hiszpania K         

Rząd Hiszpanii R R R R R, K 

MBOR SCF (2) K         

Rząd Włoch R R R K   

RAZEM 2R, 2K 2R 2R 1R, 1K 1R, 1K 

      Zakres informacji, które mają być zawarte w Raportach, określają poszczególne Umowy 

AAU i obejmują m.in.: opisy wdrażanych projektów, koszt projektów, wysokość przyznanego 

dofinansowania, status realizacji projektów, efekty osiągnięte przez dofinansowane projekty; 

wykorzystanie środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym oraz inne istotne 

informacje dotyczące realizacji projektów. Raporty mogą różnić się między sobą zakresem 

informacji w zależności od liczby i rodzaju programów priorytetowych realizowanych  

w ramach danej umowy. Raporty są opracowane jako raporty zbiorcze agregujące dane  

i informacje przedstawione w raportach beneficjentów. Raporty, przed przedłożeniem 

Kupującym, są przedmiotem weryfikacji dokonywanej przez niezależnego Weryfikatora. 

Raporty z wykonania Planu Zazieleniania oraz Opinie z weryfikacji wykonania Planu 

Zazieleniania są przedkładane ministrowi właściwemu ds. środowiska. 

Weryfikacja2 to systematyczny, niezależny i udokumentowany proces oceny asercji 

(inaczej: deklaracji lub obiektywnego stwierdzenia dotyczącego faktycznego stanu) emisji 

gazu cieplarnianego dokonany zgodnie z przyjętymi kryteriami weryfikacji. Rezultatem 

dokonanej weryfikacji jest formalna pisemna opinia wydana stronie odpowiedzialnej tj. 

przedstawicielowi projektu lub administratorowi programu dotyczącego redukcji emisji 

gazów cieplarnianych, na którego zlecenie działa weryfikator. Weryfikator oznacza 

kompetentną i niezależną osobę lub osoby, odpowiadającą/-ce za przeprowadzenie 

weryfikacji i przedstawienie wyników weryfikacji. 

Celem weryfikacji Raportów jest ustalenie, czy: 

1) Raporty z wykonania Planu Zazieleniania zostały sporządzone zgodnie z warunkami 

poszczególnych Umów AAU; 

2)  Raporty z wykonania Planu Zazieleniania dają prawdziwy i rzetelny obraz realizowanych 

projektów oraz osiągniętych przez nie efektów ekologicznych; 

3) KOSZI przestrzegał procedur określonych w poszczególnych Umowach AAU; 

4) Efekty ekologiczne zostały oszacowane lub zmierzone, przedstawione w sprawozdaniach  

i osiągnięte zgodnie z metodyką sporządzoną na potrzeby wdrożenia i realizacji 

polskiego systemu GIS. 

Opisany poniżej zakres usługi został opracowany na podstawie normy PN-ISO 14064-3 

„Gazy cieplarniane. Część 3: Specyfikacja i wytyczne walidacji oraz weryfikacji asercji 

dotyczących gazów cieplarnianych”3. W przypadku wątpliwości co do interpretacji zapisów 

przedmiotowego Opisu przedmiotu zamówienia, Weryfikator będzie rozstrzygać je w sposób 

zgodny z postanowieniami normy PN-ISO 14064-3 lub PN-ISO 14064-3:2006 (E). 

 

                                                 
2 Definicje użyte w OPZ zachowują znaczenie przypisane im w normie PN-ISO 14064-3 
3 Norma ta została zatwierdzona przez Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w dniu 24.06.2008 r. 

Norma PN-ISO 14064-3 jest przedrukiem Międzynarodowej Normy PN-ISO 14064-3:2006 uzupełnionym  

o polskie tłumaczenie. 
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2.Opis zamówienia: 

 

Weryfikator jest zobowiązany do przeprowadzenia weryfikacji 12 Raportów za okres 

obejmujący lata 2017 – 2021, w tym 8 Raportów rocznych i 4 Końcowych raportów z 

wykonania Planu Zazieleniania w ramach 4 Umów AAU, zgodnie z tabelą w p. 1. powyżej 

Po dokonaniu weryfikacji każdego z Raportów z wykonania Planu Zazieleniania,  

tj. każdego Raportu rocznego i każdego Końcowego raportu z wykonania Planu Zazieleniania 

(zwanych dalej Raportami), Weryfikator opracuje Opinię z weryfikacji (zwaną dalej Opinią). 

Zakres informacji, które mają być zawarte w Opinii określa pkt 3 niniejszego dokumentu. 

Opinie będą przekazane KOSZI w formie papierowej (na papierze ekologicznym, druk 

dwustronny) w dwóch egzemplarzach  

w języku polskim i dwóch egzemplarzach w języku angielskim oraz w formie elektronicznej, 

w obu wersjach językowych. 

Przed opracowaniem ostatecznej wersji Opinii Weryfikator opracuje i przedstawi KOSZI 

Opinię wstępną z weryfikacji (zwaną dalej Opinią wstępną). Opinia wstępna będzie zawierała 

wstępną ocenę Raportu oraz informacje o ewentualnej konieczności skorygowania Raportu 

wraz ze wskazaniem proponowanych korekt.  

Opinie wstępne będą przekazane KOSZI w formie papierowej (na papierze ekologicznym, 

druk dwustronny) w dwóch egzemplarzach w języku polskim oraz w formie elektronicznej.  

Papier ekologiczny, to papier na bazie włókien z odzysku, papier pochodzący  

z recyklingu lub papier na bazie włókien pierwotnych, posiadający jeden z następujących 

certyfikatów: Niebieski Anioł (niem. Der blaue Engel, ang. Blue  Angel), Europejska 

Stokrotka (ang. Ecolabel Flower), Nordycki Łabędź (ang. Nordic Swan), FSC (ang. Forest 

Stewardship Council, międzynarodowy system certyfikacji produktów gospodarki leśnej), 

PEFC (ang. Programme for the Endoresement of Forest Certification, program zatwierdzania 

certyfikacji lasów) lub inny równoważny potwierdzający, że papier jest ekologiczny). 

W przypadku zgłoszenia pytań lub uwag do Opinii przez Kupującego Weryfikator 

opracuje i dostarczy KOSZI stosowne odpowiedzi i wyjaśnienia w celu przekazania ich 

Kupującemu w formie, która zostanie ustalona w drodze roboczych kontaktów.  

W celu wykonania usługi Weryfikator jest zobowiązany także do wykonania 

następujących czynności:  

1) Zapoznania się z postanowieniami Planów Zazieleniania, stanowiącymi załączniki do 

Umów AAU. 

2) Zapoznanie się z opisami programów priorytetowych realizowanych w ramach polskiego 

systemu GIS i stanem zaawansowania ich wdrożenia dla każdego okresu, dla którego 

opracowywany jest Raport roczny z wykonania Planu Zazieleniania. 

3) Zapoznanie się z metodykami opracowanymi na potrzeby polskiego systemu GIS, 

służącymi do obliczania efektów redukcji, ograniczania lub uniknięcia emisji gazów 

cieplarnianych generowanych w wyniku realizacji działań dofinansowywanych w ramach 

programów priorytetowych, stanowiącymi również wytyczne w sprawie sposobu 

monitorowania, raportowania i weryfikacji przez beneficjentów systemu GIS. 

4) Zapoznanie się z Raportami z wykonania Planu Zazielenienia za poprzednie lata realizacji 

Umów AAU oraz z Opiniami z weryfikacji.  

5) Zapoznanie się z treścią raportów z monitorowania lub treścią zweryfikowanych raportów 

z monitorowania (opracowanych zgodnie z właściwymi metodykami) dostarczonych 

NFOŚiGW przez beneficjentów.  
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6) Dokonanie wyboru próby dofinansowywanych przedsięwzięć do przeprowadzenia 

weryfikacji w terenie. Planowana wielkość próby, na której przeprowadzone będzie 

badanie wstępnie wynosić będzie nie więcej niż 5% ogólnej liczby przedsięwzięć i nie 

mniej niż 2 projekty z każdego programu priorytetowego realizowanego na podstawie 

jednej Umowy AAU (chyba, że w ramach programu priorytetowego dofinansowanie 

uzyskało tylko 1 przedsięwzięcie) oraz uzasadnienie dokonanego wyboru pod względem 

reprezentatywności próby wybranych projektów lub ze względu na inne istotne powody. 

7) Przeprowadzenie weryfikacji projektów wchodzących w skład reprezentatywnej próby 

opisanej w punkcie 6. powyżej. 

 

3.Opinie z weryfikacji: 

 

Opinia z weryfikacji oraz Opinia wstępna z weryfikacji każdego Raportu rocznego  

i każdego Końcowego raportu obejmie, co najmniej, następujące elementy: 

1) Stan zaawansowania wykonania Planu Zazieleniania na koniec okresu 

sprawozdawczego, którego dotyczy Raport (zaawansowanie rzeczowe i finansowe na 

koniec analizowanego okresu sprawozdawczego; ocena czy stwierdzone 

zaawansowanie jest zgodne z Planem zazieleniania). 

2) System zarządzania danymi – parametry podlegające monitorowaniu, ich gromadzenie  

i archiwizacja oraz stosowane mechanizmy kontrolne (dot. monitorowania realizacji 

Umów AAU przez KOSZI, monitorowanie realizacji projektów/ programów 

dofinansowywanych ze środków GIS, przekazywanie danych z monitorowania realizacji 

projektów i raportów z monitorowania efektów ekologicznych przedkładanych przez 

beneficjentów; raporty kwartalne opracowywane przez Zespół Zielonych Inwestycji GIS 

dla Kupujących i na potrzeby Ministra Środowiska). 

3) Procedury przeprowadzania obliczeń wielkości emisji gazów cieplarnianych/CO2. 

(metodyki – procedury obliczeń dla danego rodzaju projektów np. termomodernizacji). 

4) Lista dokumentów źródłowych, z którymi zapoznał się Weryfikator (zgodnie z p. 2 

OPZ, kluczowa korespondencja z Ministerstwem Środowiska, Kupującymi, Komisją 

Monitorującą, dokumenty Rady Konsultacyjnej, listy rankingowe, uchwały Zarządu i 

Rady Nadzorczej NFOŚiGW, decyzje Ministra Środowiska, itd.). 

5) Informacja nt. procesu – okres realizacji, liczba przeanalizowanych raportów  

z monitorowania, wybór próby projektów do przeprowadzenie kontroli w terenie 

(dotyczy realizacji projektów dofinansowywanych ze środków GIS i działań podjętych 

przez Weryfikatora np. weryfikacja została przeprowadzona w okresie od … do….; 

przeanalizowano wszystkie lub xx% raportów z monitorowania; wybrano do kontroli  

w terenie yy projektów, wybór uzasadniono - argumentacja). 

6) Ocena, czy wyposażenie stosowane do monitorowania projektów wybranych zgodnie  

z p. 2.6. zostało zainstalowane właściwie, funkcjonuje prawidłowo, i czy wymaga 

konserwacji (odniesienie się do wyposażenia stosowanego w projektach wizytowanych  

w terenie, rodzaj stosowanego wyposażenia, ocena poprawności zainstalowania, 

działania, konserwacji, ważność certyfikatów, jeśli stosowane przyrządy pomiarowe 

wymagają legalizacji). 

7) Potwierdzenie wielkości efektów ekologicznych uzyskanych w ramach danego Planu 

Zazieleniania (dane / szacunkowe wartości zebrane przez KOSZI). 

8) Wyniki wywiadu przeprowadzonego z koordynującymi wdrażanie Planu Zazieleniania i 

projektami, osobą odpowiedzialną za aspekty zarządzania jakością i pracownikami 

odpowiadającymi za działanie i obsługę instalacji będących przedmiotem 
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monitorowania oraz ich konserwację (wywiad z KOSZI/Zespół Zielonych Inwestycji 

GIS, koordynatorami projektów/programów oraz z beneficjentami; lista osób, z którymi 

przeprowadzono wywiad, cel i zakres tematyczny wywiadu, wyciągnięte wnioski). 

9) Określenie ryzyka związanego z nieprawidłowym wdrażaniem Planu Zazieleniania  

i procedurami pozyskiwania danych (elementy ryzyka całego systemu – KOSZI, 

beneficjenci, otoczenie prawne i instytucjonalne). 

10) Analiza przepływu informacji dot. pozyskiwania, agregowania i raportowania danych. 

(KOSZI ↔ beneficjenci; KOSZI →Kupujący). 

11) Analiza raportów z monitorowania i analiza danych nie przetworzonych (np.  

z opomiarowania, faktur) będących podstawą do obliczenia wielkości redukcji emisji 

(sporządzanie raportów przez beneficjentów). 

12) Porównanie danych wprowadzonych do arkuszy obliczeniowych przez operatorów 

stosownie do sposobu monitorowania, raportowania i weryfikacji opracowanego na 

potrzeby Planu Zazieleniania i danych źródłowych (wyniki pomiarów, dane z 

dokumentów stanowiących podstawy obliczenia wielkości efektu) (raporty 

opracowywane przez beneficjentów). 

13) Ocena dowodów/danych źródłowych przedstawionych przez beneficjentów w celu 

potwierdzenia zastosowania się do wymogu przeprowadzenia stosownej kalibracji 

urządzeń pomiarowych (beneficjenci, prawidłowość prowadzenia pomiarów, ważność 

certyfikatów, jeśli przyrządy pomiarowe wymagają legalizacji, aktualna kalibracja). 

14) Ocena prawidłowości stosowania procedur, działań rutynowych i zapisów dokumentacji 

(działań realizowanych przez KOSZI i beneficjentów). 

15) Ocena procesu zbierania, gromadzenia danych i ich analizy przez KOSZI, 

przekazywanych Kupującemu w celu zapewnienia, że Kupujący otrzymuje właściwe, 

kompletne i syntetyczne informacje. Powyższa ocena jest konieczna w celu uznania 

przez Kupującego podstawy rozliczenia płatności za zgodne postanowieniami Umów 

AAU i umowami zawartymi między NFOŚiGW a beneficjentami. 

Weryfikator w Opinii przedstawi opis zrealizowanych działań i ich wyników, w tym dla 

każdego działania wymienionego powyżej w punktach od „1” do „15” opisze: 

- działania zrealizowane w przedmiotowym zakresie, 

- obserwacje i spostrzeżenia oraz 

- wnioski z przeprowadzonej analizy. 

Weryfikator sformułuje Wnioski z weryfikacji, które będą stanowiły integralną część Opinii, 

w których:   

1) określi podział odpowiedzialności (Beneficjent, Weryfikator, NFOŚiGW), 

2) przedstawi podstawy dokonywanej weryfikacji, poziom pewności, cele, kryteria i 

zakres weryfikacji, 

3) potwierdzi wielkość rzeczywistej redukcji emisji gazów cieplarnianych/CO2 osiągniętej  

w analizowanym okresie sprawozdawczym (rozliczeniowym) określonym w Planie 

Zazieleniania. 

Opinia będzie również zawierać ewentualne wskazanie zmian dokonanych w Raporcie  

na podstawie Opinii wstępnej. 
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4. Terminy dostarczenia opinii z weryfikacji przez Weryfikatora 

Harmonogram przekazywania dokumentów przez NFOŚiGW i Weryfikatora, w tym terminy 

dostarczenia Opinii i Opinii wstępnych przez Weryfikatora, przedstawia poniższa tabela: 

Dla roku  

2017 

Dla Umowy AAU zawartej z MBOR SCF (2)  

Przekazanie przez NFOŚiGW 1 Końcowego raportu z wykonania 

Planu Zazieleniania   
23.04.2018 

Przekazanie przez Weryfikatora 1 Opinii wstępnej z weryfikacji 21.05.2018 

Przekazanie przez Weryfikatora 1 Opinii z weryfikacji 11.06.2018 

Dla Umów AAU zawartych z: EBOR Hiszpania, Rząd 

Hiszpanii, Rząd Włoch 
 

Przekazanie przez NFOŚiGW 2 Raportów rocznych z wykonania 

Planu Zazieleniania i 1 Raportu końcowego    
30.04.2018 

Przekazanie przez Weryfikatora 3 Opinii wstępnych z weryfikacji  30.05.2018 

Przekazanie przez Weryfikatora 3 Opinii z weryfikacji 18.06.2018 

Dla roku 

2018 

Przekazanie przez NFOŚiGW 2 Raportów rocznych z wykonania 

Planu Zazieleniania  
30.04.2019 

Przekazanie przez Weryfikatora 2 Opinii wstępnych z weryfikacji  31.05.2019 

Przekazanie przez Weryfikatora 2 Opinii z weryfikacji  17.06.2019 

Dla roku 

2019 

Przekazanie przez NFOŚiGW 2 Raportów rocznych z wykonania 

Planu Zazieleniania  
30.04.2020 

Przekazanie przez Weryfikatora 2 Opinii wstępnych z weryfikacji  29.05.2020 

Przekazanie przez Weryfikatora 2 Opinii z weryfikacji  17.06.2020 

Dla roku 

2020 

Przekazanie przez NFOŚiGW 1 Raportu rocznego z wykonania 

Planu Zazieleniania i 1 Raportu końcowego 
30.04.2021 

Przekazanie przez Weryfikatora 2  Opinii wstępnych z weryfikacji  31.05.2021 

Przekazanie przez Weryfikatora 2 Opinii z weryfikacji  17.06.2021 

Dla roku 

2021 

Przekazanie przez NFOŚiGW 1 Raportu rocznego z wykonania 

Planu Zazieleniania i 1 Raportu końcowego 
29.04.2022 

Przekazanie przez Weryfikatora 2  Opinii wstępnych z weryfikacji  31.05.2022 

Przekazanie przez Weryfikatora 2 Opinii z weryfikacji  17.06.2022 

 

W przypadku stwierdzenia w Opinii wstępnej konieczności skorygowania treści Raportu  

z wykonania Planu Zazieleniania, KOSZI, w ciągu 5 dni roboczych4 od dnia otrzymania 

Opinii wstępnej, przedstawi Weryfikatorowi uwagi i opinię do przedłożonej Opinii wstępnej,  

i w ciągu kolejnych 5 dni roboczych ustali wraz z Weryfikatorem sposób uwzględnienia 

zmian w Raporcie z wykonania Planu Zazieleniania. 

W przypadku niedotrzymania przez KOSZI wyżej wymienionych terminów 

przekazywania dokumentów lub uwag, dopuszcza się przesunięcie terminów wykonania 

Opinii o czas opóźnienia w przekazaniu dokumentów lub uwag przez KOSZI, co stanowi 

dopuszczalną zmianę umowy i może nastąpić w formie wymiany pism, podpisanych przez 

osoby uprawnione do reprezentowania stron. 

 

                                                 
4 dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy 
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5. Wymagania stawiane Weryfikatorowi 

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w Części I SIWZ Instrukcja dla Wykonawców. 

 

6. Załączniki 

A. Programy priorytetowe realizowane w ramach Krajowego systemu zielonych 

inwestycji: System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) 

- Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej, 

- Część 2) Biogazownie rolnicze, 

- Część 3) Elektrociepłownie i ciepłownie na biomasę, 

- Część 4) Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych w celu podłączenia 

odnawialnych źródeł energii wiatrowej, 

- Część 5) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów 

publicznych, 

- Część 6) SOWA – Energooszczędne oświetlenie uliczne, 

- Część 7) GAZELA – Niskoemisyjny transport miejski, 

- Część 2) GEPARD – Bezemisyjny transport publiczny. 

B. Metodyki – opracowane dla ww. programów priorytetowych 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 


