
 

 

Informacja o wynikach kontroli postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 
konkursu prowadzonej przez Instytucję Zarządzają Regionalnym Programem Operacyjnym 

Województwa Mazowieckiego 

 

 

Instytucja Kontrolująca  Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów 
Unijnych 

Nazwa kontrolowanego podmiotu Gmina Jabłonna 
Nazwa Zamawiającego Gmina Jabłonna  
Nazwa programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Mazowieckiego 2014-2020 
Nazwa i numer projektu „Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych 

środowisku form transportu poprzez utworzenie 
systemu dróg rowerowych na terenie gminy 
Jabłonna – etap II” 
1/RPMA.04.03.02-14-9538/17 

1  
Nazwa i numer zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowej dla 

wykonania systemu ścieżek rowerowych na 
terenie Gminy Jabłonna, realizowanej w formule 
ZIT w ramach dofinansowania Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 
2014-2020) wraz z pełnieniem nadzoru 
autorskiego. 
Część nr 1: Przygotowanie dokumentacji 
projektowej dla wykonania ścieżki rowerowej  
w ciągu ul. Modlińskiej, ul. Zegrzyńskiej,  
ul. Szarych Szeregów i ul. Okulickiego  
w Jabłonnie. 
Część nr 2: Przygotowanie dokumentacji 
projektowej dla wykonania ścieżki rowerowej  
w ciągu ul. Chotomowskiej, Kisielewskiego, 
Malborskiej, Legionowskiej w Jabłonnie i ul, 
Partyzantów w Chotomowie. 
 Część nr 3: Przygotowanie dokumentacji 
projektowej dla wykonania ścieżki rowerowej  
w ciągu ul. Modlińskiej od UG Jabłonna do 
Nowego Dworu Mazowieckiego: ul. Klonowej  
i ul, Dębowej w Bożej Woli, ul. Strużańskiej  
w Józefowie Il. 
Część 4: Przygotowanie dokumentacji 
projektowej d!a wykonania ścieżki rowerowej  
w ciągu ul. Partyzantów, ul. Kolejowej,  
ul. Przechodniej, ul. Strażackiej w Chotomowe. 
Numer zamówienia: 52571 – 2017. 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony 
27 marzec 2017 r. 

Termin kontroli  19 stycznia 2021 r. – 12 lutego 2021 r. 
Czy stwierdzono nieprawidłowości w 
kontrolowanym postępowaniu? (TAK/NIE)  

Nie 

Opis stwierdzonych nieprawidłowości ze 
wskazaniem podstawy prawnej wynikającej z 
Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy 

Czy stwierdzone nieprawidłowości miały wpływ 
na wynik postępowania? (JEŚLI DOTYCZY) 

Nie dotyczy 



 

 

 

 

 

 

2  
Nazwa i numer zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowej dla 

wykonania systemu ścieżek rowerowych na 
terenie Gminy Jabłonna, realizowanej w formule 
ZIT w ramach dofinansowania Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 
2014-2020) wraz z pełnieniem nadzoru 
autorskiego część IV. Numer zamówienia: 
69274 – 2017. 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony 
19.04.2017 r. 

Termin kontroli  19 stycznia 2021 r. – 12 lutego 2021 r. 
Czy stwierdzono nieprawidłowości w 
kontrolowanym postępowaniu? (TAK/NIE)  

Nie 

Opis stwierdzonych nieprawidłowości ze 
wskazaniem podstawy prawnej wynikającej z 
Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy 

Czy stwierdzone nieprawidłowości miały wpływ 
na wynik postępowania? (JEŚLI DOTYCZY) 

Nie dotyczy 

2  
Nazwa i numer zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowej dla 

wykonania systemu ścieżek rowerowych na 
terenie Gminy Jabłonna, realizowanej w formule 
ZIT w ramach dofinansowania Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 
2014-2020) wraz z pełnieniem nadzoru 
autorskiego część IV. Numer zamówienia: 
69274 – 2017. 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony 
19.04.2017 r. 

Termin kontroli  19 stycznia 2021 r. – 12 lutego 2021 r. 
Czy stwierdzono nieprawidłowości w 
kontrolowanym postępowaniu? (TAK/NIE)  

Nie 

Opis stwierdzonych nieprawidłowości ze 
wskazaniem podstawy prawnej wynikającej z 
Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy 

Czy stwierdzone nieprawidłowości miały wpływ 
na wynik postępowania? (JEŚLI DOTYCZY) 

Nie dotyczy 

3  
Nazwa i numer zamówienia Budowa oświetlenia przejść dla pieszych i 

przystanków na terenie Gminy Jabłonna. Numer 
zamówienia: 513842-N-2019. 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony 
14 lutego 2019 r. 

Termin kontroli  19 stycznia 2021 r. – 12 lutego 2021 r. 
Czy stwierdzono nieprawidłowości w 
kontrolowanym postępowaniu? (TAK/NIE)  

Nie 

Opis stwierdzonych nieprawidłowości ze 
wskazaniem podstawy prawnej wynikającej z 
Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy 

Czy stwierdzone nieprawidłowości miały wpływ 
na wynik postępowania? (JEŚLI DOTYCZY) 

Nie dotyczy 

4  
Nazwa i numer zamówienia Przygotowanie terenu budowy polegające na 

wycince drzew w ramach projektu – budowa 
ścieżek rowerowych - etap II. Numer 
zamówienia:  nie dotyczy. 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Zamówienie z wolnej ręki 
06.02.2019 r. 

Termin kontroli  19 stycznia 2021 r. – 12 lutego 2021 r. 
Czy stwierdzono nieprawidłowości w 
kontrolowanym postępowaniu? (TAK/NIE)  

Nie 

Opis stwierdzonych nieprawidłowości ze 
wskazaniem podstawy prawnej wynikającej z 
Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy 

Czy stwierdzone nieprawidłowości miały wpływ 
na wynik postępowania? (JEŚLI DOTYCZY) 

Nie dotyczy 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5  
Nazwa i numer zamówienia Wykonanie dokumentacji projektowej ścieżki 

rowerowej w ciągu ul. Chotomowskiej w 
Jabłonnie. Numer zamówienia: nie dotyczy. 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Zamówienie z wolnej ręki 
8 października 2019 

Termin kontroli  19 stycznia 2021 r. – 12 lutego 2021 r. 
Czy stwierdzono nieprawidłowości w 
kontrolowanym postępowaniu? (TAK/NIE)  

Nie 

Opis stwierdzonych nieprawidłowości ze 
wskazaniem podstawy prawnej wynikającej z 
Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy 

Czy stwierdzone nieprawidłowości miały wpływ 
na wynik postępowania? (JEŚLI DOTYCZY) 

Nie dotyczy 

6  

Nazwa i numer zamówienia BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH NA 
TERENIE GMINY JABŁONNA W RAMACH 
PROJEKTU: „POPRAWA WARUNKÓW DO 
ROZWOJU PRZYJAZNYCH ŚRODOWISKU 
FORM TRANSPORTU POPRZEZ 
UTWORZENIE SYSTEMU DRÓG 
ROWEROWYCH NA TERENIE GMINY 
JABŁONNA” - CZĘŚĆ NR 1, 2,3. Numer 
zamówienia:637386-N-2019 (ogłoszenie 
pierwotne). Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 
zamieszczono w BZP w dniu 03.01.2020 r. pod 
nr 540000419-N-2020. 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony 

18.12.2019 r. 

Termin kontroli  19 stycznia 2021 r. – 12 lutego 2021 r. 

Czy stwierdzono nieprawidłowości w 
kontrolowanym postępowaniu? (TAK/NIE)  

Nie 

Opis stwierdzonych nieprawidłowości ze 
wskazaniem podstawy prawnej wynikającej z 
Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy 

Czy stwierdzone nieprawidłowości miały wpływ 
na wynik postępowania? (JEŚLI DOTYCZY) 

Nie dotyczy 



 

 

 

 

 

 

7  

Nazwa i numer zamówienia BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH NA 
TERENIE GMINY JABŁONNA W RAMACH 
PROJEKTU: „POPRAWA WARUNKÓW DO 
ROZWOJU PRZYJAZNYCH ŚRODOWISKU 
FORM TRANSPORTU POPRZEZ 
UTWORZENIE SYSTEMU DRÓG 
ROWEROWYCH NA TERENIE GMINY 
JABŁONNA” - CZĘŚĆ NR 4.Numer 
zamówienia:500917-N-2020 (ogłoszenie 
pierwotne). Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia 
zamieszczono w BZP w dniu 20.01.2020 r. pod 
nr 540011294-N-2020, w dniu 28.01.2020 r. pod 
nr 540016542-N-2020 oraz w dniu 31.01.2020 r. 
pod nr 540018937-N-2020. 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony 

08.01.2020 r. 

Termin kontroli  19 stycznia 2021 r. – 12 lutego 2021 r. 

Czy stwierdzono nieprawidłowości w 
kontrolowanym postępowaniu? (TAK/NIE)  

Nie 

Opis stwierdzonych nieprawidłowości ze 
wskazaniem podstawy prawnej wynikającej z 
Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy 

Czy stwierdzone nieprawidłowości miały wpływ 
na wynik postępowania? (JEŚLI DOTYCZY) 

Nie dotyczy 

8  

Nazwa i numer zamówienia Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budowę 
ścieżek rowerowych na terenie gminy Jabłonna 
w ramach projektu – Poprawa warunków do 
rozwoju przyjaznych środowisku form transportu 
poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych 
na terenie gminny Jabłonna. Numer 
zamówienia: 505936-N-2020. 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony 

19.12.2019 r. 

Termin kontroli  19 stycznia 2021 r. – 12 lutego 2021 r. 

Czy stwierdzono nieprawidłowości w 
kontrolowanym postępowaniu? (TAK/NIE)  

Nie 

Opis stwierdzonych nieprawidłowości ze 
wskazaniem podstawy prawnej wynikającej z 
Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy 

Czy stwierdzone nieprawidłowości miały wpływ 
na wynik postępowania? (JEŚLI DOTYCZY) 

Nie dotyczy 



 

 

 

 

 

 

 

 

9  

Nazwa i numer zamówienia Przebudowa drogi wojewódzkiej DW 630 ETAP 
1 polegająca na budowie ścieżki rowerowej, 
przebudowie chodnika  oraz remoncie 
nawierzchni istniejących zjazdów na km od 
16+543,17 do  km 15+288,41 na działkach nr 
ewid. 898/4; 898/5 obręb 1 w miejscowości 
Jabłonna, Gmina Jabłonna, powiat legionowski. 
Numer zamówienia:  Nie dotyczy. 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Zamówienie z wolnej ręki 

17.04.2020 r. 

Termin kontroli  19 stycznia 2021 r. – 12 lutego 2021 r. 

Czy stwierdzono nieprawidłowości w 
kontrolowanym postępowaniu? (TAK/NIE)  

Nie 

Opis stwierdzonych nieprawidłowości ze 
wskazaniem podstawy prawnej wynikającej z 
Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy 

Czy stwierdzone nieprawidłowości miały wpływ 
na wynik postępowania? (JEŚLI DOTYCZY) 

Nie dotyczy 

10  

Nazwa i numer zamówienia Przebudowa drogi wojewódzkiej DW 630 - 
ETAP 2 polegająca na budowie ścieżki 
rowerowej oraz zjazdów na km 14+700,00 do 
km 15+288,41 na działce nr ewid. 898/4 obręb 1  
w miejscowości Jabłonna, gmina Jabłonna. 
Numer zamówienia: nie dotyczy. 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Zamówienie z wolnej ręki 

16.04.2020 r. 

Termin kontroli  19 stycznia 2021 r. – 12 lutego 2021 r. 

Czy stwierdzono nieprawidłowości w 
kontrolowanym postępowaniu? (TAK/NIE)  

Nie 

Opis stwierdzonych nieprawidłowości ze 
wskazaniem podstawy prawnej wynikającej z 
Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy 

Czy stwierdzone nieprawidłowości miały wpływ 
na wynik postępowania? (JEŚLI DOTYCZY) 

Nie dotyczy 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11  

Nazwa i numer zamówienia Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych 
środowisku form transportu poprzez utworzenie 
systemu dróg rowerowych na terenie Gminy 
Jabłonna - etap II (część nr 5, 7, 8). Numer 
zamówienia: 569503-N-2020 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony 

4 sierpnia 2020 r. 

Termin kontroli  19 stycznia 2021 r. – 12 lutego 2021 r. 

Czy stwierdzono nieprawidłowości w 
kontrolowanym postępowaniu? (TAK/NIE)  

Nie 

Opis stwierdzonych nieprawidłowości ze 
wskazaniem podstawy prawnej wynikającej z 
Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy 

Czy stwierdzone nieprawidłowości miały wpływ 
na wynik postępowania? (JEŚLI DOTYCZY) 

Nie dotyczy 

12  

Nazwa i numer zamówienia Postępowanie pn. Pełnienie nadzoru 
inwestorskiego nad budową ścieżek rowerowych 
na terenie gminy Jabłonna w ramach projektu: 
„Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych 
środowisku form transportu poprzez utworzenie 
systemu dróg rowerowych na terenie gminy 
Jabłonna – część nr 5, 7, 8.”.Numer 
zamówienia: 588834-N-2020. 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony 

23 września 2020 r. 

Termin kontroli  19 stycznia 2021 r. – 12 lutego 2021 r. 

Czy stwierdzono nieprawidłowości w 
kontrolowanym postępowaniu? (TAK/NIE)  

Nie 

Opis stwierdzonych nieprawidłowości ze 
wskazaniem podstawy prawnej wynikającej z 
Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy 

Czy stwierdzone nieprawidłowości miały wpływ 
na wynik postępowania? (JEŚLI DOTYCZY) 

Nie dotyczy 


