
 

 

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

Województwa Mazowieckiego 

Instytucja Kontrolująca  Mazowiecka Jednostka Wdrażana Programów 
Unijnych 

Nazwa kontrolowanego podmiotu Miasto Stołeczne Warszawa 
Nazwa Zamawiającego Zakład Gospodarowania Nieruchomościami  

w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy 
Nazwa programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020 
Nazwa i numer projektu Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych 

budynkach komunalnych na terenie  
m.st. Warszawy,  RPMA.06.02.00-14-9739/17 

1 
Nazwa i numer zamówienia Pełnienie obowiązków zastępstwa 

inwestorskiego nad przygotowaniem i realizacją 
inwestycji o nazwie modernizacja budynków 
mieszkalnych, przy ul. Strzeleckiej 10A, 
Strzeleckiej 12, Strzeleckiej 10, w Dzielnicy 
Praga-Północ m. st. Warszawy. Oznaczenie 
sprawy: DNZP/3411/43/16 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony, 26.07.2016 r. 
Termin kontroli  11-27 stycznia 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 Wykonanie projektów oraz pełnienie 

obowiązków zastępstwa inwestorskiego nad 
projektowaniem oraz pełnieniem nadzoru 
inwestorskiego nad przygotowaniem  
i realizacją inwestycji, modernizacja budynków. 
Numer referencyjny: DNZP/3411/47/16 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony, 01.08.2016 r.  
Termin kontroli  11-27 stycznia 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 Wykonanie dokumentacji projektowo - 

kosztorysowej dla inwestycji pn.: Rewitalizacja 
obszarów - modernizacja budynków 
mieszkalnych przy ul. Strzeleckiej 10A, 
Strzeleckiej 12, Strzeleckiej 10, w Dzielnicy 
Praga -Północ  



 

 

m.st. Warszawy. Oznaczenie sprawy: 
DNZP/3411/82/16 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony, 21.10.2016 r. 
Termin kontroli  11-27 stycznia 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 Wykonanie prac budowlanych polegających na 

rewitalizacji  
i przebudowie budynku wielorodzinnego przy  
ul. Strzeleckiej 10 w Warszawie realizowanych 
w ramach zadania inwestycyjnego: Rewitalizacja 
tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach 
komunalnych na terenie m.st. Warszawy ul. 
Otwocka 7 i Strzelecka 10. Oznaczenie sprawy: 
DNZP.261.36.2019 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony z przewidzianą aukcją 
elektroniczną, 26.04.2019 r. 

Termin kontroli  11-27 stycznia 2021 r. 
Czy stwierdzono nieprawidłowości w 
kontrolowanym postępowaniu? (TAK/NIE)  

TAK 

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

Naruszenie art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, 
polegające na opisaniu przedmiotu zamówień 
poprzez wskazanie znaków towarowych, 
pochodzenia lub źródeł, które charakteryzują 
produkty dostarczane przez konkretnych 
dostawców bądź wykonawców/producentów bez 
zachowania przesłanek określonych w tym 
przepisie 

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

TAK 

5  
Nazwa i numer zamówienia Wykonanie prac budowlanych polegających na 

rewitalizacji i przebudowie budynku 
wielorodzinnego przy ul. Otwockiej 7  
w Warszawie realizowanych w ramach zadania 
inwestycyjnego :Rewitalizacja tkanki 
mieszkaniowej w wybranych budynkach 
komunalnych na terenie m.st. Warszawy ul. 
Otwocka 7 i Strzelecka 10,  DNZP.261.46.2019 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony z przewidzianą aukcją 
elektroniczną, 27.05.2019 r. 

Termin kontroli  11-27 stycznia 2021 r. 
Czy stwierdzono nieprawidłowości w 
kontrolowanym postępowaniu? (TAK/NIE)  

TAK 

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

Naruszenie art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, 
polegające na opisaniu przedmiotu zamówień 
poprzez wskazanie znaków towarowych, 
pochodzenia lub źródeł, które charakteryzują 
produkty dostarczane przez konkretnych 
dostawców bądź wykonawców/producentów bez 
zachowania przesłanek określonych w tym 
przepisie 



 

 

 

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

TAK 


