
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 Pułtusk 

Nazwa Zamawiającego Gmina Pułtusk 

Nazwa programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Mazowieckiego 2014 – 2020 

Nazwa i numer projektu „Kompleksowa poprawa warunków komunikacji 
pieszej i rowerowej w Pułtusku poprzez przebudowę 
ciągu ulic jako element gospodarki niskoemisyjnej w 
subregionie ciechanowskim” 
RPMA.04.03.01-14-7420/16 

1 

Nazwa i numer zamówienia Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn. 
„Kompleksowa poprawa warunków komunikacji 
pieszej i rowerowej w Pułtusku poprzez przebudowę 
ciągu ulic jako element gospodarki niskoemisyjnej w 
subregionie ciechanowskim” 
ZZP.271.4.2020 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony, 31.01.2020 r. 

Termin kontroli  11.10.2021 r. – 19.10.2021 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 Kompleksowa poprawa warunków komunikacji 
pieszej i rowerowej w Pułtusku poprzez przebudowę 
ciągu ulic jako element gospodarki niskoemisyjnej w 
subregionie ciechanowskim”  
ZZP.271.2.2021 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Tryb podstawowy, 15.03.2021 r. 

Termin kontroli  11.10.2021 r. – 19.10.2021 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 robót budowlanych dla inwestycji pn.: 
„Kompleksowa poprawa warunków komunikacji 
pieszej  
i rowerowej w Pułtusku poprzez przebudowę ciągu 
ulic jako element gospodarki niskoemisyjnej w 
subregionie ciechanowskim” Al. Kardynała S. 
Wyszyńskiego w Pułtusku. 
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ZZP.271.2.2020 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony, 10.01.2020 r. 

Termin kontroli  11.10.2021 r. – 19.10.2021 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 robót budowlanych dla rozbudowy ulicy 
Granicznej, przebudowy ulicy Sarbiewskiego i 
przebudowy ulicy Sienkiewicza w Pułtusku. 
ZZP.271.32.2020 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony, 23.09.2020 r. 

Termin kontroli  11.10.2021 r. – 19.10.2021 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 
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