
 

 

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 Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o. 

Nazwa Zamawiającego Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o. 

Nazwa programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Mazowieckiego 2014-2020 

Nazwa i numer projektu „Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego 
dla istniejących oddziałów szpitalnych 
Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego",  
RPMA.06.01.00-14-a286-18. 
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Nazwa i numer zamówienia „Dostawa lamp operacyjnych i zabiegowych dla 
istniejących oddziałów szpitalnych 
Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z 
o. o. w Radomiu”. 
Nr zamówienia: DZP.341.27.2020. 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony. 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane 
UPUE w dn. 19.06.2020 r. i opublikowane w Dz. 
U. U. E. z dn. 24.06.2020 r. pod numerem 
2020/S 120-291518. 

Termin kontroli  13-22.12.2021 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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Nazwa i numer zamówienia „Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego – 
aparatów RTG – dla istniejących oddziałów 
szpitalnych Mazowieckiego Szpitala 
Specjalistycznego Sp. z o. o. w Radomiu”. 
Nr zamówienia: DZP.341.35.2020. 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony. 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane U. 
P. U. E. w dn. 07.08.2020 r. i opublikowane w 
Dz. U. U. E. z dn. 12.08.2020 r. pod numerem 
2020/S 155-378913. 

Termin kontroli  13-22.12.2021 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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Nazwa i numer zamówienia „Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego 
dla istniejących oddziałów szpitalnych 
Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z 
o. o. w Radomiu”. 
Nr zamówienia: DZP.341.60.2020 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony. 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane U. 
P. U. E. w dn. 14.12.2020 r. i opublikowane w 
Dz. U. U. E. z dn. 18.12.2020 r. pod numerem 
2020/S 247-611038. 

Termin kontroli  13-22.12.2021 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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Nazwa i numer zamówienia „Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego 
dla istniejących oddziałów szpitalnych 
Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z 
o. o. w Radomiu”. 
Nr zamówienia: DZP.341.65.2020. 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony. 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane U. 
P. U. E. w dn. 22.12.2020 r. i opublikowane w 
Dz. U. U. E. z dn. 24.12.2020 r. pod numerem 
2020/S 251-628297. 

Termin kontroli  13-22.12.2021 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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Nazwa i numer zamówienia „Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego 
dla istniejących oddziałów szpitalnych 
Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z 
o. o. w Radomiu”. 
Nr zamówienia: DZP.341.02.2021. 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony. 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane U. 
P. U. E. w dn. 16.03.2021 r. i opublikowane w 
Dz. U. U. E. z dn. 19.03.2021 r. pod numerem 
2021/S 055-136375. 

Termin kontroli  13-22.12.2021 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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Nazwa i numer zamówienia „Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego 
dla istniejących oddziałów szpitalnych 
Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z 
o. o. w Radomiu”. 
Nr zamówienia: DZP.341.43.2021. 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony. 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane U. 
P. U. E. w dn. 21.09.2021 r. i opublikowane w 
Dz. U. U. E. z dn. 24.09.2021 r. pod numerem 
2021/S 186-481689. 

Termin kontroli  13-22.12.2021 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 


