
 

 

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 Powiat Zwoleński 

Nazwa Zamawiającego Powiat Zwoleński 

Nazwa programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Mazowieckiego 2014-2020 

Nazwa i numer projektu „Modernizacja istniejącej infrastruktury szpitala 
SPZZOZ w Zwoleniu oraz zakup sprzętu 
medycznego",  
RPMA.06.01.00-14-9740/17 
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Nazwa i numer zamówienia „Przebudowa pomieszczeń Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej przy ul. Wł. Jagiełły 12 w Zwoleniu”. 
Nr zamówienia: IR.272.2.2019 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony. 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane 
w BZP z dn. 22.01.2019 r. pod numerem 
506145-N-2019. 

Termin kontroli  25-31.01.2022 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 „Dostawa, montaż i instalacja środków trwałych 
w ramach projektu: „Modernizacja istniejącej 
infrastruktury szpitala SPZZOZ w Zwoleniu oraz 
zakup sprzętu medycznego”. 
Nr zamówienia:  IR.272.10.2020 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony. 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane U. 
P. U. E. w dn. 16.11.2020 r. i opublikowane w 
Dz. U. U. E. z dn. 20.11.2020 r. pod numerem 
2020/S 227-556110. 

Termin kontroli  25-31.01.2022 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) 

Zamawiający w SIWZ (Rozdział IV: Opis 
przedmiotu zamówienia, ust. 11) zawarł 
informację o konieczności złożenia przez 
wykonawcę oświadczenia o posiadaniu 
autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i 
pogwarancyjnego w pełnym zakresie na terenie 
Polski. 
Naruszenie  art. 29 ust. 2 ustawy Pzp 

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

Tak 
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Nazwa i numer zamówienia „Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z 
dostawą, montażem i instalacją środków 
trwałych w ramach projektu „Modernizacja 
istniejącej infrastruktury szpitala SPZZOZ w 
Zwoleniu oraz zakup sprzętu medycznego”. 
Nr zamówienia: IR.272.15.2020 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony. 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane U. 
P. U. E. w dn. 29.12.2020 r. i opublikowane w 
Dz. U. U. E. z dn. 31.12.2020 r. pod numerem 
2020/S 255-639924. 

Termin kontroli  25-31.01.2022 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) 

Zamawiający w SIWZ (Rozdział IV: Opis 
przedmiotu zamówienia, ust. 11) zawarł 
informację o konieczności złożenia przez 
wykonawcę oświadczenia o posiadaniu 
autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i 
pogwarancyjnego w pełnym zakresie na terenie 
Polski. 
Naruszenie  art. 29 ust. 2 ustawy Pzp 

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

Tak 
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Nazwa i numer zamówienia „Dostawa, montaż i instalacja sprzętu 
medycznego dla SPZZOZ w Zwoleniu w ramach 
Działania 6.1 RPO WM w podziale na 8 części”. 
Nr zamówienia:  IR.272.3.2021 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony. 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane 
w BZP z dn. 19.03.2021 r. pod numerem 
2021/BZP 00020507/01 

Termin kontroli  25-31.01.2022 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) 

Zamawiający w SIWZ (Rozdział IV: Opis 
przedmiotu zamówienia, ust. 11) zawarł 
informację o konieczności złożenia przez 
wykonawcę oświadczenia o posiadaniu 
autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i 
pogwarancyjnego w pełnym zakresie na terenie 
Polski. 
Naruszenie  art. 29 ust. 2 ustawy Pzp 

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

Tak 

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)  

Tak 

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) 

Tak 


