
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 Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarząd 

Rozbudowy Miasta 

Nazwa Zamawiającego Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarząd 

Rozbudowy Miasta 

Nazwa programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Mazowieckiego 2014-2020 

Priorytet VI – Jakość życia, 

Działanie 6.2. – Rewitalizacja obszarów 

zmarginalizowanych 

Nazwa i numer projektu Modernizacja zabytkowego budynku Pałacyku 

Konopackiego i jego otoczenia w celu 

aktywizacji społecznej i gospodarczej 

warszawskiej Pragi 

RPMA.06.02.00-14-8450/17 

1 

Nazwa i numer zamówienia Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych 

w ramach zadania inwestycyjnego pn. 

Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. 

Strzeleckiej 11/13 – Pałacyk Konopackiego 

RZP-II-WI/14/DZP-1/2017 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony 

12.07.2017 r. 

Termin kontroli  21 – 31 stycznia 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) 

naruszenie art. 22.  ust. 1 a w zw. z art. 7 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych   

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

Tak 

2 

Nazwa i numer zamówienia „ULICE NOWEJ PRAGI” Konkurs 

architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie 

koncepcji przebudowy ul. Środkowej w 

Warszawie 

1/GP/2017 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Konkurs 

30.05.2017 r. 

Termin kontroli  21 – 31 stycznia 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 

3  



 

Nazwa i numer zamówienia Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych 

w ramach zadania inwestycyjnego pn.: 

„Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. 

Strzeleckiej 11/13 – Pałacyk Konopackiego” na 

podstawie opracowania pn.: „szczegółowa 

koncepcja zagospodarowania otoczenia 

Pałacyku Konopackiego” w dzielnicy Praga 

Północ w Warszawie, uzyskanego w wyniku 

konkursu architektoniczno-urbanistycznego 

„ULICE NOWEJ PRAGI” 

DZP-1.260.52.2018.22 ZP 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Wolna ręka 

09.11.2018 r. 

Termin kontroli  21 – 31 stycznia 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) 

Ni dotyczy 


