
 
 

 
Informacja o wynikach kontroli postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego lub konkursu prowadzonego przez Instytucję Zarządzającą 
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 

Instytucja Kontrolująca  Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów 
Unijnych 

Nazwa kontrolowanego podmiotu Gmina Pomiechówek 

Nazwa Zamawiającego Gmina Pomiechówek 

Nazwa programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Mazowieckiego 2014-2020 

Nazwa i numer projektu Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach 
zmarginalizowanych w gminie Pomiechówek w celu 
ich ożywienia i aktywizacji społeczno – gospodarczej;  
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Nazwa i numer zamówienia Budowa kładki pieszo-rowerowej w miejscowości 
Pomiechówek 
WIZP.271.1.2021.MO 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Tryb podstawowy  
09.02.2021 r. 

Termin kontroli  16-25.03.2022 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) 

Nd 

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

Nd 

2 

Nazwa i numer zamówienia Zagospodarowanie terenu przed kościołem św. Anny 
w Pomiechowie 
WIZP.271.3.2021.MO 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Tryb podstawowy 
WIZP.271.3.2021.MO 

Termin kontroli  16-25.03.2022 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) 

Nd 

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

Nd 

3  

Nazwa i numer zamówienia Zagospodarowanie terenu przy ulicy Mazowieckiej w 
Pomiechowie 
WIZP.271.4.2021.MO 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Tryb podstawowy 
19.02.2021 r. 

Termin kontroli  16-25.03.2022 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) 

Nd 

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

Nd 

4  

Nazwa i numer zamówienia Wykonanie remontu pomieszczeń remizy 
ochotniczej straży pożarnej w Pomiechówku 
WIZP.271.11.2021.MO 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Tryb podstawowy 

31.03.2021 r. 

Termin kontroli  16-25.03.2022 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) 

Nd 

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

Nd 

5  

Nazwa i numer zamówienia Zagospodarowanie terenu przy ulicy Mazowieckiej w 
Pomiechowie (etap II) 
WIZP.271.14.2021.MO 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony 
Przekazanie ogłoszenia do UPUE w dniu 13.05.2021 
r. publikacja w dniu 18.05.2021 r. 

Termin kontroli  16-25.03.2022 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) 

Nd 

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

Nd 

6  

Nazwa i numer zamówienia Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w 
Pomiechowie wraz z termomodernizacją 
WIZP.271.19.2021.MO 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Tryb podstawowy 
01.09.2021 

Termin kontroli  16-25.03.2022 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) 

Nd 

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

Nd 


