
 

 

Informacja o wynikach kontroli postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursu prowadzonej przez Instytucję Zarządzają Regionalnym Programem Operacyjnym 

Województwa Mazowieckiego 

Instytucja Kontrolująca  MJWPU 

Nazwa kontrolowanego podmiotu Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego i 
Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w 
Warszawie. 

Nazwa Zamawiającego Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego i 
Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w 
Warszawie. 

Nazwa programu operacyjnego RPO WM 

Nazwa i numer projektu „Zwiększenie potencjału zespołów ratownictwa 
medycznego oraz zespołów transportu 
medycznego i sanitarnego w przeciwdziałaniu 
COVID-19” 
RPMA.09.02.02-14-e029/20 
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Nazwa i numer zamówienia Numer postępowania  15/ZP/2021 – zakup 
drobnego sprzętu medycznego.  Zamawiający 
podzielił przedmiot zamówienia na 3 części: 
część I : zakup defibrylatorów, 
część II : zakup respiratora,  
część III : zakup noszy do ambulansu wraz z 
lawetą pneumatyczną. 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony na podstawie art. 132 
ustawy Pzp z 11 września 2019 r.  Ogłoszenie o 
zamówieniu zostało przekazane Urzędowi 
Publikacji Europejskiej w dniu 26.04.2021 r., 
oraz opublikowane w DZ.URZ.UE: 2021/S 084-
214022 z dnia 30.04.2021 r. 

Termin kontroli  01.03.2022 r. – 08.03.2022 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) 

Nie dotyczy 

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

Nie dotyczy 
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Nazwa i numer zamówienia Numer postępowania WSPRiTS/ZP/27/20  – 
Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń e – 
learningowych z zakresu przeciwdziałania 
COVID-19. 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony na podstawie art. 11 
ust. 8 ustawy Pzp z 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. 
2019 poz. 1843).  Ogłoszenie o zamówieniu 
zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 
Publicznych w dniu 31.07.2020 r. pod numerem 
569022-N-2020 oraz zamieszczone na stronie 
internetowej www.meditrans.waw.pl od 
31.07.2020 r. do 10.08.2020 r. 

Termin kontroli  01.03.2022 r. – 08.03.2022 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) 

Nie dotyczy 

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

Nie dotyczy 

  


