
 

 

Informacja o wynikach kontroli postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 
konkursu prowadzonej przez Instytucję Zarządzają Regionalnym Programem Operacyjnym 

Województwa Mazowieckiego 

Instytucja Kontrolująca Mazowiecka Jednostka Wdrażana Programów 
Unijnych 

Nazwa programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014-2020 

Nazwa i numer projektu Budowa centrum przesiadkowego w ciągu  
ul. Żelaznej i Pl. J. Cicheckiego w Wołominie  

oraz systemu „Parkuj i Jedź” w ciągu  
ul. Przytorowej w Duczkach , 
RPMA.04.03.02-14-9211/17 

1 
Nazwa kontrolowanego podmiotu Gmina Wołomin 

Nazwa Zamawiającego Gmina Wołomin 
Nazwa i numer zamówienia Rozbudowa drogi gminnej nr 431861W – ulicy 

Przytorowej na odcinku od ulicy Willowej do 
ulicy Kolorowej w Duczkach, w ramach zadania 

inwestycyjnego pn. „Budowa centrum 
przesiadkowego  

w ciągu ul. Żelaznej i pl. J. Cicheckiego w 
Wołominie oraz systemu Parkuj i Jedź w ciągu  
ul. Przytorowej w Duczkach wraz z budową ul. 

Żelaznej w 
Wołominie i ul. Przytorowej w Duczkach”. 

Sygnatura:   ZP.271.19.2019 
Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony, 09.04.2019 r 

Termin kontroli 
5-15 kwietnia 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. 29 ust. 3 ustawy Pzp, 
polegające na opisaniu przedmiotu zamówienia 

poprzez wskazanie znaków towarowych, 
pochodzenia lub źródeł, które charakteryzują 

produkty dostarczane przez konkretnych 
dostawców bądź wykonawców/producentów bez 

zachowania przesłanek określonych w tym 
przepisie 

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

TAK 

2 
Nazwa kontrolowanego podmiotu Gmina Wołomin 

Nazwa Zamawiającego Gmina Wołomin 
Nazwa i numer zamówienia Budowa parkingu P+R w terenie zamkniętym 

przy  
ul. Przytorowej w Duczkach wraz z uzyskaniem 

w imieniu Inwestora decyzji pozwolenia na 
użytkowanie obiektu,  

w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa 
centrum przesiadkowego w ciągu ul. Żelaznej i 

pl. J. Cicheckiego  
w Wołominie oraz systemu Parkuj i Jedź w ciągu 
ul. Przytorowej w Duczkach wraz z budową ul. 



 

 

 

Żelaznej  
w Wołominie i ul. Przytorowej w Duczkach 

Sygnatura:  ZP.271.2.2020 
Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony, 20.02.2020 r. 

Termin kontroli 5-15 kwietnia 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. 29 ust. 3 ustawy Pzp, 
polegające na opisaniu przedmiotu zamówienia 

poprzez wskazanie znaków towarowych, 
pochodzenia lub źródeł, które charakteryzują 

produkty dostarczane przez konkretnych 
dostawców bądź wykonawców/producentów bez 

zachowania przesłanek określonych w tym 
przepisie 

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

TAK 

3 
Nazwa kontrolowanego podmiotu Gmina Wołomin 

Nazwa Zamawiającego Gmina Wołomin 
Nazwa i numer zamówienia Gmina Wołomin: Przebudowa drogi 

wojewódzkiej nr 628, dróg gminnych – ul. 
Żelaznej, Warszawskiej, Siedzikówny, drogi 

wewnętrznej – pl. J. Cicheckiego, budowa sieci 
elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, 

kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej i 
wodociągowej, budowa ciągu pieszego i drogi 

dla rowerów wraz z urządzeniami 
oświetleniowymi, w ramach zadania 

inwestycyjnego pn. „Budowa centrum 
przesiadkowego w ciągu ul. Żelaznej  

i pl. J. Cicheckiego w Wołominie oraz systemu 
Parkuj i Jedź  

w ciągu ul. Przytorowej w Duczkach wraz z 
budową ul. Żelaznej w Wołominie i ul. 

Przytorowej w Duczkach”. 
Sygnatura:   ZP.271.25.2020 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony, 28.08.2020 r. 
Termin kontroli 5-15 kwietnia 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. 29 ust. 3 ustawy Pzp, 
polegające na opisaniu przedmiotu zamówienia 

poprzez wskazanie znaków towarowych, 
pochodzenia lub źródeł, które charakteryzują 

produkty dostarczane przez konkretnych 
dostawców bądź wykonawców/producentów bez 

zachowania przesłanek określonych w tym 
przepisie 

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

TAK 


