
 

 

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 Gmina Pułtusk 

Nazwa Zamawiającego Gmina Pułtusk 

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

(RPO WM 2014-2020) 

Nazwa i numer projektu Poprawa dostępności do zasobów kultury w Gminie 
Pułtusk 

 nr wniosku o dofinansowanie: RPMA.05.03.00-14-
6026/16 
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Nazwa i numer zamówienia Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji 
architektonicznej adaptacji kamienicy przy ul. Rynek 

13 w Pułtusku  
sygnatura postępowania:  SZP.271.9.2018 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Konkurs 
data ogłoszenia konkursu: 21 maj 2018 r. 

Termin kontroli  16-25 lutego 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 

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

NIE DOTYCZY 
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Nazwa i numer zamówienia sygnatura postępowania: SZP.271.1.219 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony  

data wszczęcia postępowania:  2 styczeń 2019 r. 
Termin kontroli  16-25 lutego 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) 

Postępowanie pn.: „Szczegółowe opracowanie 
pokonkursowe w zakresie umożliwiającym podjęcie 
przez zamawiającego działań inwestycyjnych 
mających na celu realizację przedmiotu konkursu 
architektonicznego na opracowanie koncepcji 
architektonicznej adaptacji kamienicy przy ul. Rynek 
13 w Pułtusku do nowych funkcji kulturowych i 
edukacyjnych” (sygn. SZP.271.1.219)  - naruszenie art. 
62 ust. 1 pkt.2 ustawy Pzp (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 
ze zm.) polegające na bezprawnym udzieleniu 
zamówienia w trybie z wolnej ręki. 

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

TAK 
Stwierdzone ww. naruszenie zalicza się do kategorii 
nieprawidłowości indywidualnej określonej w 
załączniku do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 
29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżenia 
wartości korekt finansowych oraz wydatków 
poniesionych nieprawidłowo związanych z 
udzielaniem zamówień (Dz. U. z 2018 poz. 971) 



 

 

 

 

zwanym dalej rozporządzeniem, kategoria 
nieprawidłowości: 

1) naruszenia w zakresie udzielenia 
zamówienia w trybie z wolnej ręki bez przesłanek do 

zastosowania tego trybu, poz. 7, co skutkuje 
pomniejszeniem w wysokości 100 %. 
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Nazwa i numer zamówienia Utworzenie Centrum Kulturalnego przy ul. Rynek 13 
w Pułtusku – poprzez przebudowę, rozbudowę i 

zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego wraz z wyposażeniem 

sygnatura postępowania:  ZZP.271.3.2020 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony 

data wszczęcia postępowania: 9 stycznia 2020 r. 

Termin kontroli  16-25 lutego 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 

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

NIE DOTYCZY 


