Informacja o wynikach kontroli postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu prowadzonej przez Instytucję Zarządzają Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Mazowieckiego
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Nazwa kontrolowanego podmiotu
Nazwa Zamawiającego
Nazwa programu operacyjnego

Nazwa i numer projektu

1
Nazwa i numer zamówienia

Wdrożenie zintegrowanych systemów oraz
niezbędnej infrastruktury w UM i JM Miasta Nowy
Dwór Mazowiecki do świadczenia e-usług
publicznych – e-NDM
sygnatura postępowania: WPI.271.1.8.2020
Przetarg nieograniczony
data wszczęcia postępowania: 10.04.2020 r.
2 - 11 lutego 2022 r.

Tryb i termin wszczęcia postępowania
Termin kontroli
Czy stwierdzono nieprawidłowości w
kontrolowanym postępowaniu? (TAK/NIE)
Opis stwierdzonych nieprawidłowości ze
wskazaniem podstawy prawnej wynikającej z Ustawy
Prawo Zamówień Publicznych (jeśli dotyczy)

TAK
Uzależnienie warunków udziału w postępowaniu w
zakresie posiadanego doświadczenia Kierownika
Projektu – w realizacji projektu dla jednostki sektora
finansów publicznych stanowi naruszenie art. 22 ust.
1a ustawy Pzp.

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

Stwierdzone w przedmiotowym postępowaniu
naruszenie mieści się w kategorii nieprawidłowości
indywidualnej określonej w załączniku do
Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki
Regionalnej z dnia 22 czerwca 2020 r. (Dz. U. z 2020
r. poz. 818) – kwalifikacja naruszenia: naruszenie art.
22 ust. 1a ustawy Pzp poprzez zastosowanie
warunków realizacji zamówień, w których minimalne
poziomy zdolności w odniesieniu do konkretnego
zmówienia są związane z przedmiotem zamówienia,
ale nie są proporcjonalne (poz. 11). Zgodnie z poz. 11
stwierdzone powyżej nieprawidłowości skutkują
korektą finansową/pomniejszeniem w wysokości
10% wartości wydatków kwalifikowalnych.
2

Nazwa i numer zamówienia

Tryb i termin wszczęcia postępowania
Termin kontroli

Dostawa zestawów komputerowych z systemem
operacyjnym, oprogramowaniem antywirusowym,
pakietem biurowym oraz zabezpieczeniem UPS;
urządzeń wielofunkcyjnych; licencji
oprogramowania do zdalnego zarządzania
komputerami wraz z instalacją i konfiguracją
sygnatura postępowania: WPI.271.1.26.2020
Przetarg nieograniczony
data wszczęcia postępowania: 5 listopada 2020 r.
2 - 11 lutego 2022 r.

Czy stwierdzono nieprawidłowości w
kontrolowanym postępowaniu? (TAK/NIE)
Opis stwierdzonych nieprawidłowości ze
wskazaniem podstawy prawnej wynikającej z Ustawy
Prawo Zamówień Publicznych (jeśli dotyczy)

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

TAK
Nieopublikowanie ogłoszenia o zamówieniu w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
w wyniku podziału zamówienia na części (zaniżenia
jego wartości) i zastosowania przepisów odnoszących
się do zamówień o wartości poniżej określonego
progu – przy jednoczesnym zamieszczeniu ogłoszenia
w Biuletynie Zamówień Publicznych. Przedmiotowe
zamówienie jest częścią zamówienia o sygn.
WPI.271.1.8.2020, pn.: „Wdrożenie zintegrowanych
systemów oraz niezbędnej infrastruktury w UM i JM
Miasta Nowy Dwór Mazowiecki do świadczenia eusług publicznych – e-NDM”, w ramach którego
dokonywano zakupów sprzętu informatycznego. Z
uwagi na powyższe zastosowana procedura wyboru
wykonawcy powinna być zgodna
z ustawą Pzp i odpowiadać łącznej wartości
szacunkowej wszystkich zamówień na dostawę
sprzętu informatycznego.
Powyższe stanowi naruszenie: art. 40 ust. 3 ustawy
Pzp poprzez nieopublikowanie ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z
jednoczesną publikacją ogłoszenia w Biuletynie
Zamówień Publicznych
powyżej nieprawidłowości skutkują korektą
finansową/pomniejszeniem w wysokości 25%
wartości wydatków kwalifikowalnych

