
 

 

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  
Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z 
o.o. 

Nazwa Zamawiającego  
Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z 
o.o. 

Nazwa programu operacyjnego RPO WM 14-20 

Nazwa i numer projektu „Poprawa funkcjonalności i efektywności 
kosztowej leczenia psychiatrycznego w 
Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica” 
RPMA.06.01.00-14-A573/18-00 

1 

Nazwa i numer zamówienia Zaprojektowanie i wykonanie centrum 
rehabilitacji społeczno-leczniczej na terenie 
Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego 
Drewnica” w ramach Projektu „Poprawa 
funkcjonalności i efektywności kosztowej 
leczenie psychiatrycznego w Mazowieckim 
Szpitalu Wojewódzkim Drewnica, 15/PN/2020 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony, 31.12.2020 r. 

Termin kontroli  28.02.2020 r. – 22.03.2022 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) 

N/D 

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

N/D 

2 

Nazwa i numer zamówienia Zakup i wdrożenie systemu zabezpieczającego 
sieć wewnętrzną Lan przed nieuprawnionym 
dostępem, oraz dostawa urządzeń sieciowych i 
urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby 
Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego 
Drewnica, 03/PN/2020 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony, 05.06.2020 r. 

Termin kontroli  28.02.2020 r. – 22.03.2022 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) 

N/D 

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

N/D 

3  

Nazwa i numer zamówienia Świadczenie usługi obsługi prawnej podmiotu 
leczniczego Mazowiecki Szpital Wojewódzki 
Drewnica Sp. z o.o., 2/US/2020 



 

 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Zamówienie na usługi społeczne - na podstawie 
z art. 1380 w związku z art. 138h ustawy z dnia 
29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień 
Publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze 
zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” o wartości 
zamówienia poniżej kwoty określonej w art. 
138g ustawy Pzp., 23.12.2020 r. 

Termin kontroli  28.02.2020 r. – 22.03.2022 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) 

N/D 

Czy stwierdzone nieprawidłowości miały wpływ 

na wynik postępowania? (JEŚLI DOTYCZY) 

N/D 

4  

Nazwa i numer zamówienia ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE WINDY 
OSOBOWEJ W BUDYNKU 
DWUKONDYGNACYJNYM NR H NA TERENIE 
MAZOWIECKIEGO SZPITALA 
WOJEWÓDZKIEGO DREWNICA SP. Z 
O.O.,01/TP/2021 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Podstawowy na podstawie: art. 275 pkt 1 
ustawy, 3.02.2021 r. 

Termin kontroli  28.02.2020 r. – 22.03.2022 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) 

N/D 

Czy stwierdzone nieprawidłowości miały wpływ 

na wynik postępowania? (JEŚLI DOTYCZY) 

N/D 

5  

Nazwa i numer zamówienia „Zaprojektowanie i przebudowa stacji 
transformatorowej obiektu Mazowiecki Szpital 
Wojewódzki Drewnica sp. z o.o.”,11/PN/2020 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony, 10.12.2020 r. 

Termin kontroli  28.02.2020 r. – 22.03.2022 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) 

N/D 



 

 

 

Czy stwierdzone nieprawidłowości miały wpływ 

na wynik postępowania? (JEŚLI DOTYCZY) 

N/D 

6  

Nazwa i numer zamówienia Doradztwo finansowe dla projektu pn. „Poprawa 
funkcjonowania i efektywności kosztowej 
leczenia psychiatrycznego w Mazowieckim 
Szpitalu Wojewódzkim Drewnica Sp. z 
o.o.”,11/TP/2021 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Podstawowy,18.10.2021 

Termin kontroli  28.02.2020 r. – 22.03.2022 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) 

N/D 

Czy stwierdzone nieprawidłowości miały wpływ 

na wynik postępowania? (JEŚLI DOTYCZY) 

N/D 


