
 
 

 
Informacja o wynikach kontroli postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego lub konkursu prowadzonego przez Instytucję Zarządzającą 
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 

Instytucja Kontrolująca  Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów 
Unijnych 

Nazwa kontrolowanego podmiotu Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
Nazwa Zamawiającego Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
Nazwa programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Mazowieckiego 2014-2020 

Nazwa i numer projektu Multi dyscyplinarne Centrum Badawcze 
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w  Warszawie; 
RPMA.01.01.00-14-8496/17 

1 

Nazwa i numer zamówienia Dostawa sprzętu laboratoryjnego 
CNT.371.09.2020 

Tryb i termin wszczęcia postępowania 23.12.2020 r. 
Przetarg nieograniczony 

Termin kontroli  25 kwietnia do 16 maja 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) 

Nd 

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

Nd 

2 

Nazwa i numer zamówienia Dostawa systemu monitoringu geodezyjnego 
CNT.371.12.2020 

Tryb i termin wszczęcia postępowania 23.12.2020 r. 
Przetarg nieograniczony 

Termin kontroli  25 kwietnia do 16 maja 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) 

Nd 

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

Nd 

3  

Nazwa i numer zamówienia Dostawa zestawu do miernictwa precyzyjnego 
 CNT.371.15.2020 

Tryb i termin wszczęcia postępowania 23.12.2020 r. 
Przetarg nieograniczony 

Termin kontroli  25 kwietnia do 16 maja 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) 

Nd 



 
 

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

Nd 

4  

Nazwa i numer zamówienia Dostawa urządzeń do druku 3d z żywic 
polimerowych 
CNT.371.16.2020 

Tryb i termin wszczęcia postępowania 23.12.2020 r. 
Przetarg nieograniczony 

Termin kontroli  25 kwietnia do 16 maja 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) 

Nd 

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

Nd 

5  

Nazwa i numer zamówienia Dostawa zestawu do druku przestrzennego w 
technologii FFF z wyposażeniem 
CNT.371.18.2020 

Tryb i termin wszczęcia postępowania 23.12.2020 r. 
Przetarg nieograniczony 

Termin kontroli  25 kwietnia do 16 maja 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) 

Nd 

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

Nd 

6  

Nazwa i numer zamówienia Dostawa zestawu do druku przestrzennego w 
technologii SLS z wyposażeniem 
CNT.371.19.2020 

Tryb i termin wszczęcia postępowania 23.12.2020 r. 
Przetarg nieograniczony 

Termin kontroli  25 kwietnia do 16 maja 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. 91 ust. 3 ustawy Pzp poprzez 
określenie kryterium ofert w sposób 
dyskryminacyjny, tj. posiadanie własnego serwisu z 
magazynem serwisowym dla drukarki na terenie 
Polski. 

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

Nie 

7  

Nazwa i numer zamówienia Dostawa laboratoryjnego urządzenia do druku 3D 
metali 
CNT.371.20.2020 

Tryb i termin wszczęcia postępowania 23.12.2020 r. 
Przetarg nieograniczony 

Termin kontroli  25 kwietnia do 16 maja 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. 91 ust. 3 ustawy Pzp poprzez 
określenie kryterium ofert w sposób 
dyskryminacyjny, tj. posiadanie własnego lub 
autoryzowanego serwisu na terenie Polski. 

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

Nie 

8  

Nazwa i numer zamówienia Dostawa pomiarowego mikroskopu 
metalograficznego z funkcją profilometru 
optycznego 
CNT.371.21.2020 

Tryb i termin wszczęcia postępowania 23.12.2020 r. 
Przetarg nieograniczony 

Termin kontroli  25 kwietnia do 16 maja 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. 91 ust. 3 ustawy Pzp poprzez 
określenie kryterium ofert w sposób 
dyskryminacyjny, tj. posiadanie własnego lub 
autoryzowanego serwisu na terenie Polski. 

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

Nie 

9  

Nazwa i numer zamówienia Dostawa zestawu do podstawowej charakteryzacji 
materiałowej wydruków 3D z metali  
CNT.371.22.2020 

Tryb i termin wszczęcia postępowania 24.12.2020 r. 
Przetarg nieograniczony 

Termin kontroli  25 kwietnia do 16 maja 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. 91 ust. 3 ustawy Pzp poprzez 
określenie kryterium ofert w sposób 
dyskryminacyjny, tj. posiadanie własnego lub 
autoryzowanego serwisu na terenie Polski. 

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

Nie 

10  

Nazwa i numer zamówienia Dostawa zestawu dwóch ręcznych skanerów 3D 
wykorzystujących technologię światła strukturalnego  
CNT.371.28.2020 

Tryb i termin wszczęcia postępowania 24.12.2020 r. 
Przetarg nieograniczony 

Termin kontroli  25 kwietnia do 16 maja 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) 

Nd 

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

Nd 



 
 

11  

Nazwa i numer zamówienia Dostawa monitora wielkoformatowego 
CNT.371.32.2020 

Tryb i termin wszczęcia postępowania 23.12.2020 r. 
Przetarg nieograniczony 

Termin kontroli  25 kwietnia do 16 maja 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) 

Nd 

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

Nd 

12  

Nazwa i numer zamówienia Dostawa stołu anatomicznego 
CNT.371.35.2020 

Tryb i termin wszczęcia postępowania 23.12.2020 r. 
Przetarg nieograniczony 

Termin kontroli  25 kwietnia do 16 maja 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) 

Nd 

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

Nd 

13  

Nazwa i numer zamówienia Dostawa stołu dotykowego 
CNT.371.36.2020 

Tryb i termin wszczęcia postępowania 23.12.2020 r. 
Przetarg nieograniczony 

Termin kontroli  25 kwietnia do 16 maja 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) 

Nd 

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

Nd 

14  

Nazwa i numer zamówienia Zakup urządzenia o nazwie piec łukowy 
CNT.371.036.2021 

Tryb i termin wszczęcia postępowania 12.10.2021 r. 
Tryb podstawowy 

Termin kontroli  25 kwietnia do 16 maja 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) 

Nd 

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

Nd 

15  



 
 

Nazwa i numer zamówienia Dostawa skaningowego mikroskopu elektronowego 
wraz z wyposażeniem. 
CNT.371.057.2021 

Tryb i termin wszczęcia postępowania 09.11.2021 r. 
Tryb podstawowy 

Termin kontroli  25 kwietnia do 16 maja 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) 

Nd 

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

Nd 

16  

Nazwa i numer zamówienia Dyfraktometr rentgenowski z automatycznym 
pozycyjnym zmieniaczem próbek 
CNT.371.058.2021 

Tryb i termin wszczęcia postępowania 09.11.2021 r. 
Tryb podstawowy 

Termin kontroli  25 kwietnia do 16 maja 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) 

Nd 

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

Nd 

17  

Nazwa i numer zamówienia Sukcesywna usługa druku materiałów promocyjnych 
dla UKSW w Warszawie 
DZP.371.83.2019 

Tryb i termin wszczęcia postępowania 04.10.2019 r. 
Przetarg nieograniczony 

Termin kontroli  25 kwietnia do 16 maja 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) 

Nd 

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

Nd 

18  

Nazwa i numer zamówienia Zakup i wdrożenie systemu monitoringu IP dla 
dwóch budynków  
CNT.371.034.2021 

Tryb i termin wszczęcia postępowania 01.12.2021 r. 
Tryb podstawowy 

Termin kontroli  25 kwietnia do 16 maja 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) 

Nd 



 
 

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

Nd 

19  

Nazwa i numer zamówienia Dostawa mebli biurowych 
CNT.371.20.2022 

Tryb i termin wszczęcia postępowania 07.02.2022 r. 
Tryb podstawowy 

Termin kontroli  25 kwietnia do 16 maja 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) 

Nd 

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

Nd 

20  

Nazwa i numer zamówienia Dostawa wraz z montażem mebli laboratoryjnych  
CNT.371.13.2022 

Tryb i termin wszczęcia postępowania 23.02.2022 r. 
Tryb podstawowy 

Termin kontroli  25 kwietnia do 16 maja 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) 

Nd 

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

Nd 

21  

Nazwa i numer zamówienia Mobilne stacje robocze do VR 
CNT.371.038.2021 

Tryb i termin wszczęcia postępowania 06.10.2021 r. 
Przetarg nieograniczony 

Termin kontroli  25 kwietnia do 16 maja 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) 

Nd 

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

Nd 

22  

Nazwa i numer zamówienia Stacjonarne stacje robocze 
CNT.371.039.2021 

Tryb i termin wszczęcia postępowania 06.10.2021 r. 
Przetarg nieograniczony 

Termin kontroli  25 kwietnia do 16 maja 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) 

Nd 



 
 

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

Nd 

23  

Nazwa i numer zamówienia Dostawa infrastruktury komputerowej dla 
Centralnego Systemu Zarządzania, Monitorowania i 
Bezpieczeństwa Systemów Teleinformatycznych i 
Komputerowych 
CNT.371.037.2021 

Tryb i termin wszczęcia postępowania 05.10.2021 r. 
Przetarg nieograniczony 

Termin kontroli  25 kwietnia do 16 maja 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) 

Nd 

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

Nd 

24  

Nazwa i numer zamówienia Zakup i dostawa 7 dygestoriów 
CNT.371.017.2021 

Tryb i termin wszczęcia postępowania 31.12.2021 r. 
Tryb podstawowy 

Termin kontroli  25 kwietnia do 16 maja 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) 

Nd 

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

Nd 

25  

Nazwa i numer zamówienia Zakup i dostawa twardościomierza 
CNT.371.001.2022 

Tryb i termin wszczęcia postępowania 01.02.2022 r. 
Tryb podstawowy 

Termin kontroli  25 kwietnia do 16 maja 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) 

Nd 

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

Nd 

26  

Nazwa i numer zamówienia Zakup i dostawa maszyny do badań 
wytrzymałościowych 
CNT.371.002.2022 

Tryb i termin wszczęcia postępowania 01.02.2022 r. 
Tryb podstawowy 

Termin kontroli  25 kwietnia do 16 maja 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) 

Nd 

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

Nd 

26  

Nazwa i numer zamówienia Dostawa wraz z montażem stołów wyspowych 
CNT.371.31.2022 

Tryb i termin wszczęcia postępowania 25.03.2022 r. 
Tryb podstawowy 

Termin kontroli  25 kwietnia do 16 maja 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) 

Nd 

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

Nd 


