
 

 

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 w Warszawie 

Nazwa kontrolowanego podmiotu Politechnika Warszawska, ul. Plac Politechniki 
1, 01-661 Warszawa 

Nazwa Zamawiającego Politechnika Warszawska, ul. Plac Politechniki 
1, 01-661 Warszawa 

Nazwa programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Mazowieckiego 2014-2020 

Nazwa i numer projektu Centrum Naukowych Analiz Geoprzestrzennych, 
Obliczeń Satelitarnych wraz z laboratoriami 
testowania/certyfikacji produktów 
geomatycznych (CENAGIS)  
RPMA.01.01.00-14-9871/17 

1 

Nazwa i numer zamówienia Zakup i instalacja sprzętu do laboratorium 
testowania aplikacji lokalizacyjnych i 
nawigacyjnych – urządzenia komputerowe VR 
ZP.D.SE.26.2020 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony - 23.12.2020 r. 

Termin kontroli  08.03 - 07.04.2022 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  DOTYCZY 

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

NIE  DOTYCZY 

2 

Nazwa i numer zamówienia Dostawa licencji oprogramowania serwerowych 
systemów operacyjnych wraz z licencjami 
dostępowymi na potrzeby projektu CENAGIS 
ZP/GiK/05/2021/CENAGIS 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony - 19.05.2021 r.  

Termin kontroli  08.03 - 07.04.2022 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  DOTYCZY 

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

NIE  DOTYCZY 

3  

Nazwa i numer zamówienia Dostawa oprogramowania klasy ETL, 
wspomagającego proces pozyskiwania i 
przetwarzania danych przestrzennych, wraz z 
gwarancją obejmującą pełną opiekę serwisową, 
na potrzeby projektu Centrum Analiz 



 

 

Geoprzestrzennych i Obliczeń Satelitarnych 
(CENAGIS) -  ZP/GiK/08/2021/CENAGIS 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg podstawowy - 27.04.2021 r. 

Termin kontroli  08.03 - 07.04.2022 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  DOTYCZY 

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

NIE  DOTYCZY 

4  

Nazwa i numer zamówienia Dostawa i instalacja sprzętu na potrzeby pola 
testowego systemów pozycjonowania i nawigacji 
wewnątrz budynków - 
ZP/GiK/24/2021/CENAGIS 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg podstawowy -27.08.2021 r. 

Termin kontroli  08.03 - 07.04.2022 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  DOTYCZY 

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

NIE  DOTYCZY 

5  

Nazwa i numer zamówienia Dostawa urządzeń komputerowych, projektorów 
multimedialnych i przełączników sieci Ethernet 
na potrzeby projektu CENAGIS - 
ZP/GiK/14/2021/CENAGIS 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony - 04.06.2021 r. 

Termin kontroli  08.03 - 07.04.2022 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  DOTYCZY 

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

NIE  DOTYCZY 

6  

Nazwa i numer zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na 
dwie części: karta graficzna do serwerów i 
komputery do laboratorium przetwarzania 
wieloźródłowych danych geoprzestrzennych  
CENAGIS -  ZP/GiK/30/2021/CENAGIS 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony- 05.10.2021 r. 

Termin kontroli  08.03 - 07.04.2022 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  DOTYCZY 

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

NIE  DOTYCZY 



 

 

7  

Nazwa i numer zamówienia Dostawa serwerowego oprogramowania klasy 
GIS do zarządzania danymi przestrzennymi, 
serwowania usług sieciowych oraz analiz 
przestrzennych, wraz z gwarancją obejmującą 
pełną opiekę serwisową, na potrzeby projektu 
Centrum Analiz Geoprzestrzennych i Obliczeń 
Satelitarnych (CENAGIS) - 
ZP/GiK/29/2021/CENAGIS 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg podstawowy -23.09.2021 r.  

Termin kontroli  08.03 - 07.04.2022 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  DOTYCZY 

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

NIE  DOTYCZY 

8  

Nazwa i numer zamówienia Dostawa danych geoprzestrzennych w podziale 
na trzy części - na potrzeby projektu CENAGIS -  
ZP/GiK/33/2021/CENAGIS 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg podstawowy  - 17.11.2021 r. 

Termin kontroli  08.03 - 07.04.2022 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  DOTYCZY 

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

NIE  DOTYCZY 

9  

Nazwa i numer zamówienia Zakup przemysłowego trakera laserowego 
(Laser Tracer) do wysoce dokładnych pomiarów 
3 D -  ZP.D.LW.2.2021 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg podstawowy  - 08.04.2021 r. 

Termin kontroli  08.03 - 07.04.2022 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  DOTYCZY 

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

NIE  DOTYCZY 

10  

Nazwa i numer zamówienia Dostarczenie oraz wykonanie oprogramowania 
do analiz i wizualizacji dużych zbiorów chmur 
punktów ze skanowania laserowego -  
ZP.U.LW.51.2020 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony - 22.12.2020 r. 

Termin kontroli  08.03 - 07.04.2022 r., 

Czy stwierdzono nieprawidłowości w 
kontrolowanym postępowaniu? (TAK/NIE)  

NIE 

Opis stwierdzonych nieprawidłowości ze 
wskazaniem podstawy prawnej wynikającej z 

NIE  DOTYCZY 



 

 

 

Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (jeśli 
dotyczy) 

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

NIE  DOTYCZY 

11  

Nazwa i numer zamówienia Dostawa generatora sygnałów GNSS wraz z 
oprogramowaniem i kontrolerem do obsługi 
urządzenia i zarządzenia procesem 
symulowania -  ZP/GIK/01/CENAGIS/2020 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Zamówienie z wolnej ręki - 02.10.2020 

Termin kontroli  08.03 - 07.04.2022 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  DOTYCZY 

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

NIE  DOTYCZY 

12  

Nazwa i numer zamówienia Centrum Naukowych Analiz Geoprzestrzennych 
i Obliczeń Satelitarnych (CENAGIS) wraz z 
Laboratoriami Testowania/Certyfikacji 
Produktów Geomatycznych – prace budowlano-
remontowe służące adaptacji budynków w 
Józefosławiu do działania laboratoriów i 
platformy informatycznej -  ZP.RB.KK.8.2020 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony - 25.08.2020 r. 

Termin kontroli  08.03 - 07.04.2022 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 z dnia 

29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) poprzez 

używanie nazw własnych charakteryzujących 

produkty dostarczane przez konkretnych 

dostawców bądź wykonawców/producentów przy 

opisie przedmiotu zamówienia. Wskazanie nazw 

producentów konkretnych urządzeń lub 

rozwiązań w opisie przedmiotu zamówienia 

mogło mieć dyskryminujący czy też 

przesądzający wpływ na wybór danych towarów 

lub producentów w ofertach wykonawców 

starających się o udzielenie zamówienia, tym 

samym utrudniając uczciwą konkurencję i równe 

traktowanie wykonawców. 

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

Tak 


