
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 Miasto Żyrardów 

Nazwa Zamawiającego 1. Miasto Żyrardów, Gmina Grodzisk Mazowiecki, 
Gmina Miasto Pruszków, 

2. Miasto Żyrardów, 
3. Miasto Żyrardów, 
4. Miasto Żyrardów, 
5. Gmina Grodzisk Mazowiecki, 
6. Gmina Grodzisk Mazowiecki 
7. Gmina Miasto Pruszków 
8. Gmina Miasto Pruszków 
9. Gmina Miasto Pruszków 

Nazwa programu operacyjnego RPO WM 2014 – 2020 

Nazwa i numer projektu RPMA.04.03.01-14-9834/17„Zielone płuca Mazowsza 
– rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo 
– zachodniej części województwa” 

1 

Nazwa i numer zamówienia Dostawa autobusów elektrycznych i systemów 
ładowania.  ZP.271.2.36.2020.JM 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony, 22.12.2020 r. 

Termin kontroli  27.06.2022 r. - 15.07.2022 r. 

Czy stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym 
postępowaniu? 

Nie 

Opis stwierdzonych nieprawidłowości ze wskazaniem 
podstawy prawnej wynikającej z Ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych  

Nie dotyczy 

Czy stwierdzone nieprawidłowości miały wpływ na 
wynik postępowania? 

Nie dotyczy 

2 

Nazwa i numer zamówienia Dostawa i montaż wiat autobusowych w Żyrardowie  
ZP.271.2.41.2021.AB 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony, 05.11.2021 r 

Termin kontroli  27.06.2022 r. - 15.07.2022 r. 

Czy stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym 
postępowaniu?  

Nie 

Opis stwierdzonych nieprawidłowości ze wskazaniem 
podstawy prawnej wynikającej z Ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych  

Nie dotyczy 

Czy stwierdzone nieprawidłowości miały wpływ na 
wynik postępowania?  

Nie dotyczy 

3  

Nazwa i numer zamówienia Przebudowa ul. Skrowaczewskiego i Kapitana Pałaca 
na odcinku od projektowanej zatoki autobusowej do 
skrzyżowania z ul. F. de Girarda wraz z przebudową 
skrzyżowania ul. Skrowaczewskiego z ul. Kapitana 
Pałaca i z ul. I. Zielińskiej polegającą na wykonaniu 
ronda umożliwiającego bezkolizyjne poruszenia się 
pojazdów. 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony, 04.12.2020 r. 
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Termin kontroli  27.06.2022 r. - 15.07.2022 r. 

Czy stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym 
postępowaniu? 

Nie 

Opis stwierdzonych nieprawidłowości ze wskazaniem 
podstawy prawnej wynikającej z Ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych  

Nie dotyczy 

Czy stwierdzone nieprawidłowości miały wpływ na 
wynik postępowania? 

Nie dotyczy 

4  

Nazwa i numer zamówienia Budowa zajezdni autobusowej z punktem ładowania 
przy ul. Skrowaczewskiego w Żyrardowie  
ZP.271.2.40.2021.MP 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Tryb podstawowy , 29.10.2021 r. 

Termin kontroli  27.06.2022 r. - 15.07.2022 r. 

Czy stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym 
postępowaniu? 

Nie 

Opis stwierdzonych nieprawidłowości ze wskazaniem 
podstawy prawnej wynikającej z Ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych  

Nie dotyczy 

Czy stwierdzone nieprawidłowości miały wpływ na 
wynik postępowania? 

Nie dotyczy 

5  

Nazwa i numer zamówienia Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż ul. 
Osowieckiej w Adamowiźnie oraz przystanków 
autobusowych wzdłuż ulicy Dalekiej i Spokojnej w 
Grodzisku Mazowieckim 
ZP.271.27.2021 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Tryb podstawowy, 14.04.2021 r. 

Termin kontroli  27.06.2022 r. - 15.07.2022 r. 

Czy stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym 
postępowaniu?  

Nie 

Opis stwierdzonych nieprawidłowości ze wskazaniem 
podstawy prawnej wynikającej z Ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych  

Nie dotyczy 

Czy stwierdzone nieprawidłowości miały wpływ na 
wynik postępowania?  

Nie dotyczy 

6  

Nazwa i numer zamówienia Budowa zatoki autobusowej przy ul. 
Towarowej/Traugutta w Grodzisku Maz. oraz zajezdni 
autobusowej w Chrzanowie Dużym w gminie Grodzisk 
Mazowiecki,  ZP.271.116.2021 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Tryb podstawowy, 27.10.2021 r. 

Termin kontroli  27.06.2022 r. - 15.07.2022 r. 

Czy stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym 
postępowaniu?  

Nie 

Opis stwierdzonych nieprawidłowości ze wskazaniem 
podstawy prawnej wynikającej z Ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych  

Nie dotyczy 

Czy stwierdzone nieprawidłowości miały wpływ na 
wynik postępowania? 

Nie dotyczy 

7  

Nazwa i numer zamówienia Budowa ulicy Brzezińskiego w Pruszkowie 
WI.272.2.6.2018 
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Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony, 04.02.2018 r . 

Termin kontroli  27.06.2022 r. - 15.07.2022 r. 

Czy stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym 
postępowaniu?  

Tak 

Opis stwierdzonych nieprawidłowości ze wskazaniem 
podstawy prawnej wynikającej z Ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych 

Naruszenie  art. 12a. ust. 1 i 2 Pzp (ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.  
Zamawiający zmieniając warunki udziału w 
postępowaniu nie wydłużył terminu składania ofert. 

Czy stwierdzone nieprawidłowości miały wpływ na 
wynik postępowania?  

Nie 

8  

Nazwa i numer zamówienia Przebudowa zatoki autobusowej w Al. Wojska 
Polskiego wraz z przebudową drogi wewnętrznej przy 
Al. Wojska Polskiego i ul. Plantowej w Pruszkowie. 
ZP.271.116.2021 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Tryb podstawowy, 00269883/01 

Termin kontroli  27.06.2022 r. - 15.07.2022 r. 

Czy stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym 
postępowaniu?  

Nie  

Opis stwierdzonych nieprawidłowości ze wskazaniem 
podstawy prawnej wynikającej z Ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych  

Nie dotyczy 

Czy stwierdzone nieprawidłowości miały wpływ na 
wynik postępowania?  

Nie dotyczy 

9  

Nazwa i numer zamówienia Budowa ul. Nowoinżynierskiej i ul. Elektrycznej w 
Pruszkowie 
00059102/01 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Tryb podstawowy, 16.02.2022 r. 

Termin kontroli  27.06.2022 r. - 15.07.2022 r. 

Czy stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym 
postępowaniu? 

Nie 

Opis stwierdzonych nieprawidłowości ze wskazaniem 
podstawy prawnej wynikającej z Ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych  

Nie dotyczy 

Czy stwierdzone nieprawidłowości miały wpływ na 
wynik postępowania?  

Nie dotyczy 


