
 

 

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 Gmina Piaseczno 

Nazwa Zamawiającego Gmina Piaseczno 

Nazwa programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014-2020 

(RPO WM 2014-2020) 

Nazwa i numer projektu Uruchomienie e-usług związanych z Piaseczyńską 
Kartą Mieszkańca w Gminie Piaseczno; nr wniosku o 

dofinansowanie: RPMA.02.01.02-14-a922/18; 

1 

Nazwa i numer zamówienia Uruchomienie E-usług związanych z Piaseczyńską 
Kartą Mieszkańca. 

Część nr 1: Rozbudowa systemu do wydawania, 
obsługi i weryfikacji ważności kart elektronicznych w 

ramach realizacji programów: Piaseczyńska Karta 
Mieszkańca i Piaseczyńska Karta Dużej Rodziny. 

Część nr 2: Budowa, utrzymanie i obsługa serwisowa 
aplikacji mobilnej 

sygnatura postępowania: 30/2020 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony 
data wszczęcia postępowania: 15 kwiecień 2020 r. 

Termin kontroli  4 – 7 lipca 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) 

W postępowanie o sygn. o sygn.: 30/2020 
dotyczącym uruchomienia e-usług związanych z 
Piaseczyńską Kartą Mieszkańca zamawiający w 
ogłoszeniu o zamówienie w Sekcji III: Informacje o 
charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i 
technicznym określił warunek zdolności technicznej 
lub zawodowej w części I zamówienia w ten sposób, 
iż wykonawca powinien się wykazać w przeciąg 
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 
ofert, że wykonał, co najmniej cztery wdrożenia 
systemu obsługi karty mieszkańca w jednostkach 
samorządu terytorialnego. Natomiast  
w części II zamówienia powinien wykonawca wykazać 
się co najmniej jedną aplikację mobilną wdrożoną do 
użytkowania w jednostkach samorządu 
terytorialnego. Dalej zamawiający określił warunek 
dysponowania co najmniej jedną osobą wyznaczoną 
do sprawowania funkcji specjalisty w zakresie 
wdrażania systemów informatycznych posiadającą 
wyższe wykształcenie i co najmniej 2-letnie 
doświadczenie w tym zakresie odpowiedzialną za 
wdrożenie systemów informatycznych obsługujących 
karty mieszkańca w innych jednostkach samorządu 
terytorialnego przy co najmniej czterech wdrożeniach 
(dotyczy części II zamówienia) – uzależnienie 
warunków udziału w postępowaniu  



 

 

 

 

w zakresie posiadanego doświadczenia we wdrożeniu 
systemu, aplikacji mobilnej dla jednostki samorządu 
terytorialnego, co 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. 


