
 

Instytucja Kontrolująca  Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów 
Unijnych 

Nazwa kontrolowanego podmiotu Politechnika Warszawska 

Nazwa Zamawiającego Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny 
Energetyki Cieplnej 

Nazwa programu operacyjnego RPO WM 2014 – 2020 

Nazwa i numer projektu RPMA.01.01.00-14-9875/17 
„Terenowy poligon doświadczalno – wdrożeniowy w 
powiecie przasnyskim” 

1 

Nazwa i numer zamówienia Zakup i dostawa stanowiska badań algorytmów i 
współdziałania obiektów na potrzeby realizacji 
projektu „Terenowy poligon doświadczalno – 
wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” 
RPMA.01.01.00-14-9875/17 do Instytutu Techniki 
Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału 
Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki 
Warszawskiej 
55-1132-2019 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony, 07.08.2019 r. 

Termin kontroli  19.07.2021 r. – 13.08.2021 r. oraz 21.09.2021 r. – 
22.09.2021 r.; 04.05.2022 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 Zakup i dostawa Tokarki CNC – 1 szt. na potrzeby 
realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno 
– wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” 
RPMA.01.01.00-14-9875/17 do Instytutu Techniki 
Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału 
Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki 
Warszawskiej. 
4-1132-2020 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony, 23.01.2020 r. 

Termin kontroli  19.07.2021 r. – 13.08.2021 r. oraz 21.09.2021 r. – 
22.09.2021 r.; 04.05.2022 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 Budowa budynku na potrzeby realizacji projektu 
„Terenowy poligon doświadczalno – wdrożeniowy w 
powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 
do Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki 
Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i 
Lotnictwa Politechniki Warszawskiej 
23-1132-2020 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony, 09.04.2020 r. 

Termin kontroli  19.07.2021 r. – 13.08.2021 r. oraz 21.09.2021 r. – 
22.09.2021 r.; 04.05.2022 r. 

Czy stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym 
postępowaniu?    

Tak 

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

- naruszenie art. 43 ust. 1 oraz art. 43 ust. 1 w związku 
z art. 9a ust. 2 ustawy Pzp z dnia 29.01.2004 r. 
polegające na wyznaczeniu zbyt krótkiego terminu 
składania ofert. 
-   naruszenie art. 29 ust. 3 ustawy Pzp z dnia 
29.01.2004 r poprzez używanie nazw własnych 
charakteryzujących produkty dostarczane przez 
konkretnych dostawców bądź 
wykonawców/producentów przy opisie przedmiotu 
zamówienia. 

Czy stwierdzone nieprawidłowości miały wpływ na 
wynik postępowania?   

Nieprawidłowość potencjalnie mogła mieć wpływ na 
wynik postępowania. 

4  

Nazwa i numer zamówienia Dostawa załogowej platformy badawczej na potrzeby 
realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno 
– wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” 
RPMA.01.01.00-14-9875/17 do Instytutu Techniki 
Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału 
Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki 
Warszawskiej,  
50-1132-2020 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony, 21.07.2020 r 

Termin kontroli  19.07.2021 r. – 13.08.2021 r. oraz 21.09.2021 r. – 
22.09.2021 r.; 04.05.2022 r. 

Czy stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym 
postępowaniu?    

Tak 

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

- naruszenie art. 22 ust. 1a ustawy z dnia 29.01.2004 
r. Prawo zamówień publicznych w związku ze 
skróceniem okresu referencyjnego dla dostaw 
poprzez sformułowanie warunku udziału w 
postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej i 
zawodowej polegającego na żądaniu od wykonawcy 
wykazania, że zrealizował (rozpoczął i zakończył) w 
okresie ostatnich 3 lat wymaganą liczbę dostaw. 

Czy stwierdzone nieprawidłowości miały wpływ na 
wynik postępowania?   

Nieprawidłowość potencjalnie mogła mieć wpływ na 
wynik postępowania. 

5  



 

Nazwa i numer zamówienia Dostawa 2 platform bezzałogowych na potrzeby 
realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno 
– wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” 
RPMA.01.01.00-14-9875/17 do Instytutu Techniki 
Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału 
Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki 
Warszawskiej  
25-1132-2020 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony, 10.06.2020 r. 

Termin kontroli  19.07.2021 r. – 13.08.2021 r. oraz 21.09.2021 r. – 
22.09.2021 r.; 04.05.2022 r. 

Czy stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym 
postępowaniu?    

Tak 

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

- naruszenie art. 22 ust. 1a ustawy z dnia 29.01.2004 
r. Prawo zamówień publicznych w związku ze 
skróceniem okresu referencyjnego dla dostaw 
poprzez sformułowanie warunku udziału w 
postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej i 
zawodowej polegającego na żądaniu od wykonawcy 
wykazania, że zrealizował (rozpoczął i zakończył) w 
okresie ostatnich 3 lat wymaganą liczbę dostaw. 

Czy stwierdzone nieprawidłowości miały wpływ na 
wynik postępowania?   

Nieprawidłowość potencjalnie mogła mieć wpływ na 
wynik postępowania. 

6  

Nazwa i numer zamówienia Zakup i dostawa czujnika aerometrycznego wysokiej 
dokładności do Laboratorium UAV Współdziałanie w 
ramach realizacji projektu „Terenowy poligon 
doświadczalno – wdrożeniowy w powiecie 
przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 do 
Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej 
Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa 
Politechniki Warszawskiej 
44-1132-2020 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony, 13.07.2020 r. 

Termin kontroli  19.07.2021 r. – 13.08.2021 r. oraz 21.09.2021 r. – 
22.09.2021 r.; 04.05.2022 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 Dostawa naziemnego stanowiska do badań nowych 
(bezemisyjnych, hybrydowych i innych) zespołów 
napędowych na potrzeby realizacji projektu 
„Terenowy poligon doświadczalno – wdrożeniowy w 
powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 
do Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki 



 

Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i 
Lotnictwa Politechniki Warszawskiej 
57-1132-2020 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony, 17.08.2020 r. 

Termin kontroli  19.07.2021 r. – 13.08.2021 r. oraz 21.09.2021 r. – 
22.09.2021 r.; 04.05.2022 r. 

Czy stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym 
postępowaniu?    

Tak 

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

- naruszenie art. 22 ust. 1a ustawy z dnia 29.01.2004 
r. Prawo zamówień publicznych w związku ze 
skróceniem okresu referencyjnego dla dostaw 
poprzez sformułowanie warunku udziału w 
postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej i 
zawodowej polegającego na żądaniu od wykonawcy 
wykazania, że zrealizował (rozpoczął i zakończył) w 
okresie ostatnich 3 lat wymaganą liczbę dostaw. 

Czy stwierdzone nieprawidłowości miały wpływ na 
wynik postępowania?   

Nieprawidłowość potencjalnie mogła mieć wpływ na 
wynik postępowania. 

8  

Nazwa i numer zamówienia Zakup i dostawa maszyny do badań weryfikacyjnych 
struktur kompozytowych do Warsztatu Klejenia 
Kompozytów na potrzeby realizacji projektu 
„Terenowy poligon doświadczalno – wdrożeniowy w 
powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 
do Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki 
Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i 
Lotnictwa Politechniki Warszawskiej 
59-1132-2020 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony, 08.09.2020 r. 

Termin kontroli  19.07.2021 r. – 13.08.2021 r. oraz 21.09.2021 r. – 
22.09.2021 r.; 04.05.2022 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 Dostawa skanera XRay na potrzeby realizacji projektu 
„Terenowy poligon doświadczalno – wdrożeniowy w 
powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 
do Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki 
Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i 
Lotnictwa Politechniki Warszawskiej  
101-1132-2020 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony, 14.12.2020 r 

Termin kontroli  19.07.2021 r. – 13.08.2021 r. oraz 21.09.2021 r. – 
22.09.2021 r.; 04.05.2022 r. 

Czy stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym 
postępowaniu?    

Tak 

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

- naruszenie art. 22 ust. 1a ustawy z dnia 29.01.2004 
r. Prawo zamówień publicznych w związku ze 
skróceniem okresu referencyjnego dla dostaw 
poprzez sformułowanie warunku udziału w 



 

postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej i 
zawodowej polegającego na żądaniu od wykonawcy 
wykazania, że zrealizował (rozpoczął i zakończył) w 
okresie ostatnich 3 lat wymaganą liczbę dostaw. 

Czy stwierdzone nieprawidłowości miały wpływ na 
wynik postępowania?   

Nieprawidłowość potencjalnie mogła mieć wpływ na 
wynik postępowania. 

10  

Nazwa i numer zamówienia Zakup i instalacja wyposażenia Laboratorium 
samolotów i bezzałogowców dla Wydziału 
Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki 
Warszawskiej 
MELBDZ.261.12.2021 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Tryb podstawowy, 25.05.2021 r. 

Termin kontroli  19.07.2021 r. – 13.08.2021 r. oraz 21.09.2021 r. – 
22.09.2021 r.; 04.05.2022 r. 

Czy stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym 
postępowaniu?    

Tak 

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

- naruszenie art. 99 ust. 4 ustawy Pzp z dnia 
11.09.2019 r.  poprzez używanie nazw własnych 
charakteryzujących produkty dostarczane przez 
konkretnych dostawców bądź 
wykonawców/producentów przy opisie przedmiotu 
zamówienia. 

Czy stwierdzone nieprawidłowości miały wpływ na 
wynik postępowania?   

Nieprawidłowość potencjalnie mogła mieć wpływ na 
wynik postępowania. 

11  

Nazwa i numer zamówienia Zakup i dostawa oprogramowania CAD z modułem 
CAM do Laboratorium Komputerowego na potrzeby 
realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-
wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” 
RPMA.01.01.00-14-9875/17” dla Instytutu Techniki 
Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału 
Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej 
2-1132-2020 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony, 23.01.2020 r. 

Termin kontroli  19.07.2021 r. – 13.08.2021 r. oraz 21.09.2021 r. – 
22.09.2021 r.; 04.05.2022 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 

12  

Nazwa i numer zamówienia Zakup i dostawa Zestawu foto-video + obiektywy – 
zadanie 1, oraz zestawu do obserwacji i rejestracji 
latających UAV oraz terenu – zadanie 2 do 
Laboratorium UAV dla rolnictwa na potrzeby realizacji 
projektu  
„Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w 
powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 
dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki 
Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i 
Lotnictwa Politechniki Warszawskiej 



 

5-1132-2020 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony, 03.02.2020 r. 

Termin kontroli  19.07.2021 r. – 13.08.2021 r. oraz 21.09.2021 r. – 
22.09.2021 r.; 04.05.2022 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 

13  

Nazwa i numer zamówienia Zakup i dostawa oprogramowania LabView w wersji 
Program NI Embedded Control and Monitoring 
Software Suite w związku z realizacją projektu 
„Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w 
powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 
dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki 
Stosowanej Wydziału Energetyki i Lotnictwa 
Politechniki Warszawskiej,  
12-1132-2020 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony, 05.03.2020 r. 

Termin kontroli  19.07.2021 r. – 13.08.2021 r. oraz 21.09.2021 r. – 
22.09.2021 r.; 04.05.2022 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 

14  

Nazwa i numer zamówienia Dostawa średniego UAV (zad. 1) oraz 
wielowirnikowca (zad. 2) do laboratorium UAV dla 
rolnictwa na potrzeby realizacji projektu „Terenowy 
poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie 
przasnyskim”  
43-1132-2020 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony, 28.07.2020 r. 

Termin kontroli  19.07.2021 r. – 13.08.2021 r. oraz 21.09.2021 r. – 
22.09.2021 r.; 04.05.2022 r. 

Czy stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym 
postępowaniu?    

Tak 

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

- naruszenie art. 22 ust. 1a ustawy z dnia 29.01.2004 
r. Prawo zamówień publicznych w związku ze 
skróceniem okresu referencyjnego dla dostaw 
poprzez sformułowanie warunku udziału w 
postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej i 
zawodowej polegającego na żądaniu od wykonawcy 
wykazania, że zrealizował (rozpoczął i zakończył) w 
okresie ostatnich 3 lat wymaganą liczbę dostaw. 
-  naruszenie art. 45 ust. 1 p. 3 ustawy Pzp z dnia 
29.01.2004 r.  Zamawiający zażądał wadium o 
wartości przewyższającej 3% wartości zamówienia, 



 

Czy stwierdzone nieprawidłowości miały wpływ na 
wynik postępowania?   

Nieprawidłowość potencjalnie mogła mieć wpływ na 
wynik postępowania. 

15  

Nazwa i numer zamówienia Dostawa stacji roboczych do Laboratorium 
Monitorowania Obszaru powstającego w ramach 
realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-
wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” 
RPMA.01.01.00-14-9875/17” dla Instytutu Techniki 
Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału 
Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej 
90-1132-2020 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony, 23.11.2020 r. 

Termin kontroli  19.07.2021 r. – 13.08.2021 r. oraz 21.09.2021 r. – 
22.09.2021 r.; 04.05.2022 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 

16  

Nazwa i numer zamówienia Dostawę komputera przenośnego do symulatora BSP 
wraz z elementami dodatkowymi w ramach realizacji 
projektu „Terenowy poligon doświadczalno-
wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” 
RPMA.01.01.00-14-9875/17” dla Instytutu Techniki 
Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału 
Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej 
103-1132-2020 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony, 18.12.2020 r. 

Termin kontroli  19.07.2021 r. – 13.08.2021 r. oraz 21.09.2021 r. – 
22.09.2021 r.; 04.05.2022 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 

17  

Nazwa i numer zamówienia Dostawa 3-osiowej frezarki sterowanej numerycznie 
– zadanie 1, oraz tokarki ze skośnym łożem – zadanie 
1 na potrzeby realizacji projektu „Terenowy poligon 
doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie 
przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 dla 
Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej 
Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa 
Politechniki Warszawskiej 
108-1132-2020 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony, 17.12.2020 r. 

Termin kontroli  19.07.2021 r. – 13.08.2021 r. oraz 21.09.2021 r. – 
22.09.2021 r.; 04.05.2022 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 

18  

Nazwa i numer zamówienia Dostawa kamer mobilnych do Laboratorium UAV 
Współdziałanie w ramach realizacji projektu 
„Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w 
powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17” 
dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki 
Stosowanej Wydziału Energetyki i Lotnictwa 
Politechniki Warszawskiej 
106-1132-2020 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony, 18.12.2020 r. 

Termin kontroli  19.07.2021 r. – 13.08.2021 r. oraz 21.09.2021 r. – 
22.09.2021 r.; 04.05.2022 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 

19  

Nazwa i numer zamówienia Zakup plotera do wycinania formatek 
preimpregnatów dla Instytutu Techniki Lotniczej i 
Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego 
Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej 
MELBDZ.261.7.2021 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Tryb podstawowy, 25.05.2021 r. 

Termin kontroli  19.07.2021 r. – 13.08.2021 r. oraz 21.09.2021 r. – 
22.09.2021 r.; 04.05.2022 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 

20  

Nazwa i numer zamówienia Dostawa radiostacji wraz z osprzętem do 
Laboratorium UAV Współdziałanie dla Instytutu 
Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału 
Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki 
Warszawskiej 
MELBDZ.261.8.2021 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Tryb podstawowy, 25.05.2021 r. 

Termin kontroli  19.07.2021 r. – 13.08.2021 r. oraz 21.09.2021 r. – 
22.09.2021 r.; 04.05.2022 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 

21  

Nazwa i numer zamówienia Dostawa: elementów zasilających oraz elementów 
elektronicznych – zadanie 1, oraz elementów do 
stanowiska badania algorytmów i współdziałania 
obiektów – zadanie 2 
MELBDZ.261.17.2021 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Tryb podstawowy, 08.06.2021 r. 

Termin kontroli  19.07.2021 r. – 13.08.2021 r. oraz 21.09.2021 r. – 
22.09.2021 r.; 04.05.2022 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 

22  

Nazwa i numer zamówienia Zakup elementów symulatora BSP powstającego w 
ramach Laboratorium UAV Współdziałania dla 
Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej 
Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa PW 
MELBDZ.261.26.2021 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Tryb podstawowy, 30.06.2021 r. 

Termin kontroli  19.07.2021 r. – 13.08.2021 r. oraz 21.09.2021 r. – 
22.09.2021 r.; 04.05.2022 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 

23  

Nazwa i numer zamówienia Zakup i dostawa elementów wyposażenia 
laboratorium druku 3D i CNC, tj.: biurkowa drukarka 
3D w technologii FDM/FFF obszar roboczy 200 – 6 
szt., biurkowa drukarka 3D w technologii FDM/FFF 
obszar roboczy 300 – 3 szt. , drukarka 3D w 
technologii SLA – 1 szt., skaner 3D ręczny  - 1 szt. na 
potrzeby realizacji projektu „Terenowy poligon 
doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie 
przasnyskim”. 
36-1132-2019 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony, 17.05.2019 r. 

Termin kontroli  19.07.2021 r. – 13.08.2021 r. oraz 21.09.2021 r. – 
22.09.2021 r.; 04.05.2022 r. 

Czy stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym 
postępowaniu?    

Tak 

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

- naruszenie art. 29 ust. 3 ustawy Pzp z dnia 
29.01.2004 r poprzez używanie nazw własnych 
charakteryzujących produkty dostarczane przez 
konkretnych dostawców bądź 



 

wykonawców/producentów przy opisie przedmiotu 
zamówienia. 
- naruszenie art. 22 ust. 1a ustawy z dnia 29.01.2004 
r. Prawo zamówień publicznych w związku ze 
skróceniem okresu referencyjnego dla dostaw 
poprzez sformułowanie warunku udziału w 
postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej i 
zawodowej polegającego na żądaniu od wykonawcy 
wykazania, że zrealizował (rozpoczął i zakończył) w 
okresie ostatnich 3 lat wymaganą liczbę dostaw. 

Czy stwierdzone nieprawidłowości miały wpływ na 
wynik postępowania?  

Nieprawidłowość potencjalnie mogła mieć wpływ na 
wynik postępowania. 

24  

Nazwa i numer zamówienia Zakup i dostawa serwera do Laboratorium 
Komputerowego na potrzeby realizacji projektu 
„Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w 
powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 
dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki 
Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i 
Lotnictwa Politechniki Warszawskiej 
67-1132-2019 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony, 16.09.2019 r. 

Termin kontroli  19.07.2021 r. – 13.08.2021 r. oraz 21.09.2021 r. – 
22.09.2021 r.; 04.05.2022 r. 

Czy stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym 
postępowaniu?    

Tak 

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

- naruszenie art. 29 ust. 3 ustawy Pzp z dnia 
29.01.2004 r poprzez używanie nazw własnych 
charakteryzujących produkty dostarczane przez 
konkretnych dostawców bądź 
wykonawców/producentów przy opisie przedmiotu 
zamówienia. 

Czy stwierdzone nieprawidłowości miały wpływ na 
wynik postępowania?   

Nieprawidłowość potencjalnie mogła mieć wpływ na 
wynik postępowania. 

25  

Nazwa i numer zamówienia Zakup i dostawa oprogramowania MES do 
przeprowadzenia analiz MES i CFD do Laboratorium 
Komputerowego na potrzeby realizacji projektu  
„Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w 
powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-
9875/17”dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki 
Stosowanej Politechniki Warszawskiej                   
72-1132-2019 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony, 02.10.2019 r. 

Termin kontroli  19.07.2021 r. – 13.08.2021 r. oraz 21.09.2021 r. – 
22.09.2021 r.; 04.05.2022 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 

26  



 

Nazwa i numer zamówienia Zakup i dostawa Pomiarowego zestawu 
Geodezyjnego na potrzeby realizacji projektu 
„Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w 
powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 
dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki 
Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i 
Lotnictwa Politechniki Warszawskiej 
85-1132-2019 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony, 21.11.2019 r. 

Termin kontroli  19.07.2021 r. – 13.08.2021 r. oraz 21.09.2021 r. – 
22.09.2021 r.; 04.05.2022 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 

27  

Nazwa i numer zamówienia Drukarki i plotery 
8-1132-2020 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony, 21.02.2020 r 

Termin kontroli  19.07.2021 r. – 13.08.2021 r. oraz 21.09.2021 r. – 
22.09.2021 r.; 04.05.2022 r. 

Czy stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym 
postępowaniu?    

Tak 

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

- naruszenie art. 29 ust. 3 ustawy Pzp z dnia 
29.01.2004 r poprzez używanie nazw własnych 
charakteryzujących produkty dostarczane przez 
konkretnych dostawców bądź 
wykonawców/producentów przy opisie przedmiotu 
zamówienia. 

Czy stwierdzone nieprawidłowości miały wpływ na 
wynik postępowania?   

Nieprawidłowość potencjalnie mogła mieć wpływ na 
wynik postępowania. 

28  

Nazwa i numer zamówienia Dostawa systemu korelacji obrazu DIC na potrzeby 
realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-
wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” 
RPMA.01.01.00-14-9875/17 dla Instytutu Techniki 
Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału 
Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki 
Warszawskiej 
18-1132-2019 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony, 07.04.2020 r. 

Termin kontroli  19.07.2021 r. – 13.08.2021 r. oraz 21.09.2021 r. – 
22.09.2021 r.; 04.05.2022 r. 

Czy stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym 
postępowaniu?    

Tak 

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

- naruszenie art. 22 ust. 1a ustawy z dnia 29.01.2004 
r. Prawo zamówień publicznych w związku ze 
skróceniem okresu referencyjnego dla dostaw 
poprzez sformułowanie warunku udziału w 
postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej i 
zawodowej polegającego na żądaniu od wykonawcy 



 

wykazania, że zrealizował (rozpoczął i zakończył) w 
okresie ostatnich 3 lat wymaganą liczbę dostaw. 
- naruszenie art. 22 ust. 1 a ustawy Pzp z dnia 
29.01.2004 r. polegające na żądaniu od wykonawców 
doświadczenia w realizacji 10 dostaw systemów 
korelacji obrazu DIC dostaw o charakterze i złożoności 
porównywalnych z przedmiotem zamówienia o 
łącznej wartości 1 000 000 zł netto przy szacowanej 
wartości zamówienia 480 000 zł netto. 

Czy stwierdzone nieprawidłowości miały wpływ na 
wynik postępowania?   

Nieprawidłowość potencjalnie mogła mieć wpływ na 
wynik postępowania. 

29  

Nazwa i numer zamówienia Zakup i dostawa urządzeń komputerowych: stacja 
robocza do prac projektowych - zadanie 1, 2 wydajne 
laptopy – zadanie 2, 1 wydajny laptop – zadanie 3, do 
Laboratorium Komputerowego w związku z realizacją 
projektu „Terenowy poligon doświadczalno-
wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” 
RPMA.01.01.00-14-9875/17 do Instytutu Techniki 
Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału 
Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki 
Warszawskiej 
15-1132-2019 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony, 07.04.2020 r. 

Termin kontroli  19.07.2021 r. – 13.08.2021 r. oraz 21.09.2021 r. – 
22.09.2021 r.; 04.05.2022 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 

30  

Nazwa i numer zamówienia Zakup i dostawa oprogramowania Flightlab do 
modelowania obiektów latających do Laboratorium 
UAV Współdziałanie w związku z realizacją projektu 
„Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w 
powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 
dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki 
Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i 
Lotnictwa Politechniki Warszawskiej 
24-1132-2020 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony, 21.04.2020 r. 

Termin kontroli  19.07.2021 r. – 13.08.2021 r. oraz 21.09.2021 r. – 
22.09.2021 r.; 04.05.2022 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 

31  



 

Nazwa i numer zamówienia Zakup i dostawa: Kamery szybkiej kolor z 
oświetleniem, zestawem statywów i oświetleniem – 
zadanie 1, oraz Przenośnej akwizycji danych – zadanie 
2 na potrzeby realizacji projektu „Terenowy poligon 
doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie 
przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 dla 
Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej 
Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa 
Politechniki Warszawskiej 
26-1132-2020 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony, 09.06.2020 r. 

Termin kontroli  19.07.2021 r. – 13.08.2021 r. oraz 21.09.2021 r. – 
22.09.2021 r.; 04.05.2022 r. 

Czy stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym 
postępowaniu?    

Tak 

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

- naruszenie art. 22 ust. 1a ustawy z dnia 29.01.2004 
r. Prawo zamówień publicznych w związku ze 
skróceniem okresu referencyjnego dla dostaw 
poprzez sformułowanie warunku udziału w 
postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej i 
zawodowej polegającego na żądaniu od wykonawcy 
wykazania, że zrealizował (rozpoczął i zakończył) w 
okresie ostatnich 3 lat wymaganą liczbę dostaw. 

Czy stwierdzone nieprawidłowości miały wpływ na 
wynik postępowania?   

Nieprawidłowość potencjalnie mogła mieć wpływ na 
wynik postępowania. 

32  

Nazwa i numer zamówienia Bezzałogowe statki powietrzne 
42-1132-2020 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony, 24.07.2020 r. 

Termin kontroli  19.07.2021 r. – 13.08.2021 r. oraz 21.09.2021 r. – 
22.09.2021 r.; 04.05.2022 r. 

Czy stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym 
postępowaniu?    

Tak 

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

- naruszenie art. 22 ust. 1a ustawy z dnia 29.01.2004 
r. Prawo zamówień publicznych w związku ze 
skróceniem okresu referencyjnego dla dostaw 
poprzez sformułowanie warunku udziału w 
postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej i 
zawodowej polegającego na żądaniu od wykonawcy 
wykazania, że zrealizował (rozpoczął i zakończył) w 
okresie ostatnich 3 lat wymaganą liczbę dostaw. 

Czy stwierdzone nieprawidłowości miały wpływ na 
wynik postępowania?   

Nieprawidłowość potencjalnie mogła mieć wpływ na 
wynik postępowania. 

33  

Nazwa i numer zamówienia Obrabiarki 
72-1132-2020 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony, 27.10.2020 r. 

Termin kontroli  19.07.2021 r. – 13.08.2021 r. oraz 21.09.2021 r. – 
22.09.2021 r.; 04.05.2022 r. 

Czy stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym 
postępowaniu?    

Tak 

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

- naruszenie art. 22 ust. 1a ustawy z dnia 29.01.2004 
r. Prawo zamówień publicznych w związku ze 
skróceniem okresu referencyjnego dla dostaw 
poprzez sformułowanie warunku udziału w 



 

postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej i 
zawodowej polegającego na żądaniu od wykonawcy 
wykazania, że zrealizował (rozpoczął i zakończył) w 
okresie ostatnich 3 lat wymaganą liczbę dostaw. 

Czy stwierdzone nieprawidłowości miały wpływ na 
wynik postępowania?   

Nieprawidłowość potencjalnie mogła mieć wpływ na 
wynik postępowania. 

34  

Nazwa i numer zamówienia Dostawa zestawu przenośnego do napraw struktur 
kompozytowych do Warsztatu Klejenia Kompozytów 
na potrzeby realizacji projektu „Terenowy poligon 
doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie 
przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 dla 
Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej 
Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa 
Politechniki Warszawskiej 
74-1132-2019 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony, 21.10.2020 r. 

Termin kontroli  19.07.2021 r. – 13.08.2021 r. oraz 21.09.2021 r. – 
22.09.2021 r.; 04.05.2022 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 

35  

Nazwa i numer zamówienia Dostawa komputerów pokładowych do Laboratorium 
UAV Współdziałanie powstającego w ramach 
realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-
wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” 
RPMA.01.01.00-14-9875/17 do Instytutu Techniki 
Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału 
Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki 
Warszawskiej 
87-1132-2020 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony, 19.11.2020 r. 

Termin kontroli  19.07.2021 r. – 13.08.2021 r. oraz 21.09.2021 r. – 
22.09.2021 r.; 04.05.2022 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 

36  

Nazwa i numer zamówienia Dostawa kompletu zmodyfikowanych skrzydeł na 
potrzeby realizacji projektu pn. „Terenowy poligon 
doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie 
przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 dla 
Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej 
Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa 
Politechniki Warszawskiej 
102-1132-2020 



 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony, 18.12.2020 r. 

Termin kontroli  19.07.2021 r. – 13.08.2021 r. oraz 21.09.2021 r. – 
22.09.2021 r.; 04.05.2022 r. 

Czy stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym 
postępowaniu?    

Tak 

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

- naruszenie art. 22 ust. 1a ustawy z dnia 29.01.2004 
r. Prawo zamówień publicznych w związku ze 
skróceniem okresu referencyjnego dla dostaw 
poprzez sformułowanie warunku udziału w 
postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej i 
zawodowej polegającego na żądaniu od wykonawcy 
wykazania, że zrealizował (rozpoczął i zakończył) w 
okresie ostatnich 3 lat wymaganą liczbę dostaw. 
-  naruszenie art. 45 ust. 4 ustawy PZP z dnia 
29.01.2004 r. polegające na ustaleniu wysokości 
wadium większej niż 3% wartości zamówienia. 

Czy stwierdzone nieprawidłowości miały wpływ na 
wynik postępowania?   

Nieprawidłowość potencjalnie mogła mieć wpływ na 
wynik postępowania. 

37  

Nazwa i numer zamówienia Dostawa elementów elektrycznych i elektronicznych 
Laboratorium UAV Współdziałanie powstającego w 
ramach realizacji projektu „Terenowy poligon 
doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie 
przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 dla 
Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej 
Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa 
Politechniki Warszawskiej 
110-1132-2019 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony, 23.12.2020 r. 

Termin kontroli  19.07.2021 r. – 13.08.2021 r. oraz 21.09.2021 r. – 
22.09.2021 r.; 04.05.2022 r. 

Czy stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym 
postępowaniu?    

Tak 

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

- naruszenie art. 22 ust. 1a ustawy z dnia 29.01.2004 
r. Prawo zamówień publicznych w związku ze 
skróceniem okresu referencyjnego dla dostaw 
poprzez sformułowanie warunku udziału w 
postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej i 
zawodowej polegającego na żądaniu od wykonawcy 
wykazania, że zrealizował (rozpoczął i zakończył) w 
okresie ostatnich 3 lat wymaganą liczbę dostaw. 

Czy stwierdzone nieprawidłowości miały wpływ na 
wynik postępowania?   

Nieprawidłowość potencjalnie mogła mieć wpływ na 
wynik postępowania. 

38  

Nazwa i numer zamówienia Sprzęt do przesyłu danych 
104-1132-2020 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony, 21.12.2020 r. 

Termin kontroli  19.07.2021 r. – 13.08.2021 r. oraz 21.09.2021 r. – 
22.09.2021 r.; 04.05.2022 r. 

Czy stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym 
postępowaniu?    

Tak 

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

- naruszenie art. 22 ust. 1a ustawy z dnia 29.01.2004 
r. Prawo zamówień publicznych w związku ze 
skróceniem okresu referencyjnego dla dostaw 
poprzez sformułowanie warunku udziału w 



 

postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej i 
zawodowej polegającego na żądaniu od wykonawcy 
wykazania, że zrealizował (rozpoczął i zakończył) w 
okresie ostatnich 3 lat wymaganą liczbę dostaw. 

Czy stwierdzone nieprawidłowości miały wpływ na 
wynik postępowania?   

Nieprawidłowość potencjalnie mogła mieć wpływ na 
wynik postępowania. 

39  

Nazwa i numer zamówienia Dostawa wyposażenia do Laboratorium UAV 
Współdziałanie – 4 zadania, w ramach realizacji 
projektu „Terenowy poligon doświadczalno-
wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” 
MELBDZ.261.16.2021 

Tryb i termin wszczęcia postępowania tryb podstawowy (art. 275 pkt 1 ustawy) bez 
możliwości negocjacji, 01.06.2021 r. 

Termin kontroli  19.07.2021 r. – 13.08.2021 r. oraz 21.09.2021 r. – 
22.09.2021 r.; 04.05.2022 r. 

Czy stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym 
postępowaniu?    

Tak 

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

- naruszenie art. 99 ust. 4 ustawy Pzp z dnia 
11.09.2019 r.  poprzez używanie nazw własnych 
charakteryzujących produkty dostarczane przez 
konkretnych dostawców bądź 
wykonawców/producentów przy opisie przedmiotu 
zamówienia. 

Czy stwierdzone nieprawidłowości miały wpływ na 
wynik postępowania?   

Nieprawidłowość potencjalnie mogła mieć wpływ na 
wynik postępowania. 

40  

Nazwa i numer zamówienia Zakup i dostawa Stanowiska projektowania i obróbki 
CNC elementów konstrukcji lotniczych i 
oprzyrządowania technologicznego – zadanie 1 oraz 
Stanowiska przygotowania technicznego statków 
powietrznych do operacji lotniczych i prób w locie – 
zadanie 2 do Warsztatu lotniczego na potrzeby 
realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-
wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” 
RPMA.01.01.00-14-9875/17 dla Instytutu Techniki 
Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału 
Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki 
Warszawskiej 
76-1132-2019 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony, 05.11.2019 r. 

Termin kontroli  19.07.2021 r. – 13.08.2021 r. oraz 21.09.2021 r. – 
22.09.2021 r.; 04.05.2022 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 

41  

Nazwa i numer zamówienia Dostawa dodatkowych elementów, części 
zapasowych oraz materiałów eksploatacyjnych – 
zadanie 1 oraz wyposażenia warsztatowego – zadanie 
2 do Laboratorium UAV Współdziałanie powstającego 



 

w ramach realizacji projektu „Terenowy poligon 
doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie 
przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 dla 
Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej 
Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa 
Politechniki Warszawskiej 
79-1132-2020 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony, 25.11.2020 r. 

Termin kontroli  19.07.2021 r. – 13.08.2021 r. oraz 21.09.2021 r. – 
22.09.2021 r.; 04.05.2022 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 

42  

Nazwa i numer zamówienia Zakup oprogramowania do Laboratorium UAV 
Współdziałanie powstającego w ramach realizacji 
projektu „Terenowy poligon doświadczalno-
wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” 
RPMA.01.01.00-14-9875/17 dla Instytutu Techniki 
Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału 
Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki 
Warszawskiej 
107-1132-2020 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony, 21.12.2020 r. 

Termin kontroli  19.07.2021 r. – 13.08.2021 r. oraz 21.09.2021 r. – 
22.09.2021 r.; 04.05.2022 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 

43  

Nazwa i numer zamówienia Zakup: Stanowiska niwelacji, stabilizacji oraz testów 
wytrzymałościowych – zadanie 1 oraz Stanowiska 
integracji systemów elektronicznych – zadanie 2 do 
Warsztatu lotniczego na potrzeby realizacji projektu 
„Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w 
powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-
9875/17dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki 
Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i 
Lotnictwa Politechniki Warszawskiej 
91-1132-2020 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony, 23.11.2020 r. 

Termin kontroli  19.07.2021 r. – 13.08.2021 r. oraz 21.09.2021 r. – 
22.09.2021 r.; 04.05.2022 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 

44  

Nazwa i numer zamówienia Zakup i dostawa urządzeń komputerowych do 
Laboratorium UAV Współdziałanie powstającego w 
ramach realizacji projektu „Terenowy poligon 
doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie 
przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 do 
Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej 
Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa 
Politechniki Warszawskiej 
21-1132-2020 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony, 07.04.2020 r. 

Termin kontroli  19.07.2021 r. – 13.08.2021 r. oraz 21.09.2021 r. – 
22.09.2021 r.; 04.05.2022 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 

45  

Nazwa i numer zamówienia Zakup podzespołów mechanicznych do budowy 
śmigłowców bezzałogowych – 1, materiałów 
do budowy śmigłowców bezzałogowych – 2 , 
wyposażenia elektronicznego do śmigłowców 
bezzałogowych – 3 
MELBDZ.261.21.2021 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Tryb podstawowy, 14.06.2021 r. 

Termin kontroli  19.07.2021 r. – 13.08.2021 r. oraz 21.09.2021 r. – 
22.09.2021 r.; 04.05.2022 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 

46  

Nazwa i numer zamówienia Dostawa czujników AHRS wraz z odbiornikiem GPS do 
Laboratorium UAV Współdziałanie powstającego w 
ramach realizacji projektu „Terenowy poligon 
doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie 
przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/177 dla 
Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej 
Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa 
Politechniki Warszawskiej 
34-1132-2020 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony, 02.07.2020 r. 

Termin kontroli  19.07.2021 r. – 13.08.2021 r. oraz 21.09.2021 r. – 
22.09.2021 r.; 04.05.2022 r. 



 

 

Informacja o wynikach kontroli postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu 

prowadzonej przez Instytucję Zarządzają Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Mazowieckiego 

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 

47  

Nazwa i numer zamówienia Dostawa okularów VR wraz z osprzętem do 
Laboratorium UAV Współdziałanie powstającego dla 
Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej 
Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa 
 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Tryb podstawowy, 17.06.2021 r. 

Termin kontroli  19.07.2021 r. – 13.08.2021 r. oraz 21.09.2021 r. – 
22.09.2021 r.; 04.05.2022 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 


