
 

 

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 Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie 

Nazwa Zamawiającego Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie 

Nazwa programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 

Nazwa i numer projektu Zakup specjalistycznej aparatury medycznej wraz z adaptacją 
pomieszczeń 

RPMA.06.01.00-14-a258/18-00 

1 

Nazwa i numer zamówienia Dostawa Angiografu wraz z adaptacją pomieszczeń  
w Pracowni Hemodynamicznej. 
Sygn.   ZP/2501/47/20 

Tryb i termin wszczęcia postępowania przetarg nieograniczony 24.09.2020 r. 

Termin kontroli  19.04-10.05.2022 r. 

Czy stwierdzono nieprawidłowości w 
kontrolowanym postępowaniu?   

TAK 

Opis stwierdzonych nieprawidłowości ze 
wskazaniem podstawy prawnej wynikającej z 
Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (jeśli 
dotyczy) 

naruszenie §14 pkt 1 umowy w związku z art. 7 ust. 1 oraz 

art. 29 ust. 2 ustawy Pzp z dnia 29 stycznia 2004 r. z 

późniejszymi zmianami poprzez wymóg posiadania serwisu 

na terenie Polski. 

Czy stwierdzone nieprawidłowości miały wpływ 
na wynik postępowania?  

TAK 

2 

Nazwa i numer zamówienia Dostawa urządzeń medycznych  
Sygn.   ZP/2501/75/20 

Tryb i termin wszczęcia postępowania przetarg nieograniczony 08.10.2021 r. 

Termin kontroli  19.04-10.05.2022 r. 

Czy stwierdzono nieprawidłowości w 
kontrolowanym postępowaniu?   

TAK 

Opis stwierdzonych nieprawidłowości ze 
wskazaniem podstawy prawnej wynikającej z 
Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (jeśli 
dotyczy) 

naruszenie §14 pkt 1 umowy w związku z art. 7 ust. 1 oraz 

art. 29 ust. 2 ustawy Pzp z dnia 29 stycznia 2004 r. z 

późniejszymi zmianami poprzez wymóg posiadania serwisu 

na terenie Polski. 

Czy stwierdzone nieprawidłowości miały wpływ 
na wynik postępowania?  

TAK 

3 

Nazwa i numer zamówienia Dostawa rezonansu magnetycznego, mammografu, 
aparatu USG w ramach w ramach realizacji zadania pn. 
Zakup aparatury medycznej wraz z adaptacją pomieszczeń 
Sygn.    ZP/2501/118/20 

Tryb i termin wszczęcia postępowania przetarg nieograniczony 08.10.2021 r. 

Termin kontroli  19.04-10.05.2022 r. 

Czy stwierdzono nieprawidłowości w 
kontrolowanym postępowaniu?   

TAK 

Opis stwierdzonych nieprawidłowości ze 
wskazaniem podstawy prawnej wynikającej z 
Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (jeśli 
dotyczy) 

naruszenie §14 pkt 1 umowy w związku z art. 91 ust. 2a 

ustawy Pzp z dnia 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi 



 

 

zmianami poprzez ustanowienie kryterium ceny jako 

100%. 

Czy stwierdzone nieprawidłowości miały wpływ 
na wynik postępowania?  

TAK 

4 

Nazwa i numer zamówienia Dostawa tomografu komputerowego, wraz z adaptacją 
pomieszczeń  
Sygn. ZP/2501/120/20 

Tryb i termin wszczęcia postępowania przetarg nieograniczony 08.10.2021 r. 

Termin kontroli  19.04-10.05.2022 r. 

Czy stwierdzono nieprawidłowości w 
kontrolowanym postępowaniu?   

TAK 

Opis stwierdzonych nieprawidłowości ze 
wskazaniem podstawy prawnej wynikającej z 
Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (jeśli 
dotyczy) 

naruszenie §14 pkt 1 umowy w związku z art. 7 ust. 1 oraz 

art. 29 ust. 2 ustawy Pzp z dnia 29 stycznia 2004 r. z 

późniejszymi zmianami poprzez wymóg posiadania serwisu 

na terenie Polski. 

Czy stwierdzone nieprawidłowości miały wpływ 
na wynik postępowania?  

TAK 

5 

Nazwa i numer zamówienia Dostawa rezonansu magnetycznego i mammografu w 
ramach w ramach realizacji zadania pn. Zakup aparatury 
medycznej wraz z adaptacją pomieszczeń - rezonans 
magnetyczny  
Sygn.  ZP/2501/47/21 

Tryb i termin wszczęcia postępowania przetarg nieograniczony 08.10.2021 r. 

Termin kontroli  19.04-10.05.2022 r. 

Czy stwierdzono nieprawidłowości w 
kontrolowanym postępowaniu?   

TAK 

Opis stwierdzonych nieprawidłowości ze 
wskazaniem podstawy prawnej wynikającej z 
Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (jeśli 
dotyczy) 

naruszenie §14 pkt 1 umowy w związku z art. 16 pkt 1) oraz 

art. 99 ust. 4 ustawy Pzp z dnia 11 września 2019 r. z 

późniejszymi zmianami poprzez wymóg posiadania serwisu 

na terenie Polski. 

Czy stwierdzone nieprawidłowości miały wpływ 
na wynik postępowania?  

TAK 

6 

Nazwa i numer zamówienia Roboty budowlane, realizowane w ramach zadania pn. 
Adaptacja pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej 
polegająca na dostosowaniu pomieszczeń do zakupionego 
sprzętu  
Sygn. ZP/2501/85/21 

Tryb i termin wszczęcia postępowania przetarg nieograniczony 08.10.2021 r. 

Termin kontroli  19.04-10.05.2022 r. 

Czy stwierdzono nieprawidłowości w 
kontrolowanym postępowaniu?   

TAK 

Opis stwierdzonych nieprawidłowości ze 
wskazaniem podstawy prawnej wynikającej z 
Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (jeśli 
dotyczy) 

a) naruszenia §14 pkt 1 umowy w związku z art. 246 

ust. 1 ustawy Pzp z dnia 11 września 2019 r. z 

późniejszymi zmianami poprzez zastosowanie 

kryterium oceny ofert jako kryterium o wadze 

przekraczającej 60%. 

Czy stwierdzone nieprawidłowości miały wpływ 
na wynik postępowania?  

TAK 



 

 

 

 


