
 
 

 
Informacja o wynikach kontroli postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego lub konkursu prowadzonego przez Instytucję Zarządzającą 
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 

Instytucja Kontrolująca  Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 

Nazwa kontrolowanego podmiotu Miasto Stołeczne Warszawa 
Nazwa Zamawiającego Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie,   

Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej m. st. 
Warszawy,   
Stołeczne Biuro Turystyki  m. st. Warszawy,   
Zarząd Transportu Miejskiego  m. st. Warszawy,  

Nazwa programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Mazowieckiego 2014-2020 

Nazwa i numer projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual 
WOF) 
RPMA.02.01.02-14-8835/17 

1 

Nazwa i numer zamówienia Dostawa czterech samochodów elektrycznych, czterech 
Systemów mobilnej kontroli pojazdów wraz ze 
szkoleniem operatorów Systemu oraz usługą 
utrzymaniową Systemu e-kontroli przez okres 36 
miesięcy  
ZDM/UM/DZP/24/PN/6/21 

Tryb i termin wszczęcia postępowania 23.04.2021 r. 
Przetarg nieograniczony 

Termin kontroli  20 września – 07 października 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) 

Nd 

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

Nd 

2 

Nazwa i numer zamówienia Budowa i wdrożenie systemu mikronawigacji na terenie 
m. st. Warszawy i 16 gmin WOF (zamówienie 
gwarantowane) oraz Usługi rozwoju (prawo opcji) 
ZP/GP/271/III-3/22 

Tryb i termin wszczęcia postępowania 02.02.2022 r. 
Przetarg nieograniczony 

Termin kontroli  20 września – 07 października 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) 

Nd 

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

Nd 

3  



 
 

Nazwa i numer zamówienia Zakup, montaż, uruchomienie i utrzymanie sieci 
czujników jakości powietrza wraz z oprogramowaniem  
ZP/GP/271/III-24/21 

Tryb i termin wszczęcia postępowania 27.04.2021 r. 
Przetarg nieograniczony 

Termin kontroli  20 września – 07 października 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) 

Nd 

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

Nd 

4  

Nazwa i numer zamówienia Wykonywanie tłumaczeń pisemnych do aplikacji 
mobilnej, z języka polskiego na języki obce, na potrzeby 
realizowanego projektu pn. „Wirtualny Warszawski 
Obszar Funkcjonalny” 
Z podziałem na części:  
część nr 1: tłumaczenia z języka polskiego na język 
angielski 
część nr 2: tłumaczenia z języka polskiego na język 
angielski 
część nr 3: tłumaczenia z języka polskiego na język 
niemiecki 
część nr 4: tłumaczenia z języka polskiego na język 
francuski 
część nr 5: tłumaczenia z języka polskiego na język 
hiszpański 
część nr 6: tłumaczenia z języka polskiego na język 
rosyjski 
część nr 7: tłumaczenia z języka polskiego na język 
włoski 
część nr 8: tłumaczenia z języka polskiego na język 
chiński 
część nr 9: tłumaczenia z języka polskiego na język 
rosyjski 
ZP/TPW1/01/2021 

Tryb i termin wszczęcia postępowania 18 listopad 2021 r.  
Tryb podstawowy 

Termin kontroli  20 września – 07 października 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) 

Nd 

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

Nd 

5  

Nazwa i numer zamówienia Usługi przeprowadzenia testów w zakresie dojrzałości 
technologicznej i wykorzystania w narzędziu planowania 
podróży i poruszania się WTP, urządzeń i rozwiązań 



 
 

 

mogących wspierać funkcjonalności dedykowane dla 
osób ze szczególnymi potrzebami 
"Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual 
WOF)" współfinansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014-2020 
PN 60/2021 

Tryb i termin wszczęcia postępowania 10 listopad 2021 r. 
Przetarg nieograniczony 

Termin kontroli  20 września – 07 października 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) 

Nd 

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

Nd 


