
 

 

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 Województwo Mazowieckie 

Nazwa Zamawiającego Województwo Mazowieckie 

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

(RPO WM 2014-2020) 

Nazwa i numer projektu E-zdrowie dla Mazowsza 2 

nr wniosku o dofinansowanie: RPMA.02.01.01-14-
i375/20 

1 

Nazwa i numer zamówienia Świadczenie usług informatycznego doradztwa 
technicznego w ramach projektu E-zdrowie dla Mazowsza 2 

sygnatura postępowania:  CG-R-III.ZP.U.272.55.2020.AR 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony 
data wszczęcia postępowania:  9 października 2020 r. 

Termin kontroli   

Czy stwierdzono nieprawidłowości w 
kontrolowanym postępowaniu? (TAK/NIE)  

NIE 

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

NIE DOTYCZY 

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

NIE DOTYCZY 

2 

Nazwa i numer zamówienia Wykonywanie modyfikacji systemów informatycznych, 
przeprowadzenie instruktaży poprzez zakup roboczogodzin 

programistycznych i instruktażowych i świadczenie usług 
asysty technicznej, w ramach realizacji projektu E-zdrowie 

dla Mazowsza 2 

sygnatura postępowania:   CG.R-III.ZP.U.272.5.2021.AP 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony 
data wszczęcia postępowania: 16 kwietnia 2020 r. 

Termin kontroli  11-21 października i 14-18 i 21 listopada 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) 

NIE DOTYCZY 

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

NIE DOTYCZY 

3 

Nazwa i numer zamówienia Budowa i wdrożenie systemu Business Intelligence, w 
ramach realizacji projektu pn. „E-zdrowie dla Mazowsza 2” 

objętego RPO WM na lata 2014-2020 

sygnatura postępowania:   CG-R-II.ZP.U.272.28.2021.MK 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony 
data wszczęcia postępowania: 2 lipca 2020 r. 

Termin kontroli 11-21 października i 14-18 i 21 listopada 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) 

NIE DOTYCZY 

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

NIE DOTYCZY 

4 

Nazwa i numer zamówienia Wdrożenie Mazowieckiego Centrum Obsługi Pacjenta w 
ramach projektu „E-zdrowie dla Mazowsza 2" 

sygnatura postępowania:  CG-R-III.ZP.U.272.39.2021.AR 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony 
data wszczęcia postępowania: 14 lipca 2021 r. 

Termin kontroli 11-21 października i 14-18 i 21 listopada 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) 

NIE DOTYCZY 

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

NIE DOTYCZY 

5 

Nazwa i numer zamówienia Wdrożenie i integracja z systemami szpitalnymi (HIS) 
systemu do podpisu biometrycznego w ramach projektu E-

zdrowie dla Mazowsza 2 

sygnatura postępowania:  CG-R-
111.ZP.U.272.79.2021.MK 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony 
data wszczęcia postępowania: 19 listopada 2021 r. 

Termin kontroli 11-21 października i 14-18 i 21 listopada 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) 

NIE DOTYCZY 

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

NIE DOTYCZY 

6 

Nazwa i numer zamówienia Dostawa infrastruktury teleinformatycznej, w tym sprzętu i 
oprogramowania dla Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w 

Warszawie 

sygnatura postępowania:  CG.ZP.D.272.54.2021.AS 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony 
data wszczęcia postępowania: 16 sierpień 2021 r. 

Termin kontroli 11-21 października i 14-18 i 21 listopada 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) 

NIE DOTYCZY 

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

NIE DOTYCZY 



 

 

 

 

7 

Nazwa i numer zamówienia Przebudowa i rozbudowa lub wymiana Platformy e-zdrowie 
wraz z budową Archiwum długoterminowego, w ramach 

realizacji projektu pn. „E-zdrowie dla Mazowsza 2” objętego 
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020 

sygnatura postępowania:  CG-R-III.ZP.U.272.1.2022.AR 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony 
data wszczęcia postępowania: 2 luty 2022 r 

Termin kontroli 11-21 października i 14-18 i 21 listopada 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) 

NIE DOTYCZY 

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

NIE DOTYCZY 


