
 

Instytucja Kontrolująca  Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów 
Unijnych 

Nazwa kontrolowanego podmiotu Politechnika Warszawska 

Nazwa Zamawiającego Politechnika Warszawska 

Nazwa programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Mazowieckiego 2014-2020 

Nazwa i numer projektu „Mazowiecka platforma technologii materiałowych  
i sensorycznych oraz zastosowań w konwersji  
i magazynowaniu energii, elektromobilności, 
lotnictwie oraz systemach autonomicznych” 
RPMA.01.01.00-14-e214/20 

1.Nazwa i numer zamówienia „Dostawa zestawu aparatury pomiarowej do 
wyposażenia nowego laboratorium”,  sygn. 
ZP.D.LW.1.2022, 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony, 04.02.2022 r. 

Termin kontroli  11-22.07.2022 r. oraz 21-23.09.2022 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 

2. Nazwa i numer zamówienia „Dostawa zasilaczy napięcia stałego 2kV do 
wyposażenia nowego laboratorium”, sygn.  
ZP.D.LW.8.2022 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony, 29.04.2022 r. 

Termin kontroli  11-22.07.2022 r. oraz 21-23.09.2022 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 „Dostawa symulatora sieci elektroenergetycznej  
o zakresie napięć międzyfazowych 0 — 520V do 
wyposażenia nowego laboratorium”, sygn.  
WE.ZP.261.6.2022 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony, 18.03.2022 r. 

Termin kontroli  11-22.07.2022 r. oraz 21-23.09.2022 r. 

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

Nie 

Opis stwierdzonych nieprawidłowości ze 
wskazaniem podstawy prawnej wynikającej z 

Nie dotyczy 



 

Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (jeśli 
dotyczy) 

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

Nie dotyczy 

4. Nazwa i numer zamówienia „Dostawa aparatury dla stanowiska testów pakietu 
bateryjnego do nowego laboratorium”, sygn.  
WE.ZP.261.4.2022 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony, 4.03.2022 r . 

Termin kontroli  11-22.07.2022 r. oraz 21-23.09.2022 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 „Dostawa frezarki numerycznej CNC do wyposażenia 
nowego laboratorium”, sygn.  WE.ZP.261.7.2022 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony, 15.03.2022 r. 

Termin kontroli  11-22.07.2022 r. oraz 21-23.09.2022 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 symulatora Hardawer-in-the-Loop do 
wyposażenia nowego laboratorium”, sygn.  
WE.ZP.261.16.2022 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony, 2.06.2022 r. 

Termin kontroli  11-22.07.2022 r. oraz 21-23.09.2022 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 „Dostawa zestawu obciążenia pasywnego AC i DC  
o mocy 100kW do wyposażenia nowego 
laboratorium”, sygn.  WE.ZP.261.17.2022 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony, 2.06.2022 r. 

Termin kontroli  11-22.07.2022 r. oraz 21-23.09.2022 r. 

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

Nie 

Opis stwierdzonych nieprawidłowości ze 
wskazaniem podstawy prawnej wynikającej z 

Nie dotyczy 



 

Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (jeśli 
dotyczy) 

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

Nie dotyczy 

8. Nazwa i numer zamówienia „Dostawa zasilacza mocy DC do wyposażenia 
nowego laboratorium”, sygn.  WE.ZP.261.8.2022 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony, 18.03.2022 r. 

Termin kontroli  11-22.07.2022 r. oraz 21-23.09.2022 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 

9. Nazwa i numer zamówienia „Dostawa obciążenia aktywnego do wyposażenia 
nowego laboratorium”, sygn.  WE.ZP.261.9.2022 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony, 4.042021 r. 

Termin kontroli  11-22.07.2022 r. oraz 21-23.09.2022 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 

10. Nazwa i numer zamówienia „Dostawa Programable AC&DC Electronic load (4.5 
kW) do wyposażenia nowego laboratorium”, sygn.  
WE.ZP.261.10.2022 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony, 30.03.2022 r. 

Termin kontroli  11-22.07.2022 r. oraz 21-23.09.2022 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 

11. Nazwa i numer zamówienia „Dostawa obciążenia aktywnego DC do wyposażenia 
nowego laboratorium”, sygn.  WE.ZP.261.3.2022 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony, 28.02.2022 r. 

Termin kontroli  11-22.07.2022 r. oraz 21-23.09.2022 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 

12. Nazwa i numer zamówienia „Dostawa transmisyjnego wysokorozdzielczego 
mikroskopu elektronowego HR-TEM”, sygn.  
WIM/ZP/MW/1/2021 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony, 16.12.2021 r. 

Termin kontroli  11-22.07.2022 r. oraz 21-23.09.2022 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 

13. Nazwa i numer zamówienia „Dostawa wysokorozdzielczego skaningowego 
mikroskopu elektronowego typu DualBeam z 
systemami TOF-SIMS i EDS”, sygn.  WChZP/07/2021 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony, 21.12.2021 r. 

Termin kontroli  11-22.07.2022 r. oraz 21-23.09.2022 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 

14. Nazwa i numer zamówienia „Dostawa wyciągarki wraz z wyposażeniem do 
Laboratorium Systemów lotniczych  
i autonomicznych na potrzeby realizacji projektu pn. 
„Mazowiecka platforma technologii materiałowych  
i sensorycznych oraz zastosowań w konwersji  
i magazynowaniu energii, elektromobilności, 
lotnictwie oraz systemach autonomicznych" 
RPMA.01.01.00-14-e214/20 dla Instytutu Techniki 
Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału 
Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki 
Warszawskiej”, sygn.  MELBDZ.261.9.2021                                                                                                                                                                                       

Tryb i termin wszczęcia postępowania Tryb podstawowy na podstawie art. 275 ustawy Pzp, 
28.06.2021 r.  

Termin kontroli  11-22.07.2022 r. oraz 21-23.09.2022 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 

15. Nazwa i numer zamówienia „Dostawa załogowej platformy badawczej do 
Laboratorium Systemów lotniczych  



 

i autonomicznych dla Instytutu Techniki Lotniczej  
i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego 
Energetyki i Lotnictwa PW”, sygn.  
MEKBDZ.261.43.2021 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg podstawowy na podstawie art. 275 ustawy 
Pzp, 2.08.2021 r. 

Termin kontroli  11-22.07.2022 r. oraz 21-23.09.2022 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 

16. Nazwa i numer zamówienia „Opracowanie projektu wykonawczego przebudowy 
i rozbudowy portu lotniczego na terenie lotniska 
Przasnysz – Sierakowo”, sygn.  WE.ZP.261.50.2021 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Tryb podstawowy na podstawie art. 275 ustawy Pzp, 
7.10.2021 r. 

Termin kontroli  11-22.07.2022 r. oraz 21-23.09.2022 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 

17. Nazwa i numer zamówienia „Dostawa platformy badawczej na bazie samolotu 
certyfikowanego klasy do 800 kg (CS-LSA)”, sygn.  
MELBDZ.261.26.2022 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony, 1.04.2022 r. 

Termin kontroli  11-22.07.2022 r. oraz 21-23.09.2022 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 

18. Nazwa i numer zamówienia „Dostawa aparatury do produkcji nanokompozytów 
na bazie materiałów 2D: wytłaczarka dwuślimakowa 
współbieżna dla Wydziału Fizyki Politechniki 
Warszawskiej”, sygn.  WF/6/ZP/2021 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony, 13.12.2021 r. 

Termin kontroli  11-22.07.2022 r. oraz 21-23.09.2022 r. 

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

Nie 

Opis stwierdzonych nieprawidłowości ze 
wskazaniem podstawy prawnej wynikającej z 

Nie dotyczy 



 

 

Informacja o wynikach kontroli postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursu prowadzonej przez Instytucję Zarządzają Regionalnym Programem Operacyjnym 

Województwa Mazowieckiego 

Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (jeśli 
dotyczy) 

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

Nie dotyczy 

19. Nazwa i numer zamówienia „Dostawa układu do nanoszenia cienkich warstw 
materiałów ceramicznych metodą ablacji laserowej 
Pulsed Laser Deposition (PLD) wraz z wyposażeniem 
dla Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej”, sygn.  
WF/7/ZP/2021 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony, 17.12.2021 r. 

Termin kontroli  11-22.07.2022 r. oraz 21-23.09.2022 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 

20. Nazwa i numer zamówienia „Dostawa aparatury do produkcji nanokompozytów 
na bazie materiałów 2D: wytłaczarka dwuślimakowa 
współbieżna dla Wydziału Fizyki Politechniki 
Warszawskiej”, sygn.  WF/1/ZP/2022 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony, 21.03.2022 r. 

Termin kontroli  11-22.07.2022 r. oraz 21-23.09.2022 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 


