
Informacja o wynikach kontroli postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub  

konkursu prowadzonej przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym 

Województwa Mazowieckiego 

Instytucja Kontrolująca  Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów 
Unijnych 

Nazwa kontrolowanego podmiotu Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-
Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego 

Nazwa Zamawiającego Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-
Spożywczego im. Prof. Wacława Dąbrowskiego 
– Państwowy Instytut Badawczy 

Nazwa programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Mazowieckiego 2014-2020 
Priorytet I –   Wykorzystanie działalności 
badawczo-rozwojowej w gospodarce 
Działanie 1.1 –  Działalność badawczo-
rozwojowa jednostek naukowych 

Nazwa i numer projektu SeCuRe – Centrum Zasobów 
Mikrobiologicznych  
RPMA.01.01.00-14-e218/20 

Nazwa i numer zamówienia Dostawa 3 zamrażarek głębokiego mrożenia, 
wirówki laboratoryjnej oraz aparatu do 
elektroforezy poziomej z zasilaczem w podziale 
na 3 części  
sygn.  D.A.22.6.2021.ZM/ZF 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1 
ustawy Pzp) 
18.03.2021 r. 

Termin kontroli  21 listopada – 1 grudnia 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 

Nazwa i numer zamówienia Dostawa automatycznego analizatora wzrostu 
drobnoustrojów dla Zakładu Mikrobiologii 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1 
ustawy Pzp) 
18.06.2022 r. 

Termin kontroli  21 listopada – 1 grudnia 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 

Nazwa i numer zamówienia Dostawa zbiornika do przechowywania 
drobnoustrojów w oparach ciekłego azotu ze 
zautomatyzowanym systemem napełniania ze 
zbiornika zasilającego dla Zakładu Mikrobiologii 
sygn. DA.22.19.2021.ZM 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Podstawowy art. 275 pkt 1 ustawy Pzp 

Termin kontroli  21 listopada – 1 grudnia 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 

Nazwa i numer zamówienia Dostawa nowego chromatografu cieczowego 
sprzężonego z tandemowym spektrometrem 
mas wysokiej rozdzielczości oraz 
spektrometrem mas ze wzbudzeniem w plazmie 
indukcyjnej (LC-HRMS/ICP-MS) 
sygn. DA.22.28.2021.ZA 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony art. 132 ustawy Pzp 
Przesłane do DUUE 11.10.2021 r. opublikowane 
15.10.2021 r. 

Termin kontroli  21 listopada – 1 grudnia 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 

Nazwa i numer zamówienia Zaprojektowanie i wykonanie linii do 
prowadzenia procesów biotechnologicznych 
oraz dostawa suszarki rozpyłowej i mieszalnika 
materiałów sypkich z funkcją rozdrabniania w 
podziale na 3 części 
DA.22.1.2022.ZF 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony (art. 132 ustawy Pzp) 
20.01.2022 r. 

Termin kontroli  21 listopada – 1 grudnia 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 

Nazwa i numer zamówienia Dostawa autoklawu laboratoryjnego dla Zakładu 
sygn. DA.22.4.2022.ZM 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Podstawowy art. 275 ust. 1 ustawy Pzp 
22.03.2022 r. 

Termin kontroli  21 listopada – 1 grudnia 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 

Nazwa i numer zamówienia Dostawa zamrażarki kriogenicznej zapewniająca 
długoterminową ochronę materiału 
biologicznego w temperaturze poniżej -135°C 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

sygn. DA.22.30.2022.ZM 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Podstawowy art. 275 pkt 1 ustawy Pzp 
22.06.2022 r. 

Termin kontroli  21 listopada – 1 grudnia 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 

Nazwa i numer zamówienia Dostawa aparatu do oznaczania aktywności 
wody 
sygn. DA.22.13.2022.ZM 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Podstawowy art. 275 ust. 2 ustawy Pzp 
15.09.2022 r. 

Termin kontroli  21 listopada – 1 grudnia 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 

Nazwa i numer zamówienia  

Tryb i termin wszczęcia postępowania  

Termin kontroli   

Czy stwierdzono nieprawidłowości w 
kontrolowanym postępowaniu? (TAK/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 


