
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 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów 
Unijnych. 

Nazwa Zamawiającego Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów 
Unijnych. 

Nazwa programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Mazowieckiego 2014-2020 

Nazwa i numer projektu Zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych 
w subregionie ostrołęckim w zakresie chorób 
układu kostno-stawowego, mięśniowego, tkanki 
łącznej oraz układu nerwowego poprzez 
utworzenie oddziału rehabilitacji 
ogólnoustrojowej z pododdziałem rehabilitacji 
neurologicznej oraz doposażenie bloku 
operacyjnego, oddziału chirurgii urazowo-
ortopedycznej w Mazowieckim  Szpitalu 
Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w 
Ostrołęce 
RPMA.06.01.00-14-9927/17 

1 

Nazwa i numer zamówienia Prace adaptacyjne na potrzeby 
nowotworzonego Oddziału Rehabilitacji 
Ogólnoustrojowej z Pododdziałem rehabilitacji 
neurologicznej w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” 
w MSS w O-ce (...) - zgodnie z SWZ. 
MSS-ON-ZPP-26-29/21 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Tryb podstawowy bez możliwości negocjacji, na 
podstawie art. 275 pkt 1 ustawy 
14.07.2021 r. 

Termin kontroli  15-24 listopada 2022 r. ; 29 listopada – 2 
grudnia 2022 r. oraz 9 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 

2 

Nazwa i numer zamówienia Zakup, dostawa, montaż zrobotyzowanego 
urządzenia do reedukcji chodu w ramach 
projektu pn. ,,Zwiększenie dostępności do usług 
zdrowotnych w subregionie ostrołęckim w 
zakresie chorób układu kostno-stawowego, 
mięśniowego, tkanki łącznej oraz układu 
nerwowego poprzez utworzenie oddziału 
rehabilitacji ogólnoustrojowej z pododdziałem 
rehabilitacji neurologicznej oraz doposażenie 
bloku operacyjnego, oddziału chirurgii urazowo-
ortopedycznej w Mazowieckim Szpitalu 



Informacja o wynikach kontroli postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursu prowadzonej przez Instytucję Zarządzają Regionalnym Programem Operacyjnym 

Województwa Mazowieckiego 

 

 

 

Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w 
Ostrołęce”. 
MSS-DN-ZPP-26-29/21 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony 
29-11-2021 

Termin kontroli  15-24 listopada 2022 r. ; 29 listopada – 2 
grudnia 2022 r. oraz 9 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 

3   

Nazwa i numer zamówienia Zakup, dostawa, montaż sprzętu medycznego 
dla Zakładu/Oddziału Rehabilitacji w ramach 
realizacji projektu pn.: „Zwiększenie Dostępności 
do usług zdrowotnych (…)” 
MSS-DN-ZPP-26-6/22 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony 
1.02.2022 r. 

Termin kontroli 15-24 listopada 2022 r. ; 29 listopada – 2 
grudnia 2022 r. oraz 9 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 


