
 

 

Instytucja Kontrolująca  Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów 
Unijnych 

Nazwa kontrolowanego podmiotu Miasto Żyrardów 
Nazwa Zamawiającego Miasto Żyrardów 

Gmina Grodzisk Mazowiecki 
Nazwa programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Mazowieckiego 2014-2020 
Nazwa i numer projektu „Zielone płuca Mazowsza – rozwój mobilności 

miejskiej w gminach południowo – zachodniej 
części województwa” 
RPMA.04.03.01-14-9834/17 

1 
Nazwa i numer zamówienia Dostawa i wdrożenie systemu priorytetu dla 

autobusów elektrycznych w mieście Żyrardów . 
2022/BZP 00379929/01 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Tryb podstawowy bez negocjacji. 06.10.2022 r. 
Termin kontroli  17.01.2023 r. – 03.02.2023 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 Budowa zatoki autobusowej wraz z wykonaniem 

chodnika przy ulicy Warszawskiej w Grodzisku 
Mazowieckim. 
2022/BZP 00360759/01 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Tryb podstawowy bez negocjacji. 22.09.2022 r. 
Termin kontroli  17.01.2023 r. – 03.02.2023 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 elementów wyposażenia czterech 

stacji rowerowych wraz z ich instalacją i 
uruchomieniem, w ramach rozbudowy Systemu 
Grodziskiego Roweru Miejskiego (GRM) 
2022/BZP 004286686/01 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Tryb podstawowy bez negocjacji. 08.11.2022 r. 
Termin kontroli  17.01.2023 r. – 03.02.2023 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 i wdrożenie systemu priorytetu dla 

autobusów elektrycznych w mieście Grodzisk 
Mazowiecki. 
2022/BZP 003394802/01 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Tryb podstawowy bez negocjacji. 08.09.2022 r. 
Termin kontroli  17.01.2023 r. – 03.02.2023 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 


