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Pani  
Małgorzata Kaptur 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie  
 
 

 
 
Dotyczy:   odpowiedzi na interpelacje radnego p. Adama Monikowskiego  w sprawie ogłoszenia przetargu 

na termomodernizację Szkoły Podstawowej wraz z odwodnieniem w Daszewicach. 
 
 
 
 
 W odpowiedzi na ww. interpelację Pana Adama Monikowskiego uprzejmie wyjaśniam, iż ogłoszenie 

przedmiotowego postępowania nastąpiło w dniu 7 września 2021 r. Dokumenty dostępne pod poniższym  

adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/504968. 

 Jednocześnie wyjaśniam, iż niezbędne informacje dotyczące planowanych postępowań są zamieszczane 

w planie postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021, który znajduje się pod adresem: 

http://bip.mosina.pl/bip/zamowienia-publiczne/plan-postpowa-o-udzielenie-zamwie.html. Wszelkie zmiany 

dotyczące zakresów, wartości czy przewidywanych terminów wszczęcia postępowania są na bieżąco 

aktualizowane pod kolejną wersją planu – obecnie wersja 4 dostępna pod ww. adresem. 

 Przedmiotowe postępowanie zostało zaplanowane do ogłoszenia w II-III kwartale br., pod pozycją  

nr 1.1.27 planu. Decyzje o zmianach w planie postępowań, w tym terminów ich wszczęcia, tj. po uwzględnieniu 

czasu niezbędnego na przygotowanie pełnej dokumentacji związanej z konkretną procedurą, są podawane 

przez komórki merytoryczne przygotowujące dokumentację związaną z merytoryką zamówienia. Tym samym 

należy uznać, iż wskazany termin ogłoszenia ww. postępowania został zachowany. 

 Ponadto należy wskazać, iż moment złożenia wniosku o uruchomienie procedury nie jest terminem 

uprawniającym do ogłoszenia danego postępowania.  Procedura udzielania zamówienia publicznego wymaga 

zachowania zasad określonych w ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U  

z 2021 r., poz. 1129-tekst jednolity z późn. zm.), w tym informacji wymaganych ww. ustawą.  

 Proces przygotowania i uzgadniania dokumentacji przedmiotowego zamówienia wymagał: 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/504968
http://bip.mosina.pl/bip/zamowienia-publiczne/plan-postpowa-o-udzielenie-zamwie.html


 

1) uspójnienia dokumentacji zamówienia zgodnie z wprowadzanymi zmianami oraz uzgodnieniami  

w zakresie treści umowy i zapisów SWZ,  

2) uzupełnienia przez komórkę merytoryczną uzasadnienia potwierdzającego  zasadność braku podziału 

zamówienia na części, 

3) zmiany warunków udziału w postępowaniu w sposób nieograniczający konkurencji  i zgodny  

z uzasadnieniem o braku podziału zamówienia na części. 

 

Z poważaniem 
 

Z up. Burmistrza 
(-) Tomasz Łukowiak 
Zastępca Burmistrza 

 
 
 
 
 
Otrzymują: 
1. Adresat 
2. BZP - a/a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do wiadomości: 
Sekretarz Gminy Mosina  


