
 

 

    Mosina, dnia  13.12.2021 r. 
 

 

BZP.0003.11.2021 
Data wpływu: 13.12.2021 r. 
Nr sprawy: BR.0004.158.2021 

              
Pani  
Małgorzata Kaptur 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie  
 
 

Dotyczy:   odpowiedzi na pytanie p. Jana Marciniaka zadane podczas LIV sesji w dniu 28.10.2021 r.  
 
 W odpowiedzi na pytanie p. Jana Marciniaka zadane podczas LIV sesji w dniu 28.10.2021 r. uprzejmie wyjaśniam. 

Realizacja postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzona przy współudziale Biura Zamówień Publicznych 

jest realizowana na bieżąco w ramach otrzymywanych wniosków o uruchomienie właściwej procedury oraz decyzji  

o ewentualnych zmianach, wstrzymaniu  prac nad danym postępowaniem. 

 O przyczynach opóźnień w realizacji prowadzonych procedur o udzielenie zamówienia publicznego Burmistrz 

wielokrotnie informował Radę Gminy Mosina udzielając odpowiedzi m.in.:  

1) Panu Dominikowi Michalakowi - pismo nr BZP.0003.03.2021 z dnia 25.05.2021 r., 

2) Panu Dominikowi Michalakowi - pismo nr BZP.0003.04.2021 z dnia 19.07.2021 r., 

3) Panu Waldemarowi Wiązkowi - pismo nr BZP.0003.05.2021 z dnia 30.07.2021 r., 

4) Panu Adamowi Monikowskiemu – pismo nr BZP.0003.06.2021 z dnia 09.09.2021 r., 

5) Pani Jolancie Szymczak – pismo nr BZP.0003.07.2021 z dnia 08.10.2021 r. 

 Jednocześnie wyjaśniam, iż proces udzielania zamówień publicznych to proces złożony składający się z kilku 

etapów, do których realizacji niezbędne są komórki merytoryczne oraz Biuro Zamówień Publicznych (BZP).  Realizacja 

zadań związanych z uruchomieniem postępowań nie zależy od samego Biura Zamówień Publicznych, jest to praca 

wspólna komórki merytorycznej i BZP.   

 Elementem niezbędnym do uruchomienia i ogłoszenia danego postępowania jest wniosek o wszczęcie 

postępowania składany przez komórki merytoryczne, które odpowiadają m.in. za przygotowanie opisu przedmiotu 

zamówienia, określenie zakresu, wielkości przedmiotu zamówienia i warunków jego realizacji. Tym samym komórki 

merytoryczne są odpowiedzialne za sporządzenie/przygotowanie właściwej dokumentacji technicznej odpowiednio  

do przedmiotu i zakresu zamówienia, która dla robót budowlanych wymaga wcześniejszych uzgodnień i przygotowań,  

co wydłuża czas na złożenie ww. wniosku oraz uruchomienie procedury.  

 Na dzień 13.12.2021 r. zostało uruchomionych 25 postępowań, z czego większość zakończona podpisanymi 

umowami lub unieważniona zgodnie z obowiązującymi przepisami. Obecnie na etapie przygotowania do ogłoszenia są: 

1.  świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miejskiego w Mosinie, 

2. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów publicznych w Gminie Mosina, 

 W trakcie przygotowania jest wniosek na konserwację oświetlenia ulicznego dróg i miejsc publicznych na terenie 

Gminy Mosina na urządzeniach pozostających we władaniu ENEA Oświetlenia Sp. z o.o. oraz odbiór i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych z terenów publicznych w Gminie Mosina. 
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 Obecnie trwają prace nad aktualizacją planu postępowań w związku z dokonanymi oraz planowanymi zmianami 

do budżetu na rok 2021. Wszelkie zmiany dokonane na podstawie tych zgłoszeń zostaną zamieszczone na stronie 

internetowej pod adresem: http://bip.mosina.pl/bip/zamowienia-publiczne/plan-postpowa-o-udzielenie-zamwie.html. 

 Wobec powyższego należy wskazać, iż Biuro Zamówień Publicznych nie wstrzymuje realizacji procesu udzielania 

zamówień publicznych. Braki formalne wynikające z nieścisłości dokumentacji technicznej, częste awarie platformy UZP 

e-Zamówienia prowadzą do kolejnych opóźnień w ogłaszaniu postępowań. 

 Jednocześnie pragnę zaznaczyć, iż procedura udzielania zamówień publicznych jest postępowaniem specyficznym 

ściśle określonym oraz sformalizowanym. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzi się pisemnie, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie. Wyjątki te nie dotyczą 

zamówień ujętych w planie postępowań na rok 2021, co oznacza konieczność przeprowadzenia postępowania zgodnie  

z procedurami wskazanymi w ustawie – Prawo zamówień publicznych. Nowe procedury i tryby wprowadzone z dniem 

01.01.2021 r. ww. przepisami ustawy wydłużają proces przeprowadzenia postępowania i zawarcia umów.s  

 Ponadto pragnę wyjaśnić, iż Pani Małgorzata Filipek-Orwat – Kierownik Biura Zamówień Publicznych  

nie brała udziału w posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów w dniu 25.10.2021 r., zgodnie z podjętą decyzją przez 

Burmistrza Gminy Mosina Pana Przemysława Mielocha. Kierownik BZP nie otrzymała żadnego zaproszenia na posiedzenie 

ww. Komisji. Materiały, jakie Kierownik Biura BZP przygotowała i przekazała w dniu 25.10.2021 r. zostały sporządzone  

na ustną prośbę Przewodniczącej ww. Komisji Pani Wiesławy Mani. Ww. wniosek został osobiście przekazany tegoż 

samego dnia tj. w dniu 25.10.2021 r. przez Panią Przewodniczącą Komisji. Komplet dokumentów został zatwierdzony 

przez I Zastępcę Burmistrza Gminy Mosina Pana Tomasza Łukowiaka. Dowodem potwierdzającym przekazanie i przyjęcie 

materiałów do Biura Rady oraz Komisji jest załączona korespondencja m.in. mail Przewodniczącej Komisji Budżetu  

i Finansów (skany).  

 W związku z powyższym wniosek o brak dyspozycyjności Kierownika BZP w związku z brakiem udziału  

w posiedzeniu ww. Komisji należy uznać za bezpodstawny. Jednocześnie przypominam, iż pracownik samorządowy  

nie podlega jurysdykcji radnych. Pracodawcą w tym zakresie nadal pozostaje Burmistrz jednostki samorządu 

terytorialnego. Wszelkie wątpliwości oraz wyjaśnienia w zakresie zamówień publicznych każdorazowo były przekazywane 

do Biura Rady, czego dowodem jest korespondencja wymieniona na początku niniejszego pisma.  

Z poważaniem 

Z up. Burmistrza 
(-) Tomasz Łukowiak 
Zastępca Burmistrza 

Załączniki: 
1) pismo nr BZP.0012.2.2021 z dnia 25.10.2021 r.  

wraz z korespondencją mailową do Przewodniczącej Komisji Budżetu i Finansów.  
 
Otrzymują: 
1. Adresat 
2. BZP - a/a 
 
Do wiadomości: 
Sekretarz Gminy Mosina  

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

