
 

 

             Mosina, dnia 08.10.2021 r. 
BZP.0003.07.2021 
                                                  

Data wpływu: 21.10.2021 r. 
Nr sprawy: BR.0003.562.2021 
 
 
Pani  
Małgorzata Kaptur 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie  
 
 

 
 
Dotyczy:   odpowiedzi na zapytanie  radnej p. Jolanty Szymczak dotyczące harmonogramu ogłaszania 

postępowań  
na zadania inwestycyjne do końca 2021 r. w zakresie dróg, ulic, chodników, oświetlenia, wody, 
kanalizacji projekt kubaturowe.  

 
 
 
 W odpowiedzi na ww. interpelację Pani Jolanty Szymczak uprzejmie wyjaśniam, iż zakres przedmiotowy 

postępowań planowanych do udzielenia na rok 2021 jest zamieszczany 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 5 dostępna pod ww. adresem. 

 Komórki merytoryczne odpowiedzialne za realizację zamówień, w tym zgłaszanie ich do planu 

postępowań są zobowiązane do bieżącego informowania Biura Zamówień Publicznych (BZP) o wszelkich 

zmianach wymagających aktualizacji ww. planu np. orientacyjnej wartości zamówienia, terminów wszczęcia 

postępowania, nowych zamówień lub rezygnacji z dotychczasowych. 

 Jednocześnie należy zaznaczyć, iż  elementem niezbędnym do uruchomienia i ogłoszenia danego 

postępowania jest wniosek o wszczęcie postępowania składany przez  komórki merytoryczne urzędu, które 

będą realizowały dane zamówienie (umowę).   

 W chwili obecnej Biuro Zamówień Publicznych realizuje równolegle 14 postępowań, do których złożono 

wymagane zarządzeniem nr 45/2021 Burmistrza Gminy Mosina dokumenty, zaangażowanych na różnych 

etapach, zgodnie z poniższymi wyjaśnieniami: 

1. Budowa ulicy Kanałowej i Łaziennej - etap II ulica Kanałowa w Mosinie – ogłoszono postępowanie w dniu  

07.10.2021 r., 

2. Budowa ulicy Piaskowej od ulicy Czereśniowej do ulicy Topolowej wraz z przebudową ulicy Łąkowej – 

przygotowanie protokołu zamykającego postępowanie,  

http://bip.mosina.pl/bip/zamowienia-publiczne/plan-postpowa-o-udzielenie-zamwie.html
http://bip.mosina.pl/bip/zamowienia-publiczne/plan-postpowa-o-udzielenie-zamwie.html
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3. Termomodernizacja budynku szkoły w Daszewicach wraz z odwodnieniem – przygotowanie umowy 

do podpisu, planowane zawarcie umowy w dniu 08.10.2021 r., w tym przygotowanie ogłoszenia 

o udzieleniu zamówienia oraz protokołu zamykającego postępowanie, 

4. Zakup i dostawa pojemników do segregacji odpadów – przygotowanie protokołu zamykającego 

postępowanie,  

5. Budowa sieci wodociągowej w m. Sowiniec w zakresie nadbudowania studni wodomierzowej na wjeździe  

do miejscowości od strony Mosiny wraz z budową sieci wodociągowej w m. Sowiniec –  ogłoszono 

postępowanie w dniu 07.10.2021 r. po usunięciu awarii platformy UZP e-Zamówienia, która uniemożliwiła 

ogłoszenie postępowania od dnia 04.10.2021 r. 

6. Rozbudowa SP w Krosinku o salę gimnastyczną i część dydaktyczno-wychowawczą - II etap – postępowanie 

przekazane do realizacji w ramach programu „POLSKI ŁAD”, po otrzymaniu promesy dokumentacja będzie 

podlegała dostosowaniu do treści otrzymanej promesy oraz zawartej umowy,  

7. Dowóz uczniów Gminy Mosina do szkół, przedszkoli i placówek oświatowych na rok szkolny 2021/2022 – 

przygotowanie protokołu zamykającego postępowanie, 

8. Budowa ulicy Lema w m. Mosina – badanie i ocena ofert m.in. wyjaśnianie treści dokumentów oraz treści 

złożonych ofert w tym tajemnicy przedsiębiorstwa i self-cleaning, 

9. Budowa oświetleń drogowych na terenie Gminy Mosina – cz. II – planowane ogłoszenie w dniu 

11.10.2021 r. 

10. Budowa chodnika ul. Sosnowa w Wiórku – przygotowanie dokumentacji postępowania, 

11. Remont obustronny chodników w ciągu ul. Śremskiej w Mosinie – planowane ogłoszenie w dniu 

08.10.2021 r. 

12. Remont jezdni i chodnika w ciągu ul. Wawrzyniaka w Mosinie - uzgadnianie dokumentacji z radcą prawnym  

opiniującym dokumentację pod względem formalno-prawnym, 

13. Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Mosina - uzgadnianie dokumentacji z radcą prawnym  

opiniującym dokumentację pod względem formalno-prawnym. Zamówienie dotyczy jedynie placów zabaw 

współfinansowanych ze środków LGD Lider Zielonej Wielkopolski, 

14. Budowa  chodnika ul. Obrzańska w Mosinie – przygotowywanie dokumentacji postępowania. Wniosek do 

Biura Zamówień Publicznych wpłynął  w dniu 07.10.2021 r.  

 Jednocześnie należy zaznaczyć, iż realizacja zadań związanych z uruchomieniem postępowań nie zależy 

od samego Biura Zamówień Publicznych. Jest to praca wspólna komórki merytorycznej i BZP.  Czynnikami 

uniemożliwiającymi określenie dokładanych harmonogramów ogłaszanych postępowań (wskazanie 

dokładnych dat) i jednocześnie wydłużających proces przygotowania oraz ogłaszania postępowań są: 

1. udział w prowadzonych szkoleniach wewnętrznych (04, 09 i 31.03.2021 r.) i zewnętrznych (24 maja br.)  

referatów merytorycznych zgłaszających potrzebę pozyskania wiedzy z nowej ustawy – Prawo zamówień 
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publicznych, w tym z nowych regulaminów udzielania zamówień publicznych i uruchomionej platformy 

zakupowej w zakresie zamówień poniżej 130 000 zł netto prowadzonych przez poszczególne referaty. 

Nowa umowa została podpisana w dniu 11.02.2021 r. z uwagi na wypowiedzenie poprzedniej w 2020 r., 

2. ponad 4 miesięczne opóźnienia przy składaniu wniosków o wszczęcie postępowań przez komórki 

merytoryczne, co skutkuje koniecznością przesunięcia terminów realizacji zadań w tym wydatkowania 

środków, 

3. brak wniosków o uruchomienie procedury w terminach wskazanych w pierwszej wersji planu postępowań  

lub przesuwanie terminów uruchomienia postępowania na późniejsze, co skutkuje brakiem realnej 

możliwości wykonania zadania w roku bieżącym, w tym przeprowadzenia właściwej procedury,   

4. jednoczesne składanie kilkunastu wniosków przez komórki merytoryczne w końcowym terminie 

wskazanym w planie postępowań, co uniemożliwia rozplanowanie zasobów kadrowych BZP do obsługi tych 

zamówień, 

5. konieczność uzgadniania dokumentacji postępowania z komórkami merytorycznymi, w tym wyjaśnianie 

niezgodności złożonych materiałów co do zakresu zamówienia, czy warunków realizacji, 

6. zmiany osób merytorycznych prowadzących dane postępowanie w trakcie procedury, co skutkuje 

ponownymi uzgodnieniami wcześniej przygotowanej dokumentacji, 

7. równoległe prowadzenie kilkunastu postępowań na różnych etapach zaangażowania przez pracowników 

BZP, 

8. słaba dostępność rządowej platformy e-Zamówienia, która cechuje się dużą awaryjnością, co skutkuje 

opóźnieniami w ogłaszaniu postępowań, 

9. dodatkowe czynności nałożone nową ustawą Prawo zamówień publicznych np. proces walidacji każdego 

podpisu elektronicznego, przekazywanie informacji do Prezesa UZP z otwarcia ofert za pomocą ww. 

rządowej platformy, przygotowywanie i przekazywanie do BZP informacji o realizacji umów, celem 

przygotowania ogłoszenia o realizacji umów na pośrednictwem platformy rządowej. 

 Na dzień 08.10.2021 r. Biuro Zamówień Publicznych nie posiada innych wniosków o wszczęcie 

postępowań, które zostały zgłoszone do planu postępowań a dotyczą przedmiotu niniejszego zapytania.  

 

Z poważaniem 

BURMISTRZ GMINY MOSINA 
(-) Przemysław Mieloch 

 
 
 
Otrzymują: 
1. Adresat 
2. BZP - a/a 
 

Do wiadomości: 
Sekretarz Gminy Mosina  


