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Dotyczy:   odpowiedzi na pytanie p. Dominika Michalaka zadane podczas sesji w dniu 29.04.2021 r.  
 
 
 

W odpowiedzi na pytanie p. Dominika Michalaka zadane podczas sesji w dniu 29.04.2021 r. 

uprzejmie wyjaśniam. 

Informacja podana w sprawozdaniu w zakresie szkolenia on-line dla pracowników Urzędu 

Miejskiego w Mosinie planowanego na dzień 24.05.2021 r. w sprawie udzielania zamówień 

publicznych na roboty budowalne w ramach nowego Pzp w żaden sposób nie wstrzymuje procedury 

przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wskazane w sprawozdaniu 

szkolenie wynika z potrzeb zgłaszanych przez komórki organizacyjne, które przygotowują 

postępowania i realizują zamówienia. Nowe przepisy Prawa zamówień publicznych w istotny sposób 

zmieniły zasady udzielania ich udzielania jak również procedury związane z przygotowaniem 

oraz przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Stąd niezbędne jest 

uzupełnianie wiedzy oraz czerpanie z doświadczeń jednostek, które już realizowały postępowania w 

reżimie nowych przepisów, przy jednoczesnym braku orzecznictwa i  komentarzy do nowych 

przepisów ww. ustawy.  

Wskazane szkolenie zostało zaplanowane na 27 kwietnia 2021 r. ale ze względów na liczne 

zachorowania osób z komórek merytorycznych, konieczne było jego przesunięcie na kolejny nowy 

termin tj. 24 maja 2021 r.   

Jednocześnie wyjaśniam, iż proces przygotowania materiałów rozpoczynających proces 

udzielania zamówienia publicznego leży w gestii referatów merytorycznych, które zgłaszają do planu 



 

konkretne dostawy, usługi lub roboty budowalne. Do czasu przygotowania niezbędnych 

dokumentów rozpoczynających proces uruchomienia postępowania tj. przygotowania opisu 

przedmiotu zamówienia, warunków realizacji, warunków udziału wykonawców w postępowaniu, 

proponowanych kryteriów oceny ofert, wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, Biuro Zamówień Publicznych nie może oficjalnie rozpocząć procedury.  Stąd nie 

zasadnym byłoby wpisywanie do sprawozdania Biura czynności związanych  

z przygotowaniem konkretnego postępowania, skoro dokumentacja w wersji roboczej nie była 

przedmiotem ustaleń ani nie wpłynęła żadna dokumentacja mogąca stanowić podstawę 

uruchomienia ww. procedury. Bieżące ustalenia i konsultacje pomiędzy referatami merytorycznymi 

a Biurem Zamówień Publicznych w zakresie ogólnych konsultacji na etapie przed wszczęciem 

postępowania również nie stanowią podstawy, by stwierdzić, że rozpoczęto proces przygotowania 

postępowania o udzielenie zamówienia. Nie oznacza to jednak braku możliwości ogłoszenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Jednak warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia 

postępowania jest przygotowanie przez komórki merytoryczne wymaganej przepisami prawa 

dokumentacji określającej m.in.  przedmiot i zakres zamówienia oraz warunki jego realizacji.  

 

Z poważaniem 

 
BURMISTRZ GMINY MOSINA 

(-) Przemysław Mieloch 
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