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Harmonogram planowanych do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia 

publicznego w 2019 r. (aktualizacja) 
 

 

Lp. Zamawiający Nazwa zamówienia publicznego Dostawy / 

Usługi / 

Roboty 

budowlane 

Czy szacunkowa 

wartość zamówienia 

publicznego jest 

poniżej czy powyżej 

progów unijnych1 

Planowana data ogłoszenia zamówienia 

publicznego 

miesiąc/rok 

1. Miasto Konin 

Plac Wolności 1,  

62-500 Konin 

 Sporządzanie miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Konina usługa 

poniżej III lub IV kwartał 

2. Miasto Konin 

Plac Wolności 1,  

62-500 Konin 

Wykonanie placów zabaw w ramach zadań 

inwestycyjnych:   

1. Zabawa bez barier - place zabaw dla osób 

niepełnosprawnych - rozbudowa, dostosowanie i 

montaż urządzeń integracyjnych na 

ogólnodostępnych placach zabaw na os. Zatorze w 

Koninie (KBO)                                                            

2. Radość i zabawa z Kosmatkiem - budowa 

integracyjnego placu zabaw dla dzieci przy 

Przedszkolu nr 1 w Koninie (KBO) 

 

robota  

budowlana 

poniżej III lub IV  kwartał 

3. Miasto Konin 

Plac Wolności 1,  

62-500 Konin 

Dystrybucja energii elektrycznej na terenach 

inwestycyjnych Konin – Międzylesie  na rok 2020 usługa 

poniżej III/IV kwartał 

4. Miasto Konin 

Plac Wolności 1,  

62-500 Konin 

Grupowe ubezpieczenie pracowników, 

współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci 

pracowników Urzędu Miejskiego w Koninie  
usługa 

poniżej III/IV kwartał 

5. Miasto Konin 

Plac Wolności 1,  

62-500 Konin 

Utrzymanie, pielęgnacja i porządkowanie zieleni 

miejskiej na terenie Konina  
usługa 

powyżej IV kwartał 

6. Miasto Konin - Zakład 

Obsługi Urzędu Miejskiego 

„Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym 

i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, 

przemieszczania i doręczania przesyłek oraz ich 

ewentualnych zwrotów na potrzeby Urzędu 

usługi poniżej grudzień 2019 

                                                 
1 próg unijny dla dostaw i usług wynosi 221 000 EUR 

  próg unijny dla robót publicznych wynosi 5 548 000 EUR 

  przelicznik EUR = 4,3117 PLN 
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Miejskiego w Koninie” 

7. Miejskie Towarzystwo 

Budownictwa Społecznego 

Sp. z o.o. 

ul. 3 Maja 21, 62-500 Konin 

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z 

parkingiem i infrastrukturą techniczną przy ul.  

Obrońców Westerplatte w Koninie (najem z dojściem 

do własności).  

roboty 

budowlane 

poniżej listopad 2019 r. 

Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z 

usługami w parterze, parkingiem i infrastrukturą 

techniczną na działce nr 1060 w Koninie, obręb 

Starówka (etap II i III była baza PKS). 

roboty 

budowlane 
powyżej listopad 2019 r. 

8.  

Miejski Zakład 

Komunikacji w Koninie  

Sp. z o.o. 

Ul. M. Dąbrowskiej 8,  

62-500 Konin 

Zakup 1 szt.   autobusu elektrycznego dostawa powyżej wrzesień 2019 

Zakup i instalacja aplikacji do zarządzania flotą oraz 

systemu informacyjnego tablic wraz z systemem 

dyspozytorskim 

 

dostawa powyżej wrzesień 2019 

Zakup 6 szt. autobusów elektrycznych dostawa powyżej listopad 2019 
Sprzedaż i dostawa paliw płynnych dostawa powyżej wrzesień 2019 

Sprzedaż i dostawa części zamiennych do autobusów dostawa poniżej listopad 2019 
Ubezpieczenia komunikacyjne OC i AC oraz 

ubezpieczenie mienia 
usługa poniżej listopad 2019 

9. Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji 

Sp. z o.o. 

Ul. Poznańska 49,  

62-510 Konin 

Budowa kabla energetycznego i linii światłowodowej 

pomiędzy Stacją Wodociągową Konin-Kurów i 

Oczyszczalniami Ścieków Prawy i Lewy Brzeg 

roboty 

budowlane 
poniżej wrzesień 2019 r. 

10. Miejski Zakład Gospodarki 

Odpadami Komunalnymi 

Sp. z o.o. w Koninie, 

Ul. Sulańska 13,  

62-510 Konin 

Zakup i montaż obiektów małej architektury 

wykorzystanej w ramach doposażenia ośrodka oraz 

wykonania ścieżki edukacyjnej, w tym 

czteropojemnikowe edukacyjne kosze na odpady (29 

szt.), tablice informacyjne (58 szt.), wiata edukacyjna 

(1 szt.) 

dostawa 
poniżej 

 
wrzesień 2019 

Kompleksowe ubezpieczenia mienia oraz 

odpowiedzialności cywilnej MZGOK Sp. z o.o. w 

Koninie 
usługa powyżej październik 2019 

Produkcja i emisja ośmiu spotów edukacyjnych 

„Selektywna zbiórka odpadów” wykorzystanych w 

kampanii społecznej 
usługa 

poniżej 

 
wrzesień 2019 

Dostawa mobilnego ogrodu edukacyjnego, który 

wykorzystywany będzie przy organizacji 

proekologicznych festynów w ramach realizacji 

projektu pt. „Świat czysty jest piękniejszy!” 

dostawa poniżej wrzesień 2019 
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Dostawa wraz z montażem kontenerowej stacji paliw 

dla MZGOK Sp. z o.o. w Koninie 
dostawa poniżej wrzesień 2019  

Dostawa i montaż kanałowej prasy belującej do 

belowania surowców wtórnych pochodzących z 

selektywnej zbiórki odpadów 
dostawa 

powyżej 

 
listopad 2019 r. 

Dostawa ciągnika rolniczego i przyczepy na potrzeby 

MZGOK Sp. z o.o. w Koninie 
dostawa 

poniżej 

 
październik 2019 

Dostawa ładowarki teleskopowej na potrzeby 

MZGOK Sp. z o.o. w Koninie 
dostawa 

poniżej 

 
listopad 2019 

Dostawa rozdrabniacza do odpadów 

biodegradowalnych na potrzeby MZGOK Sp. z o.o. w 

Koninie 
dostawa 

powyżej 

 
październik 2019 

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby MZGOK w 

Koninie w 2020 r. 
dostawa 

poniżej 

 
listopad 2019 

Dostawa oleju napędowego i oleju lekkiego na 

potrzeby Miejskiego Zakładu Gospodarki  Odpadami 

Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie na rok 2020 

dostawa 
powyżej 

 
październik 2019 

Dostawa środków chemicznych do oczyszczania 

spalin dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami 

Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie 
dostawy 

poniżej 

 
listopad 2019 

Dostawa wody amoniakalnej na potrzeby Miejskiego 

Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z 

o.o. w Koninie  na rok 2020 r. 
dostawy 

poniżej 

 
listopad 2019 

Ochrona terenu, obiektów, pojazdów i sprzętu 

technicznego Miejskiego Zakładu Gospodarki 

Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie w 

latach 2020 – 2021 

usługa 
poniżej 

 
wrzesień 2019 

11. Miejskie Przedsiębiorstwo 

Energetyki Cieplnej – 

Konin Sp. Z o.o.  

 

Ul. Gajowa 1, 62-510 Konin 

Budowa ciepłowni Geotermalnej 

robota 

budowlana 

powyżej grudzień 2019 r. 

12. Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej Sp. Z o.o. 

 

Ul. M. Dąbrowskiej 8,  

62-500 Konin 

 

 

 

Sprzątanie i utrzymanie czystości budynków 

komunalnych zarządzanych przez PGKiM Sp. Z o.o. 
usługi poniżej październik 2019 r. 

Konserwacja budynków i lokali komunalnych 

zarządzanych przez PGKiM Sp. Z o.o. 
usługi poniżej listopad 2019 r. 

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności 

Zamawiającego 
usługi poniżej listopad 2019 r. 
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13. Miejski Ośrodek Pomocy 

Rodzinie w Koninie 

Ul. Przyjaźni 5, 62-510 

Konin 

Dostawa kart przedpłaconych dla pracowników 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie 
dostawy poniżej  październik 2019 r. 

Dostawa bonów towarowych w formie papierowej na 

artykuły  spożywcze i środki czystości dla 

podopiecznych MOPR 

w Koninie 

dostawy poniżej  listopad 2019 r. 

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu 

zamieszkania 

usługi poniżej  listopad 2019 r. 

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych     

w miejscu zamieszkania 
usługi poniżej  listopad 2019 r. 

14. 

 

Dom Pomocy Społecznej 

ul. Południowa 1,  

62-510 Konin 

 

Dostawa mięsa i wędlin do Domu Pomocy Społecznej 

w 2020 roku. 
dostawy poniżej grudzień 2019 r. 

15. 
Miejski Ośrodek Sportu i 

Rekreacji,  

ul. Kurów 1, 62-510 Konin 

Zakup ciągnika wraz z wyposażeniem na potrzeby 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koninie 
dostawa poniżej III kwartał 2019 r. 

16. 

 

Zarząd Dróg Miejskich  

w Koninie 

Ul. Zakładowa 4,  

62-510 Konin 

 

 

 

 

 

 

 

Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej 

na potrzeby oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnych, 

przepompowni i osadników wód deszczowych na 

terenie miasta Konina 

usługi poniżej  wrzesień 2019 

Utrzymanie, konserwacja i remont bieżący sieci 

kanalizacji deszczowej na terenie miasta Konina 
usługi poniżej  październik/ listopad 2019 

Budowa połączenia ul. Paderewskiego z ul. 

Wyzwolenia w Koninie w związku z modernizacją 

linii kolejowej E-20 

roboty 

budowlane 
powyżej  listopad/grudzień 2019 

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania 

inwestycyjnego pn. „Budowa połączenia ul. 

Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie w 

związku z modernizacją linii kolejowej E-20” 

usługi poniżej  listopad/grudzień 2019 

Nadzór autorski nad realizacją zadania 

inwestycyjnego pn. „Budowa połączenia ul. 

Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie w 

związku z modernizacją linii kolejowej E-20” 

usługi poniżej  listopad/grudzień 2019 

 


