
 

 

Harmonogram planowanych do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia 

publicznego w II półroczu 2020 r. 
 

 

Lp. Zamawiający Nazwa zamówienia publicznego Dostawy / 
Usługi / 

Roboty budowlane 

Czy szacunkowa 
wartość zamówienia 

publicznego jest 
poniżej czy powyżej 

progów unijnych1 

Planowany termin 
ogłoszenia 
zamówienia 
publicznego 

 

1.  
Miasto Konin 

Przebudowa zasilania elektroenergetycznego  
Miejskiego  Ośrodka Wypoczynkowego „Przystań 
Gosławice” przy ul. Rybackiej w Koninie 

 
robota budowlana 

 
poniżej 

lipiec 

Realizacja prac budowlanych mających na celu 
ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie 
zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie 

 
robota budowlana 

poniżej 
III kwartał  

Dystrybucja energii elektrycznej na terenach 
inwestycyjnych Konin – Międzylesie  na rok 2021 

usługa 
poniżej 

III / IV kwartał  

Bankowa obsługa budżetu Miasta Konina usługa powyżej III / IV kwartał  

Utrzymanie, pielęgnacja i porządkowanie zieleni 
miejskiej na terenie Konina 

usługa 
powyżej 

IV kwartał 2020  

 
SPÓŁKI MIEJSKIE 

 

1 
 

 
Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej Sp. z o.o. 

w Koninie 
 
 

    

 
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności PGKiM Sp. 
z o.o. w Koninie 
 

usługi poniżej  wrzesień  

Sprzątanie i utrzymanie czystości budynków 
komunalnych zarządzanych przez PGKiM Sp. z o.o. 
w Koninie 

usługi poniżej  październik 

Konserwacja budynków i lokali komunalnych 
zarządzanych przez PGKiM Sp. z o.o. w Koninie 

usługi poniżej  listopad  

Remonty pustostanów w zasobach komunalnych 
zarządzanych przez PGKiM Sp. z o.o. w Koninie w 
roku 2021 (umowa ramowa) 

roboty budowlane poniżej  listopad  

                                                 
1 próg unijny dla dostaw i usług wynosi 214 000 EUR 

  próg unijny dla robót publicznych wynosi 5 350 000 EUR 

  przelicznik EUR = 4,2693 PLN 
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Miejski Zakład Gospodarki 
Odpadami Komunalnymi 

Sp. z o.o. w Koninie 

Budowa zadaszenia istniejącego placu 
magazynowego odpadów pochodzących z 
selektywnej zbiórki oraz żelbetowej ściany oporowej 
na terenie MZGOK Sp. z o.o. w Koninie 

roboty budowlane 
poniżej 

 
listopad 

Budowa zadaszenia części placu do magazynowania 
i przetwarzania odpadów na terenie MZGOK Sp. Z 
o.o. w Koninie 

roboty budowlane 
poniżej 

 
listopad  

Dostawa ciągnika z przyczepą na potrzeby 
kompostowni MZGOK Sp. z o.o. 

dostawy 
poniżej 

 
wrzesień 

Dostawa ładowarki na potrzeby kompostowni MZGOK 
Sp. z o.o. 

dostawy 
poniżej 

 
wrzesień 

Dostawa płyt drogowych na potrzeby składowiska 
MZGOK Sp. z o.o. w Koninie 

dostawy 
poniżej 

 
lipiec  

Dostawa oleju napędowego i oleju opałowego 
lekkiego na potrzeby Miejskiego Zakładu Gospodarki  
Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie  
na rok 2021 
Zamówienie realizowane w częściach: 
CZĘŚĆ I – olej napędowy 
CZĘŚĆ II – olej opałowy lekki 

dostawy 
powyżej 

 
październik  

Dostawa środków chemicznych do oczyszczania 
spalin dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami 
Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie  
Zamówienie realizowane w częściach: 
CZĘŚĆ I – wapno palone 
CZĘŚĆ II – wapno gaszone 
CZĘŚĆ III – węgiel (koks) aktywny 

dostawy 
poniżej 

 
październik  

Dostawa wody amoniakalnej na potrzeby Miejskiego 
Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z 
o.o. w Koninie 

dostawy 
poniżej 

 
październik  

Przeprowadzenie badań kaloryczności odpadów 
dostarczanych do Zakładu Termicznego 
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych na 
potrzeby MZGOK Sp. z o.o. w Koninie 

usługi 
poniżej 

 
listopad  

Monitoring korony składowiska na terenie MZGOK 
Sp. z o.o. w Koninie 

roboty budowlane 
poniżej 

 
listopad 

Modernizacja serwerowni Miejskiego Zakładu 
Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w 
Koninie 

usługi 
poniżej 

 
październik  

Budowa podziemnej stacji paliw dla MZGOK Sp. z 
o.o. w Koninie 

roboty budowlane 
poniżej 

 
grudzień 



 

 

Przebudowa budynku administracyjno-socjalnego B 
Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami 
Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie 

roboty budowlane 
poniżej 

 
grudzień 

Świadczenie usługi serwisowania urządzeń Zakładu 
Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów 
Komunalnych wraz z zapewnieniem części 
zamiennych i szybkozużywających się w latach 2021 i 
2022 

usługi 
powyżej 

 
wrzesień  

Odbiór, transport i zagospodarowania odpadów 
wielkogabarytowych z Miejskiego Zakładu Gospodarki 
Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie 

usługi poniżej wrzesień 

3. 

Miejski Zakład Komunikacji 
w Koninie Sp. z o.o. 

 

Sprzedaż i dostawa paliw płynnych dostawa powyżej  wrzesień  

Sprzedaż i dostawa części zamiennych do autobusów dostawa poniżej  listopad  

Dostawa ogumienia do autobusów komunikacji 
miejskiej 

dostawa poniżej  listopad  

4. 

Przedsiębiorstwo 
Wodociągów  

i Kanalizacji Sp. z o.o.  
w Koninie 

 

Likwidacja istniejącej oraz budowa nowej stacji paliw 
wraz z myjnią samochodową 

roboty budowlane poniżej sierpień  

Odbudowa kolektora sanitarnego Ø 800 ul. 
Zakładowa od ul. Kleczewskiej do komory przed 
torami - metoda bezwykopowa 

roboty budowlane 
poniżej 

sierpień 

Budowa sieci wodociągowej w ul. Malinieckiej  
i ul. Sulańskiej. 

roboty budowlane 
poniżej 

październik  

5.  
Miejskie Towarzystwo 

Budownictwa Społecznego 
Spółka z o.o. w Koninie 

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z 
parkingiem i infrastrukturą techniczną w Koninie  
( bud. „A”  ul. Jaspisowa) 

roboty budowlane 
poniżej listopad 

6. 

Miejskie Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej  
w Koninie Sp. z o.o. 

Budowa ciepłowni Geotermalnej  robota budowlana powyżej wrzesień  

Odtworzenia terenów  w okresie od 01.10.2020 r. do 
31.03.2022 r.,   po budowie, wymianie i usuwaniu 
awarii sieci ciepłowniczej  

robota budowlana poniżej sierpień 

Projekty wymiany sieci i przyłączy oraz wymiany 
węzłów grupowych na indywidualne na os. Zatorze i 
Sikorskiego   

usługa poniżej lipiec   

Docieplenie i naprawa elewacji budynku C robota budowlana poniżej lipiec   

Dostawa EKO – GROSZKU w ilości 500 ton w okresie 
od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r. 

dostawa poniżej lipiec 

7. 
Przedsiębiorstwo 

Komunikacji 
Dostawa oleju napędowego dostawy powyżej Październik/listopad 



 

 

Samochodowej w Koninie 
S.A. 

 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE MIASTA KONIN 

 

 

Zarząd Dróg Miejskich w 
Koninie 

 Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta 
Konina 

Roboty budowlane 
Poniżej 

lipiec 

Realizacja projektu KBO – „Droga pieszo – rowerowa 
łącząca ul. Jana Pawła II od Mostu na Kanale 
Ślesińskim z ul. Staromorzysławską” 

Roboty budowlane 
Poniżej 

sierpień 

Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ulicy 
Bernardynka w Koninie 

Roboty budowlane 
Poniżej 

lipiec 

Utrzymanie zimowe dróg na terenie miasta Konina 
 

Usługa Powyżej  lipiec 

Utrzymanie zieleni w pasach drogowych w Koninie w 
2021r. i 2022 r. 

Usługa Poniżej  sierpień 

Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na 
potrzeby oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnych, 
przepompowni i osadników wód deszczowych na 
terenie miasta Konina 

Usługa Poniżej  październik 

Konserwacja i remont oświetlenia ulicznego 
należącego do Miasta  Konin 

Usługa Poniżej  październik 

Utrzymanie, konserwacja i remont bieżący sieci 
kanalizacji deszczowej na terenie miasta Konina 

Usługa Poniżej  listopad 

 
Miejski Ośrodek Sportu i 

Rekreacji 
Dostawa i montaż pomostu pływającego w MOW 
„Przystań Gosławice”, ul. Rybacka 7 w Koninie 

dostawa poniżej III kwartał  

4. 
Dom Pomocy Społecznej 

 
Dostawa mięsa i wędlin na 2021 r.  dostawy poniżej grudzień  

5. 

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 
Miejskiego w Koninie 

usługa poniżej grudzień 

 

 


