
 

 

Harmonogram planowanych do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia 

publicznego w I półroczu 2021 r. 
 

 

Lp. Zamawiający Nazwa zamówienia publicznego Dostawy / 
Usługi / 

Roboty budowlane 

 szacunkowa wartość 
zamówienia 

publicznego (poniżej 
czy powyżej progów 

unijnych1) 

Planowany termin 
ogłoszenia 
zamówienia 
publicznego 

 

1.  
Miasto Konin 

Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w 
Koninie przy ul. Gajowej 7A 

roboty budowlane poniżej IV kwartał 

Budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej z 
podczyszczaniem dla schroniska dla bezdomnych 
zwierząt 

roboty budowlane 
 

poniżej I kwartał 

Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych oraz 
użyczenie oprogramowania umożliwiającego 
elektroniczne składanie zamówień na tablice 
rejestracyjne 

dostawy 

 
poniżej 

III kwartał 

Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w 
Koninie przy ul. Gajowej 7A - projektowanie 
dokumentacji 

usługi 
 

poniżej I kwartał 

Organizacja Targów Odnawialnych Źródeł Energii - 
Nowa Energia, organizacja udziału firm i jst z 
Wielkopolski Wschodniej w międzynarodowych 
imprezach targowych/wystawach inwestycyjnych 

usługi 

 
poniżej 

II kwartał 

 
SPÓŁKI MIEJSKIE 

 

1 
 

 
Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w 

Koninie 

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

usługi poniżej  listopad 

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

usługi 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 



 

 

 
 

Remonty pustostanów w budynkach zarządzanych 
przez PGKiM Sp. z o.o. w Koninie w roku 2022. 

roboty budowlane 
powyżej  

grudzień  

2 

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 działce oznaczonej numerem geodezyjnym 1436/5 

roboty budowlane 
poniżej 

 
marzec  

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów 
poprocesowych z Miejskiego Zakładu Gospodarki 
Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie 
(zamówienie realizowane w  czterech częściach) 

usługa 
powyżej 

 
październik  

Dostawa podziemnego pojemnika do 
magazynowania paliwa o pojemności 20m3 wraz z 
instalacją odmierzaczową na potrzeby MZGOK Sp. z 
o.o. 

dostawy 
powyżej 

 
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 

 
listopad  

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

dostawy 
poniżej 

 
listopad  

Przeprowadzenie badań kaloryczności odpadów 
dostarczanych do Zakładu Termicznego 

usługi 
poniżej 

 
listopad  



 

 

Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych na 
potrzeby  
MZGOK Sp. z o.o. w Koninie 

Instalacja monitoringu wizyjnego na terenie MZGOK 
Sp. z o.o. w Koninie 

dostawa 
poniżej 

 
listopad  

Dostawa samochodu dostawczego na potrzeby 
MZGOK Sp. z o.o. w Koninie 

dostawa 
poniżej 

 
czerwiec  

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

roboty budowlane 
poniżej 

 
czerwiec  

Wykonanie rocznego przeglądu i remontu 
okresowego Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania 
Odpadów Komunalnych w Koninie w latach 2022 i 
2023 wraz  
z dostawą materiałów i części zamiennych 

usługi 
powyżej 

 
listopad  

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

usługi 
poniżej 

 
październik  

Opracowanie wstępnej dokumentacji 
przedinwestycyjnej dla przedsięwzięcia polegającego 
na budowie instalacji termicznego przekształcania 
RDF/preRDF z odzyskiem energii dla MZGOK Sp. z 
o.o. w Koninie 

usługa 
poniżej 

 
luty  

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania 
pn. „Modernizacja istniejącej sortowni do 
selektywnej zbiórki odpadów w MZGOK Sp. z o.o. w 
Koninie 

usługa 
poniżej 

 
kwiecień  

 

 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania 
pn. „Budowa placu do kompostowania i dojrzewania 
kompostu w MZGOK Sp. z o.o. w Koninie” 

usługa 
poniżej 

 
kwiecień  

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 

 

Odbudowa sieci wodociągowej w ulicy Świętojańskiej 
– metoda bezwykopowa 

roboty budowlane poniżej luty  

Budowa sieci wodociągowej w ulicy Sulańskiej  w 
Koninie 

roboty budowlane poniżej październik 

Budowa sieci wodociągowej w ul. Kalinowej os. 
Wilków 

roboty budowlane 
poniżej 

październik  

Budowa inteligentnego systemu 
elektroenergetycznego 

roboty budowlane 
poniżej 

lipiec  

Likwidacja istniejącej oraz budowa nowej stacji paliw 
wraz z myjnią samochodową 

roboty budowlane 
poniżej 

czerwiec  

Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Wierzbowej w 
Koninie 

roboty budowlane 
poniżej 

wrzesień  

Modernizacja pomieszczeń warsztatowych 
Oczyszczalni Lewy Brzeg w celu poprawy 
efektywności energetycznej  

roboty budowlane 
poniżej 

marzec  

Budowa wiaty na samochody asenizacyjne – OSPB  roboty budowlane 
poniżej 

czerwiec  

5.  

Miejskie Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego 

Spółka z o.o. w Koninie 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, 
wodociągowej dla osiedla przy ul. Jaspisowej, 
Szpitalnej i Piłsudskiego w Koninie. 
 

roboty budowlane poniżej  
II kwartał 

 

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z 
parkingiem i infrastrukturą techniczną  
w Koninie, na działkach 132/4 i 1031 o/Starówka 
 

roboty budowlane poniżej  
IV kwartał 

 

Budynek mieszkalny wielorodzinny z dwoma lokalami 
handlowo-usługowymi, parkingiem  
i infrastrukturą techniczną  
„Dom Seniora w Koninie” 

roboty budowlane poniżej  
IV kwartał 

 

6. Budowa ciepłowni Geotermalnej  robota budowlana powyżej styczeń   



 

 

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

Odtworzenia terenów  w okresie od 01.04.2021 r. do 
31.03.2022 r.,   po budowie, wymianie i usuwaniu 
awarii sieci ciepłowniczej  

robota budowlana poniżej marzec  

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

robota budowlana poniżej lipiec    

Nadzór i dozór geologiczny nad realizacją otworu GT-
3 

usługa poniżej luty    

Nadzór inwestorski dla zadania „Budowa ciepłowni 
Geotermalnej” 

usługa poniżej luty    

Dostawa EKO – GROSZKU w ilości 500 ton w okresie 
od 01.07.2021 r. do 30.03.2022 r. 

dostawa poniżej maj   

7. 

Przedsiębiorstwo 
Komunikacji Samochodowej 

w Koninie S.A. 
Dostawa oleju napędowego dostawa powyżej kwiecień  

 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE MIASTA KONIN 

 

1. 

Zarząd Dróg Miejskich w 
Koninie 

Remonty bieżące dróg na terenie miasta Konina - 
Nawierzchnie gruntowe rok 2021 

Roboty budowlane poniżej  luty 

Remonty bieżące dróg na terenie miasta Konina - 
Nawierzchnie brukowe  rok 2021 

Roboty budowlane poniżej  luty 

Utrzymanie i remonty bieżące obiektów mostowych Usługa poniżej  luty 

Opracowanie dokumentacji projektowo - 
kosztorysowej na przebudowę mostu nad zalewem 
rzeki Warty w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie 
Warszawskiej w Koninie 

Usługa poniżej  luty 

 
Budowa skrzyżowania typu rondo na DW nr 264 w 
Koninie (kontynuacja zadania: budowa drogi – łącznik 
od ul. Przemysłowej do Kleczewskiej w Koninie 
 

Roboty budowlane poniżej  marzec 

Przebudowa ul. Gimnastycznej w Koninie Roboty budowlane poniżej  marzec 

Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji 
publicznej na terenie K OSI - etap III Roboty budowlane poniżej  marzec 



 

 

2. 
Miejski Ośrodek Sportu i 

Rekreacji 
Przebudowa stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. 
Dmowskiego  

roboty budowlane poniżej czerwiec 

3. 
Dom Pomocy Społecznej 

 
Dostawa mięsa i wędlin do Domu Pomocy Społecznej 
w Koninie w roku 2021 

dostawy poniżej grudzień 

4. 

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 na rok 2022” 

usługa poniżej  grudzień 

5. 

Miejski Ośrodek Pomocy 
Rodzinie w Koninie 

 

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi na II półrocze 2021 
roku 

 
usługi 

 
poniżej  

 
czerwiec 

Dostawa kart przedpłaconych dla pracowników 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie 

 
dostawy 

 
poniżej  

 
październik 

Dostawy bonów towarowych w formie papierowej na 
artykuły spożywcze i środki czystości dla 
podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 
w Koninie 

 
dostawy 

 
poniżej  

 
listopad 

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi na 2022 rok 
 

 
usługi 

 
poniżej  

 

 
listopad 

 

SZKOŁY / PRZEDSZKOLA 

1. 

Zespół Szkół Górniczo-
Energetycznych                             
im. S. Staszica 

Modernizacja dachu budynku ZSGE przy   
ul. Bydgoskiej 2 A w Koninie 

roboty budowlane poniżej  marzec 

2. 

Zespół Szkół im. M. 
Kopernika w Koninie 

 

Centrum Sportowo-Rekreacyjne dla mieszkańców 
Konina” 

roboty budowlane powyżej luty 

 

 


