
UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR 510 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 11 marca 2021 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 500 Rady Miasta Konina z dnia 24 lutego 2021 roku 

w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Zakład Obsługi Urzędu 

Miejskiego w Koninie 

Uchwała Nr 500 Rady Miasta Konina z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie likwidacji 

jednostki budżetowej pod nazwą Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego w Koninie określa 

ramy czasowe przeprowadzenia likwidacji Zakładu Obsługi Urzędu Miejskiego 

w Koninie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 roku.  

W związku z likwidacją Zakładu Obsługi Urzędu Miejskiego w Koninie zachodzi 

konieczność zlecenia usługi sprzątania budynków administracyjnych urzędu 

podmiotom zewnętrznym w procedurze wynikającej z przepisów ustawy z dnia 

11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.).  

Z uwagi na niezadawalające tempo realizacji zadań przez Zakład Obsługi Urzędu 

Miejskiego w Koninie niezbędne jest przejęcie przez Urząd Miejski w Koninie 

obowiązku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Pozwoli to na bezzwłoczne podjęcie działań związanych z przygotowaniem 

i przeprowadzeniem postępowania na sprzątanie budynków administracyjnych 

zajmowanych przez Urząd Miejski w Koninie, tj. m.in. przygotowanie materiałów do 

postępowania przetargowego, zabezpieczenie odpowiednich środków finansowych w 

budżecie, a także formalne uzgodnienia z Powiatem Konińskim, który jest właścicielem 

części budynku przy ul. płk. Witolda Sztarka 1. Wydziały Urzędu Miejskiego w Koninie 

muszą mieć możliwość podjęcia niektórych czynności formalnych jeszcze w marcu br., 

ponieważ wymaga tego procedura realizacji zamówienia publicznego, która jest 

określona zarządzeniem Nr 171/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 17 grudnia 

2020 roku w sprawie podziału obowiązków przy udzielaniu zamówień publicznych 

w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonywanych ze środków budżetu 

Miasta Konina.  

Ponadto z uwagi na fakt, iż nie ma gwarancji, że pierwsze postępowanie przetargowe 

zakończy się skutecznie, tj. zawarciem umowy na realizację usług sprzątania, 

wskazane jest jak najszybsze podjęcie czynności, aby można było postępowanie, gdy 

będzie to konieczne, powtórzyć w czasie gwarantującym zabezpieczenie potrzeb 

Urzędu Miejskiego w Koninie w tym zakresie. 

  

https://bip.konin.eu/index.php?d=pz_szczegoly&id=2188&kad=
https://bip.konin.eu/index.php?d=pz_szczegoly&id=2188&kad=


Wobec powyższego, zachodzi konieczność zmiany terminu otwarcia likwidacji, 

określonego uchwałą nr 500 z dnia 24 lutego 2021 roku.  

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/Tadeusz Wojdyński 

 

 


	UZASADNIENIE DO UchwałY Nr 510 Rady Miasta Konina z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 500 Rady Miasta Konina z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego w Koninie

