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Szanowna Pani 
Agnieszka Konieczna
Radna Miasta Kalisza

Odpowiadając na  interpelację Pani  Radnej  z  dnia  18  stycznia  2021  r.  w  sprawie

funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta Kalisza

informuję co następuje:

Ad 1. 

W dn. 21.01.2021 r. Urząd przekazał wymaganą dokumentację postępowania  o udzielenie

zamówienia publicznego na: „Odbiór i transport wielkogabarytowych odpadów komunalnych

z nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi położonymi na terenie miasta

Kalisza”  i  oczekuje  na  wyznaczenie  terminu  posiedzenia  i  rozprawy przez  Krajową Izbę

Odwoławczą.

Ad 2. 

W zależności od wyniku postępowania i wyroku Krajowej Izby Odwoławczej Miasto Kalisz

zawrze umowę z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. lub w przypadku

orzeczenia przez KIO unieważnienia przeprowadzonego postępowania, przeprowadzi nowe

postępowanie  na  odbiór  i  transport  wielkogabarytowych  odpadów  komunalnych  z

nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi. 

Wartość szacunkową zamówienia ustalono z należytą starannością jako kwotę bez podatku od

towarów i  usług (art.  32 ust.  1 ustawy Pzp),  w oparciu o łączną wartość zamówień tego

samego rodzaju udzielonych w okresie  ostatnich  12 miesięcy (art.  34 ust.  1  ustawy),  nie

wcześniej niż na 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania, którego przedmiotem są

usługi (art. 35 ust. 1 ustawy Pzp) w wysokości 733.599,79 PLN netto.

Wartość  jaką  Zamawiający  zamierza  przeznaczyć  na  sfinansowanie  zamówienia  (wartość

zabezpieczona w budżecie) to 410.670,00 PLN brutto.

Wobec powyższego oferta konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych S.A. oraz

Przedsiębiorstwa  Oczyszczania  Miasta  EKO  Sp.  z  o.o.  przewyższała  kwotę  jaką  Miasto



Kalisz  (Zamawiający)  zamierzało  przeznaczyć  na  sfinansowanie  zamówienia.  Kolejne

postępowanie miało na celu wyłonienie Wykonawcy,  który wykona zamówienie za kwotę

zabezpieczoną w budżecie.

Ad. 3. 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. jest przygotowane na odbiór i transport

wielkogabrytowych  odpadów  komunalnych  z  nieruchomości  zabudowanych  budynkami

wielolokalowymi  zgodnie  z  wymogami  sformułowanymi  przez  Miasto  Kalisz

(Zamawiającego) w Zaproszeniu do negocjacji.

Ad. 4.  

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o. dysponuje sprzętem transportowym

niezbędnym do transportu wielkogabarytowych odpadów komunalnych zgodnie z wymogami

sformułowanymi przez Miasto Kalisz(Zamawiającego) w Zaproszeniu do negocjacji tj. min 2

pojazdami przystosowanymi  do  odbierania  odpadów  komunalnych  wielkogabarytowych

spełniającymi wymagania minimum normy emisji spalin EURO 4.

Ad. 5. 

Zadania związane z odbiorem i transportem gabarytów będą realizowane przez pracowników

zatrudnionych aktualnie w PWiK Sp. z o.o. oraz nowo zatrudnionych pracowników według

potrzeb niezbędnych do realizacji zamówienia.

Ad. 6 

Harmonogramy  odbioru odpadów komunalnych wielkogabarytowych, zgodnie z zapisem w

Zaproszeniu  do  udziału  w  negocjacjach,  zobowiązany  jest  sporządzić  Wykonawca

zamówienia.  Zaakceptowany  przez  Zamawiającego  harmonogram  odbioru  odpadów

wielkogabarytowych  Wykonawca  niezwłocznie  przekaże  zarządcom  nieruchomości

zabudowanych budynkami wielolokalowymi w sektorze I – VI.

Ad. 7. 

Wykonawca  wszystkie  odebrane  odpady  wielkogabarytowe,  będzie  transportował

bezpośrednio do ZUOK Orli Staw, Orli Staw 2, 62-834 Ceków.

Ad. 8. 

PWiK  Sp.  z  o.  o.  odbiera  tylko  i  wyłącznie  odpady  wielkogabarytowe  o  kodzie  

20 03 07. Odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny itp.

klasyfikowane są jako inne rodzaje odpadów wobec czego mieszkańcy winni dostarczyć w/w



odpady do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieszczącego się przy ul.

Smolnej 9-11.

Dziękuję Pani Radnej za zainteresowanie powyższą sprawą.

Z wyrazami szacunku

Prezydent Miasta Kalisza

/…/

Krystian Kinastowski




