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Pan
Dariusz Grodziński
Radny Rady Miasta Kalisza

Szanowny Panie Radny,

w odpowiedzi na interpelację z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie iluminacji świątecznej ulic
i placów Kalisza uprzejmie informuję, co następuje.

Ad 1

Pierwotna  wartość  ujęta  w planie  zamówień  publicznych pn.  „Iluminacja  świąteczna  ulic
i  placów  Kalisza”  w  wysokości  700  tysięcy  złotych  została  oszacowana  przez  Wydział
Gospodarki  Komunalnej  i  Ochrony Środowiska Urzędu Miasta  Kalisza  na  usługę  mającą
trwać trzy sezony świąteczne w oparciu o kwoty usług z lat poprzednich, o czym informowa-
łem Pana również w odpowiedzi na interpelacje z dnia 8 lutego bieżącego roku.

Ad 2

Wartość szacunkową do postępowania pn. „Wykonanie iluminacji świątecznej ulic i placów
Kalisza” ustalono z należytą starannością (art. 28 ustawy PZP), na podstawie cen jednostko-
wych  poszczególnych  dekoracji  przedstawionych  w  katalogach,  cennikach,  na  stronach
internetowych producentów iluminacji  świetlnych.  Należy podkreślić,  że  jest  to  kwota na
jeden sezon świąteczny. 

Ad 3

W mojej ocenie Wykonawcy składający oferty nie powinni jedynie sugerować się wartością
szacunkową.  Ponadto  Miasto  Kalisz  poinformowało  potencjalnych  Wykonawców
o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na realizację tego zamówienia, jednocześnie z publika-
cją specyfikacji warunków zamówienia.

Ad 4

Po unieważnieniu postępowania przetargowego na iluminacje świąteczne, mając na uwadze
kwoty złożonych ofert ( przypomnę: 528 465,47 zł oraz 789 220,15 zł na rok) znacznie prze-
wyższające środki, jakie Miasto Kalisz zamierzało przeznaczyć na to zadanie, zdecydowałem
o zakupie iluminacji na podstawie § 8 ust. 2 Zarządzenia nr 808/2020 Prezydenta Miasta Kali-
sza z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień pu-
blicznych do 129 999,00 zł netto w Urzędzie Miasta Kalisza, jak również wykorzystaniu de-
koracji będących już w posiadaniu Miasta.
Zamówienia udzielono firmie MULTIDEKOR S.A. z siedzibą w Piastowie na łączną kwotę
138. 279,00 brutto, tj.:
- 113.279,00 zł brutto – ozdoby  (latarnie – al. Wolności, ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, przej-
ście w kształcie bombki oraz światełka na drzewka, bombki na choinkę),
- 25.000,00 zł brutto – z Budżetu Obywatelskiego –  pl. J. Kilińskiego, pl. Jana Pawła II,
lampki na drzewa przy fontannie.



Na koniec chciałbym zaznaczyć, że zakupione przez Miasto ozdoby zostaną również wyko-
rzystane w kolejnych latach, co nie miałoby miejsca w przypadku wyboru jednej z ofert za-
proponowanej w postępowaniu przetargowym.

Z wyrazami szacunku

                                                                              Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski 



Kalisz, dn. 10 grudnia 2021 r.

Sz. P.
Krystian Kinastowski
Prezydent Miasta Kalisza

Interpelacja w sprawie Iluminacji świątecznej ulic i placów Kalisza.

W obwieszczonym 4 lutego 2021 w BIP planie zamówień publicznych miasta Kalisza na rok 2021, pod
pozycją nr 1.3.3 widnieje plan zamówienia o nazwie „Iluminacja świąteczna ulic i  placów Kalisza”,
mającego być udzielanego w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy w III kwartale
2021 r., o szacowanej wartości 700 000,00 zł.

Pierwszy raz w historii miasta roczny plan zamówień publicznych był nowelizowany i to aż 12 razy,
przy czym ostania nowela z 3 grudnia 2021, powtarza nazwę i kwotę powyższego zadania z pozycji
1.3.3..  We  wszystkich  innych  nowelach  planu,  przedsiębiorcy  także  mogli  przeczytać,  że  miasto
zaplanowała na udzielenie tego zamówienia kwotę 700 000 zł.

Tymczasem podczas otwarcia ofert przetargowych wydano komunikat o treści: Kwota, którą Miasto 
Kalisz zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pn. „Wykonanie iluminacji świątecznej ulic
i placów Kalisza” wynosi 200 tysięcy złotych. 

I dalej w komunikacie z 5 listopada 2021, na oficjalnej stronie miasta www.kalisz.pl, podano: „Z uwagi
na bardzo wysokie ceny unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia pod nazwą Wykonanie
iluminacji świątecznej ulic i placów Kalisza.”

W lokalnej prasie przeczytaliśmy z kolei na podstawie informacji z biura prasowego Ratusza o tym jak
to wygórowane ceny, rozjeżdżają się z rzeczywistością i oczekiwaniami miasta. Wszystko to pomimo
faktu, że nawet już po unieważnionym przetargu, w znowelizowanym 3 grudnia planie zamówień
publicznych na BIP, wciąż widnieje wola zamówienia iluminacji świątecznej za 700 000 zł (stan BIP na
10.12.2021).

Abstrahując  już  od  wysokości  planowanej  kwoty  i  jej  celowości,  interesuje  mnie  zakres
funkcjonowania  urzędu  w  ramach  prawa  i  na  podstawie  prawa,  oraz  traktowanie  przez  urząd
partnerów prywatnych. W związku z powyższym kieruję do Pana pytania:

1. Kto i na jakiej podstawie oszacował pierwotnie wartość zadania na 700 000 z, która została 
potem dwunastokrotnie opublikowana w planie zamówień publicznych? Poproszę o 
udostepnienie kopi dokumentu oszacowania.

2. Kto i na jakiej podstawie oszacował wartość zadania do przetargu nieograniczonego na kwotę
200 000 z, na podstawie której unieważniono przetarg z najniższą oferta w wysokości 
528 465 zł? Poproszę o udostepnienie kopi dokumentu oszacowania.

3. Czy nie uważa Pan, że przedsiębiorcy mogli zostać wprowadzeni przez miasto w błąd, co 
mogło wpłynąć na unieważnienie pierwotnego przetargu?

4. W jakim trybie zamówiono obecne ozdoby świąteczne, które jak czytam w prasie  - artykuł 
gazety wyborczej z 6 grudnia – kosztowały 200 000 zł. Kto jest wykonawcą zamówienia i jaka 
jest jego wartość? 

Z poważaniem

/-/ Dariusz Grodziński

Radny Rady Miasta Kalisza

http://www.kalisz.pl/

