
Oznaczenie sprawy: WGOŚ.271.01.0001.2019 
Ogłoszenie nr 538960-N-2019 z dnia 2019-04-17 r.  

Miasto Kalisz: Utrzymanie czystości na terenie miasta Kalisza w podziale na cztery rejony. 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi  

 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie  
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których 
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały 
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie 
marginalizowanych: Nie  
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie  
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie 
postępowania: Nie  
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie  
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii 
Europejskiej: Nie  
Informacje dodatkowe:  
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Kalisz, krajowy numer identyfikacyjny 25085587700000, ul. Główny 
Rynek  20 , 62-800  Kalisz, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 48 627 654 300, e-mail 
zam.publ@um.kalisz.pl, faks ., Adres strony internetowej (URL): http://www.kalisz.pl  
Adres profilu nabywcy:  
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, 
które nie są ogólnie dostępne  
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa  
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w 
tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie 
postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali 
zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy 
zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  
I.4) KOMUNIKACJA:  
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod 
adresem (URL): Tak  
www.bip.kalisz.pl, www.bip.umkalisz.pl - zakładka „Ogłoszenia” / „Zamówienia publiczne”  
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: Tak  
www.bip.kalisz.pl, www.bip.umkalisz.pl - zakładka „Ogłoszenia” / „Zamówienia publiczne”  
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod 
adresem: Nie  
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  
Elektronicznie: Nie  
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny 
sposób: Nie  
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny 
sposób: Tak  
Inny sposób: oferty pod rygorem nieważności należy złożyć w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami 
SIWZ. Adres: wyłącznie pokój nr 25 (sekretariat Wiceprezydenta Miasta Kalisza) mieszczący się na I 
piętrze budynku Urzędu Miasta (Ratusz) przy Główny Rynek 20 w Kaliszu.  
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Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które 
nie są ogólnie dostępne: Nie  
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: 
(URL)  
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie czystości na terenie miasta Kalisza w 
podziale na cztery rejony.  
Numer referencyjny: WGOŚ.271.01.0001.2019  
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: Nie  
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi  
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  
Zamówienie podzielone jest na części: Tak  
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:  
tylko jednej części  
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - 
określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem 
zamówienia jest realizacja usługi w zakresie utrzymania czystości na terenie miasta Kalisza w podziale na 
cztery Rejony (cztery Części zamówienia), tj.: 1) Rejon I – tereny określone w załączniku do SIWZ pn. 
„Harmonogram utrzymania czystości na terenie miasta Kalisza w Rejonie I”, 2) Rejon II – tereny określone 
w załączniku do SIWZ pn. „Harmonogram utrzymania czystości na terenie miasta Kalisza w Rejonie II”, 3) 
Rejon III – tereny określone w załączniku do SIWZ pn. „Harmonogram utrzymania czystości na terenie 
miasta Kalisza w Rejonie III”, 4) Rejon IV - tereny określone w załączniku do SIWZ pn. „Harmonogram 
utrzymania czystości na terenie miasta Kalisza w Rejonie IV”. 2. Szczegółowy zakres prac oraz 
częstotliwość wykonywania usługi, określają załączniki do SIWZ.  
II.5) Główny kod CPV: 90600000-3  
Dodatkowe kody CPV:  
Kod CPV 
90620000-9 
90630000-2 
90500000-2 
90512000-9 
 
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):  
Wartość bez VAT: Waluta:  
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna 
wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)  
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 
ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak  
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o 
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje 
możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp o wartości: 1) dla 
Rejonu I - nie przekraczającej 50.000,00 PLN, 2) dla Rejonu II - nie przekraczającej 25.000,00 PLN, 3) dla 
Rejonu III - nie przekraczającej 25.000,00 PLN, 4) dla Rejonu IV - nie przekraczającej 25.000,00 PLN. 
Zamówienia, o których mowa wyżej polegać będą na powtórzeniu czynności objętych przedmiotem 
zamówienia podstawowego. Zamówienia te będą mogły zostać udzielone gdy będzie to korzystne dla 
Zamawiającego lub zajdzie potrzeba ich wykonania. Ponadto zamówienia te będą mogły zostać udzielone 
po zabezpieczeniu odpowiednich środków finansowych na sfinansowanie zamówienia. Zamówienia te będą 
udzielane z zastosowaniem cen obowiązujących w umowie dla zamówienia podstawowego.  
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa 
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ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach:  12 
II.9) Informacje dodatkowe:  
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 
TECHNICZNYM  
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów  
Określenie warunków: nie dotyczy.  
Informacje dodatkowe nie dotyczy.  
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: nie dotyczy.  
Informacje dodatkowe nie dotyczy.  
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna 
Wykonawców, którzy: 1) wykażą należyte wykonanie lub wykonywanie w ciągu ostatnich 8 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie usługi 
polegającej na utrzymaniu czystości i porządku na: ulicach, chodnikach, placach, alejkach, skwerach, 
parkingach, ciągach pieszych, ciągach pieszo – rowerowych, ścieżkach rowerowych, pasach drogowych, 
terenach osiedli mieszkaniowych, obiektach rekreacyjno – sportowych i/lub innych otwartych terenach 
miejskich lub wiejskich o wartości brutto (w tym okresie) nie mniejszej niż 50.000,00 PLN. W przypadku 
usług będących w trakcie realizacji Zamawiający będzie brał pod uwagę kwoty brutto odnoszące się do już 
wykonanych części umowy, wpisane do formularza pn. „Doświadczenie zawodowe”. Zamawiający uznaje 
za wystarczające wskazanie w wykazie, o którym mowa w pkt. III.5.1.1 niniejszego ogłoszenia tylko takich 
usług, które potwierdzą spełnianie warunków postawionych przez Zamawiającego. 2) zapewnią do celów 
realizacji zamówienia minimum: a) jedną zamiatarkę posiadającą system odkurzania z odsysaniem oraz 
system wodny do zraszania czyszczonych powierzchni w rejonie pracy szczotek o dopuszczalnej masie 
całkowitej do 2,5 ton, b) jeden mały ciągnik do odśnieżania chodników, placów wyposażony w pług o 
ciężarze zespołu do 2,5 ton, c) jeden pojazd przystosowany do transportu odpadów. UWAGA: Jeżeli ww. 
sprzęt przeznaczony do realizacji zamówienia jest przedmiotem udostępnianym na zasadzie art. 22a ustawy 
(nie jest własnością Wykonawcy, który składa ofertę) to zgodnie z treścią art. 22a ust. 3 ustawy, 
Zamawiający oceni czy udostępnione zasoby pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania 
warunków udziału w postepowaniu a w przypadku nie potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku 
udziału w postępowaniu Zamawiający postąpi zgodnie z zapisem art. 22a ust. 6 ustawy.  
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją 
o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie  
Informacje dodatkowe:  
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie 
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO 
POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI  
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak  
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie  
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ 
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA 
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA 
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  



Oznaczenie sprawy: WGOŚ.271.01.0001.2019 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  
1) wykaz należycie wykonanych lub wykonywanych, usług spełniających warunki o których mowa w pkt. 
III.1.3)1) niniejszego ogłoszenia – wzór wykazu (wymagany zakres informacji) stanowi załącznik do SIWZ 
(Doświadczenie zawodowe); 2) dowody określające czy usługi wymienione w wykazie, o którym mowa w 
pkt III.5.1)1) niniejszego ogłoszenia zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie; Dowodami, 
o których mowa wyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 
usługi były lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca 
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń nadal 
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być 
wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3) wykaz narzędzi i urządzeń 
dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego, potwierdzający spełnienie warunku, o 
którym mowa w pkt. III.1.3)2) ogłoszenia– wzór odpowiedniego wykazu (wymagany zakres informacji) 
stanowi załącznik do SIWZ (Potencjał techniczny).  
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: nie dotyczy.  
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA 
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP: nie dotyczy.  
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
A) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o 
której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub 
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w 
postępowaniu. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz 
z oświadczeniem dokumenty bądź informacje (dowody) potwierdzające, że powiązania z innym 
Wykonawcą, który złożył ofertę nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. B) w sytuacji 
gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, 
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie (w oryginale) tych podmiotów do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W celu oceny, czy 
Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a 
ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie 
zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje 
rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą dokumentu, podpisanego 
przez osobę upoważnioną do reprezentacji podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca (np. 
zobowiązania), który określa w szczególności: -zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; -
sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia 
publicznego; -zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; -czy 
podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub 
usługi, których wskazane zdolności dotyczą. C) w przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający 
się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego 
zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, ewentualnie 
umowy o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo stosownie do art. 23 ust. 
2 ustawy Pzp (w oryginale albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza); D) 
w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – pełnomocnictwo określające jego zakres i 
podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy (w oryginale albo kserokopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).  
 
SEKCJA IV: PROCEDURA  
IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie  
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie  
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IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 
katalogów elektronicznych: Nie  
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów 
elektronicznych: Nie  
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie  
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie  
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie  
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  
Umowa ramowa będzie zawarta:  
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  
Informacje dodatkowe:  
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: Nie  
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego 
systemu zakupów:  
Informacje dodatkowe:  
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie 
katalogów elektronicznych:  
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia 
ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  
IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg 
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie  
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  
IV.2.2) Kryteria  
Kryteria Znaczenie 
Cena 100,00 
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)  
Tak  
IV.5) ZMIANA UMOWY  
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: Zakres, charakter zmian oraz 
warunki wprowadzenia zmian zawarte zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.  
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:  
Data: 2019-04-29, godzina: 10:00,  
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg 
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie  
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu  
> Ofertę należy przygotować w języku polskim.  
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)  
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi 
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie  
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące 
sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał 
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przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie  
IV.6.6) Informacje dodatkowe:  
1. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń lub dokumentów zawiera SIWZ. Adres poczty elektronicznej podany w pkt I.1) niniejszego 
ogłoszenia nie służy do porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami w postępowaniu, którego 
dotyczy niniejsze ogłoszenie. 2. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Anna 
Grabowska, tel. +48 62 7654 403. 3. Forma dokumentów, jakie należy złożyć Zamawiającemu określona 
została w SIWZ. 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden 
z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania z powodów, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-
22 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z 
pkt III.1.3) niniejszego ogłoszenia – dopuszcza się łączne spełnienie tych warunków przez Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 5. Jeżeli w załączonych do oferty dokumentach 
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu podane będą wartości w innej walucie niż 
PLN, będą one przeliczane na PLN według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego danej waluty z 
daty zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego 
postępowania. W przypadku gdy w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień 
Publicznych Narodowy Bank Polski nie ogłasza średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia 
przyjmuje się średni kurs danej waluty ogłoszony przez NBP ostatniego dnia przed dniem zamieszczenia 
ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 6. Zamawiający korzystając z 
przysługującego mu uprawnienia (art. 36a ust. 2, pkt 1 ustawy) zastrzega obowiązek osobistego wykonania 
przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia przez co rozumie czynności wymagane do osiągnięcia 
właściwego efektu estetycznego takie jak: a) prace związane z obsługą i wykorzystaniem sprzętu, o którym 
mowa w pkt 11.2.2. SIWZ, b) prace związane z zamiataniem, grabieniem, zmywaniem, zbieraniem ręcznym 
odpadów, odśnieżaniem, usuwaniem śniegu lub gołoledzi, usuwaniem chwastów z chodnika, c) prace 
związane z transportem odpadów (w tym prace, o których mowa w pkt 4.4. SIWZ), d) prace związane z 
likwidacją gołoledzi, posypywaniem solą i pryzmowaniem śniegu.  

 
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

Część nr: 1 Nazwa: Rejon I 
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -
określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem 
zamówienia jest realizacja usługi w zakresie utrzymania czystości na terenie miasta Kalisza w Rejonie I tj. 
na terenach określonych w załączniku do SIWZ pn. „Harmonogram utrzymania czystości na terenie miasta 
Kalisza w Rejonie I”. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90600000-3, 90620000-9, 90630000-2, 90500000-2, 90512000-9 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 
Wartość bez VAT:  
Waluta:  
4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach: 12 
okres w dniach:  
data rozpoczęcia:  
data zakończenia:  
5) Kryteria oceny ofert:  
Kryterium Znaczenie 
Cena 100,00 
 
6) INFORMACJE DODATKOWE: 

Część nr: 2 Nazwa: Rejon II 
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -
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określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem 
zamówienia jest realizacja usługi w zakresie utrzymania czystości na terenie miasta Kalisza w Rejonie II tj. 
na terenach określonych w załączniku do SIWZ pn. „Harmonogram utrzymania czystości na terenie miasta 
Kalisza w Rejonie II”.  
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90600000-3, 90620000-9, 90630000-2, 90500000-2, 90512000-9 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 
Wartość bez VAT:  
Waluta:  
4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach: 12 
okres w dniach:  
data rozpoczęcia:  
data zakończenia:  
5) Kryteria oceny ofert:  
Kryterium Znaczenie 
Cena 100,00 
 
6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

Część nr: 3 Nazwa: Rejon III 
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -
określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem 
zamówienia jest realizacja usługi w zakresie utrzymania czystości na terenie miasta Kalisza w Rejonie III tj. 
na terenach określonych w załączniku do SIWZ pn. „Harmonogram utrzymania czystości na terenie miasta 
Kalisza w Rejonie III”. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90600000-3, 90620000-9, 90630000-2, 90500000-2, 90512000-9 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 
Wartość bez VAT:  
Waluta:  
4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach: 12 
okres w dniach:  
data rozpoczęcia:  
data zakończenia:  
5) Kryteria oceny ofert:  
Kryterium Znaczenie 
Cena 100,00 
 
6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

Część nr: 4 Nazwa: Rejon IV 
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -
określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem 
zamówienia jest realizacja usługi w zakresie utrzymania czystości na terenie miasta Kalisza w Rejonie IV tj. 
na terenach określonych w załączniku do SIWZ pn. „Harmonogram utrzymania czystości na terenie miasta 
Kalisza w Rejonie IV”.  
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90600000-3, 90620000-9, 90630000-2, 90500000-2, 90512000-9 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 
Wartość bez VAT:  
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Waluta:  
4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach: 12 
okres w dniach:  
data rozpoczęcia:  
data zakończenia:  
5) Kryteria oceny ofert:  
Kryterium Znaczenie 
Cena 100,00 
 
6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 


