
Ze względu na ograniczenia techniczne portalu https://ezamowienia.gov.pl/ (brak możliwości
zamieszczenia w pkt 4.2 Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy) uzasadnienia obejmującego

więcej niż 1000 znaków, Zamawiający zamieszcza ww. uzasadnienie poniżej (uzasadnienie
stanowi integralną część ogłoszenia).

Planowane jest udzielenie zamówienia Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (dalej
„PWiK”,  „Wykonawca” lub „Spółka”), ul. Nowy Świat 2A, 62-800 Kalisz w trybie zamówienia z
wolnej ręki w oparciu o art. 305 pkt 1 w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy Prawo zamówień
publicznych- Dz. U. z 2021r. poz. 1129 – (dalej „ustawy” lub „ustawy PZP”) z uwagi na łączne
spełnienie poniższych przesłanek:

a) Miasto Kalisz jako zamawiający, o którym mowa w art. 4 pkt 1 ustawy Pzp, sprawuje nad
PWiK kontrolę,  odpowiadającą kontroli  sprawowanej  nad własnymi jednostkami,  polegającą na
dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej
osoby prawnej tj.:
Miasto Kalisz jest jedynym wspólnikiem, posiada 100% udziałów w Spółce i  100% głosów na
Walnym Zgromadzeniu Wspólników, a jego prawo do głosowania nie jest w jakikolwiek sposób
ograniczone.  Poprzez  posiadane  udziały  i  głosy  na  Zgromadzeniu  Wspólników sprawuje  pełną
kontrolę nad Spółką i ma wpływ na jej cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania
sprawami Spółki. Miasto Kalisz sprawuje nad Spółką analogiczną kontrolę do sprawowanej nad
własnymi  służbami.  W  umowie  spółki  w  żaden  sposób  nie  ograniczono  możliwości
nieograniczonego sprawowania kontroli nad Spółką przez Miasto Kalisz. 
b)  ponad  90%  działalności  kontrolowanej  osoby  prawnej  dotyczy  wykonywania  zadań
powierzonych jej przez Zamawiającego sprawującego kontrolę, o której mowa w lit. a tj. 
W latach 2018-2020  95,40% działalności PWiK dotyczyło działalności powierzonej przez Miasto
Kalisz.  Procent  ten wyliczono według średniego przychodu osiągniętego przez PWiK za 3 lata
poprzedzające udzielenie zamówienia  (2018-2020)  z  podstawowej  działalności  objętej  taryfą za
zbiorowe  zaopatrzenie  w  wodę  i  zbiorowe  odprowadzanie  ścieków,  gdzie  średni  przychód
Wykonawcy w tych latach wyniósł  49.419,30 tys.  PLN /  rok,  a  średni przychód z działalności
powierzonej przez Miasto Kalisz wyniósł 47.152,93tys. PLN / rok.
c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego;
Zgodnie z postanowieniami § 9 Umowy Spółki PWiK wszystkie udziały Wykonawcy należą do
Miasta Kalisz,  co zostało również uwidocznione w aktualnym wpisie w Dziale  1 w Krajowym
Rejestrze Sądowym, gdzie Wykonawca widnieje pod numerem 0000010157.
d) kontrolowana osoba prawna posiada wpis do BDO nadany przez Marszałka Województwa
Wielkopolskiego  i  rejestru  działalności  regulowanej  prowadzonego  przez  Prezydenta  Miasta
Kalisza. Posiada bazę magazynowo – transportową w Kaliszu i zapewnia pojazdy przystosowane
do transportu odpadów komunalnych.
e) dotychczasowe  zadania  z  zakresu  odbioru  odpadów  komunalnych  kontrolowana  osoba
prawna realizuje lub realizowała bez uwag. Potwierdzeniem należytej  realizacji  dotychczasowej
umowy  jest  pismo  z  dnia  23  czerwca  2021  r.  podpisane  przez  Kierownika  Biura  Cmentarza
Komunalnego  w Kaliszu.   Dodatkowo  Zamawiający  potwierdza  należytą  realizację  umowy na
"Odbiór  i  transport  odpadów  komunalnych  wielkogabarytowych  odbieranych  z  nieruchomości
zabudowanych budynkami wielolokalowymi na terenie miasta Kalisza" określonych w umowie nr.:
UA/10/WGOŚ/2021 w terminie 15.01.2021- 15.04.2021
f) Zamawiający dokonał wstępnej oceny zdolności Spółki do wykonania zamówienia i wypadła ona
pozytywnie. Zamawiający posiadając pełną kontrolę nad Spółką doskonale zna sytuację finansową,
kadrową i techniczną Spółki i stwierdza, że Spółka jest w stanie należycie realizować zamówienie.
Należy zauważyć, że: 



-  Spółka  posiada  doświadczenie  w  odbiorze  odpadów  komunalnych  (w  tym  potwierdzone
referencjami),
-  Spółka  posiada  bazę  magazynowo-transportową  w Kaliszu  przy ul.  Piwonickiej  6,  która  pod
względem wyposażenia i usytuowania spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z
dnia  11.01.2013r.  w  sprawie  szczegółowych  wymagań  w  zakresie  odbierania  odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości.
-  Spółka posiada do celów realizacji  zamówienia odpowiednie  środki  transportu (2 samochody
ciężarowe hakowce - FUSO i MAN spełniające wymogi normy EURO VI i IVECO skrzyniowy
spełniający wymogi normy EURO V),  które utrzymywane są we właściwym stanie sanitarnym
zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Środowiska  z  dnia  11  stycznia  2013r.  w  sprawie
szczegółowych  wymagań  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli
nieruchomości  (pojazdy  posiadają  aktualne  badania  techniczne,  wyposażone  są  w  system
monitoringu  umożliwiający  trwałe  zapisywanie  i  odczytywanie  danych  o  położeniu  pojazdu
i miejscach postoju),
-Spółka  posiada  stosowne  ubezpieczenie  w  zakresie  prowadzonej  działalności  związanej
z odbiorem odpadów,
- Spółka posiada odpowiednio przeszkoloną i doświadczoną kadrę pracowników, przygotowaną do
odbioru odpadów komunalnych , w tym wielkogabarytowych.

UWAGA: 
1)  Zamawiający  w celu  zapewnienia  pełnej  jawności  i  przejrzystości  postępowania  na  stronie
www.bip.kalisz.pl  w  zakładce:  "Ogłoszenia"  podzakładce:  "  Zamówienia  publiczne  -  zapytanie
o cenę, zamówienie z wolnej ręki itp." zamieścił szczegółową metodologię wyliczeń uzasadniającą
spełnianie warunku, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 11 lit. b ustawy z dnia 11 września 2019r.
Prawo zamówień publicznych oraz pismo Kierownika Biura Cmentarza Komunalnego z dnia 23
czerwca 2021 r. potwierdzające należyte realizowanie dotychczasowej umowy z zamawiającym.
2)  dokumenty  źródłowe,  na  podstawie  których  dokonano  stosownych  wyliczeń  są  jawne
i ogólnodostępne w przeglądarce dokumentów finansowych na stronie: https://ekrs.ms.gov.pl/ po
wpisaniu numeru KRS wykonawcy (0000010157).


