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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) 

 

Zamówienie zostanie udzielone 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. 213 ust. 1 w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 11  ustawy 
Prawo zamówień publicznych- Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm. – (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) Spółka świadczy usługi dostawy wody i odbioru ścieków z terenu miasta Kalisza 
oraz odbioru wód opadowych i roztopowych kanalizacją ogólnospławną. Ponadto 
Spółka prowadzi dodatkową działalność polegającą na odbiorze i transporcie 
odpadów, sprzedaży hurtowej wody i odbioru ścieków z gmin ościennych, 
projektowaniu i budowie przyłączy i sieci wodno – kanalizacyjnych, badaniach i 
analizach technicznych itp. 

Znajduje to oparcie w n/wymienionych dokumentach: 

-Zezwolenie wydane przez Zarząd Miasta Kalisza decyzją nr WIMK 7033/17/02 z dnia 27 
sierpnia 2002 r. 

-Umowa Spółki – ostatnia zmiana zatwierdzona Uchwałą Nr 12/2021 Nadzwyczajnego 
Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą 
w Kaliszu z dnia 22 grudnia 2021 r. 

-Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Kalisza przyjęty 
Uchwałą Nr XLIII/606/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 30 września 2021 r. w sprawie 
uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków za terenie miasta Kalisza. 

-Regulamin dostarczania i odprowadzania ścieków na terenie miasta Kalisza przyjęty Uchwałą 
Nr LVIII/765/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 września 2018 r., w sprawie uchwalenia 
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Kalisza. 

Uchwałę Nr XX/138/91 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 03 rudnia 1991 r. na mocy której 
przekształcono Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w jednoosobową Spółkę Miasta z 
ograniczoną odpowiedzialnością (§1 Uchwały) oraz wskazano, że Spółka powołana jest do 
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zapewnienia ciągłości i powszechnej dostępności dostaw wody i odbioru ścieków na terenie 
miasta Kalisza (§4 Uchwały); 

c) ponad 90% działalności Spółki dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej 
przez Zamawiającego sprawującego kontrolę. Procent ten wyliczono jako stosunek 
średniego przychodu osiągniętego przez Spółkę z działalności powierzonej przez 
Zamawiającego (Miasto Kalisz) do średniego przychodu w okresie 3 lat 
poprzedzających tj. 2019-2021. Podstawę wyliczeń stanową dane zawarte w 
sprawozdaniach finansowych za lata 2019-2021 oraz Sprawozdaniach Zarządu za 
dane okresy tj: 

-rachunek zysków i strat za 2019 r. 

-sprawozdanie Zarządu za 2019 r. (pkt. 4. Sprzedaż w ujęciu wartościowym); 

-rachunek zysków i strat za 2020 r. 

-sprawozdanie Zarządu za 2020 r. (pkt. 4. Sprzedaż w ujęciu wartościowym); 

-rachunek zysków i strat za 2021 r. 

-sprawozdanie Zarządu za 2021 r. (pkt.4. Sprzedaż w ujęciu wartościowym)  

Sprawozdania finansowe Spółki podlegają corocznym badaniom przez niezależnych biegłych 
rewidentów, z których wystawiane są opinie. W latach 2019-2021 Spółka uzyskała pozytywne 
opinie potwierdzające prawidłowość sporządzonych sprawozdań finansowych oraz ich 
zgodność z prawidłowo prowadzonymi księgami rachunkowymi;  

d) Zgodnie z postanowieniami § 9 ust. 1 Umowy Spółki – Kapitał zakładowy Spółki 
wynosi 117.720.000,00 PLN i dzieli się na 117.720,00 PLN udziałów o wartości 
nominalnej po 1.000,00 PLN każdy. Wszystkie udziały wymienione w § 9 należą 
do Miasta Kalisza. Powyższa informacja została również uwidoczniona w 
aktualnym wpisie w Dziale 1 w Krajowym Rejestrze Sądowym, pod numerem 
KRS: 0000010157; 

e) W latach 2019-2021 95,20% działalności PWiK dotyczyło działalności 
powierzonej przez Miasto Kalisz. Procent ten wyliczono według średniego 
przychodu osiągniętego przez PWiK za 3 lata poprzedzające udzielenie 
zamówienia (2019-2021) z podstawowej działalności objętej taryfą za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, gdzie średni przychód 
Wykonawcy w tych latach wyniósł 49.843,96 tys. PLN / rok, a średni przychód z 
działalności powierzonej przez Miasto Kalisz wyniósł 47.449,03 tys. PLN / rok. 

W poszczególnych latach średnie przychody kształtowały się następująco: 
 

f) PWiK Sp. z o.o. w Kaliszu uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
nr 16/2020 z dnia 26.08.2020 r. rozszerzyło działalność o zbieranie odpadów innych 
niż niebezpieczne -co zostało zgłoszone i wpisane do KRS; 

 2019 2020 2021 
Średni przychód Wykonawcy 

w PLN 
50.118,30 tys. 48.863,90 tys. 50.549,70 tys. 

Średni przychód z działalności 
powierzonej przez Miasto 

Kalisz w PLN 
47.721,20 tys. 46.583,60 tys. 48.042,30 tys. 



Oznaczenie sprawy: WGOŚ.2711.0007.2022 

 
g) Kontrolowana osoba prawna posiada wpis do BDO nadany przez Marszałka 

Województwa Wielkopolskiego i rejestru działalności regulowanej prowadzonego 
przez Prezydenta Miasta Kalisza; 

h) PWiK Sp. z o.o. otrzymało pozwolenie na zbieranie odpadów komunalnych decyzja 
Prezydenta Miasta Kalisza; 

i) Wykonawca posiada bazę magazynowo – transportową w Kaliszu która spełnia 
wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych 
wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości; 

j) Dla realizacji zadania odbioru odpadów wielkogabarytowych Spółka zapewnia 
pojazdy przystosowane do transportu odpadów komunalnych spełniające wymogi 
EURO VI i EURO V; 

k) dotychczasowe zadania z zakresu odbioru odpadów komunalnych kontrolowana 
osoba prawna realizuje starannie od stycznia 2021 r. zgodnie z zapisami umów. 

 
Powyższe informacje znajdują potwierdzenie w piśmie Wykonawcy z dnia 26.07.2022r. 
którego kopia stanowi załącznik do niniejszej „Informacji”. 

 

PWiK Sp. z o.o. należycie (bez uwag, bez naliczania kar umownych, terminowo) realizował i 
realizuje kolejne  zadania:  

Lp. Numer umowy Przedmiot umowy 
Data 

podpisania 
umowy 

Czas realizacji zamówienia 
Kwota 
umowy  

PLN brutto 

1 UA/10/WGOŚ/2021 

Odbiór i transport 
odpadów komunalnych 
wielkogabarytowych 

odebranych z 
nieruchomości 
zabudowanych 

budynkami 
wielolokalowymi 

położonymi na terenie 
miasta Kalisza 

13.01.2021r. od dnia zawarcia umowy do 15.04.2021r. 140.215,20 

2 UA/74/WGOŚ/2021 

Transport kontenerów z 
Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów 

Komunalnych (PSZOK) 
położonego w Kaliszu 

przy ul. Piwonickiej 6 do 
Zakładu 

Unieszkodliwiania 
Odpadów Komunalnych 
"Orli Staw", Orli Staw 2, 

62-834 Ceków 

01.03.2021r. od dnia zawarcia umowy do 30.04.2021r. 4.318,00 

3 UA/8/BCK/2021 

Ustawienie pojemników 
na odpady oraz odbiór i 

transport odpadów 
komunalnych z 

Cmentarza Komunalnego 
przy ul. Poznańskiej 183-

185 i Cmentarza 
Wojskowego przy ul. 

Żołnierskiej 24 w 
Kaliszu 

09.02.2021r. 1.03.2021 - 31.12.2021r. 179.267,69 

4 UA/315/WGOŚ/2021 

Odbiór i transport 
odpadów komunalnych 
wielkogabarytowych 

odebranych z 
nieruchomości 
zabudowanych 

budynkami 
jednorodzinnymi 

położonymi na terenie 
miasta Kalisza 

19.07.2021r. od dnia zawarcia umowy do 31.12.2021r. 364.740,67 
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5 UA/720/WGOŚ/2021 

Odbiór i transport 
odpadów komunalnych 
wielkogabarytowych 

odebranych z 
nieruchomości 
zamieszkałych 
zabudowanych 

budynkami 
jednorodzinnymi i 
wielolokalowymi 

położonymi na terenie 
miasta Kalisza 

23.11.2021r. od dnia zawarcia umowy do 31.12.2022r 607.739,81 

6 UA/721/WGOŚ/2021 

Odbiór i transport 
odpadów komunalnych 
wielkogabarytowych 

odebranych z 
nieruchomości 
zamieszkałych 
zabudowanych 

budynkami 
jednorodzinnymi i 
wielolokalowymi 

położonymi na terenie 
miasta Kalisza 

23.11.2021r. od dnia zawarcia umowy do 31.12.2022r 1.250.785,25 

7 UA/34/BCK/2021 

Ustawienie pojemników 
na odpady oraz odbiór i 

transport odpadów 
komunalnych z 

Cmentarza Komunalnego 
przy ul. Poznańskiej 183-

185 i Cmentarza 
Wojskowego przy ul. 

Żołnierskiej 24 w 
Kaliszu 

30.12.2021r. od dnia zawarcia umowy do 31.12.2022r. 257.214,01 

Mając na uwadze powyższe nie ma żadnej realnej groźby nienależytego wykonywania zadań 
przez PWiK. Wykonawca gwarantuje: ciągłość, dobrą jakość i systematyczność wykonywania 
usług. Zamawiający na bieżąco nadzoruje realizację ww. umów.    

l) Zamawiający dokonał wstępnej oceny zdolności PWiK do wykonania zamówienia 
i wypadła ona pozytywnie. Zamawiający posiadając pełną kontrolę nad PWiK 
doskonale zna sytuację finansową, kadrową i techniczną Wykonawcy i stwierdza, 
że Wykonawca jest w stanie należycie realizować zamówienie. Należy zauważyć, 
że: 
-Spółka posiada doświadczenie tożsame z przedmiotem zamówienia, 
-posiada bazę magazynowo-transportową w Kaliszu przy ul. Piwonickiej 6, która 
pod względem wyposażenia i usytuowania spełnia wymagania Rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 11.01.2013 r. 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 (śmieciarka do odpadów selektywnych) na CNG spełniająca wymogi 
normy EURO V oraz spełnione są wymogi  Ustawy o elektromobilności i paliwach 
alternatywnych (Dz. U. 2022 poz. 1083), które utrzymywane są we właściwym 
stanie sanitarnym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 
dnia11.01.2013 r. 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, 
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-Spółka posiada odpowiednio przeszkoloną i doświadczoną kadrę pracowników, 
przygotowaną do odbioru odpadów komunalnych, w tym wielkogabarytowych. 

m) Zgodnie z obecną linią orzeczniczą: 
-wykreowany ustawami samorządowymi oraz ustawą o gospodarce komunalnej 
system tworzy gwarancję organizatorskiej swobody w sferze gospodarki 
komunalnej, która wyraża się tym, że w ramach ogólnej normy kompetencyjnej 
jednostki samorządu terytorialnego dysponują samodzielnością upoważniającą do 
działania nakierunkowanego na osiągnięcie określonego celu (Wyrok Sądu 
Okręgowego w Toruniu z 17.07.2017 r., sygn.. akt. V Ga 95/17). Gmina ma 
swobodę w podjęciu decyzji czy będzie wykonywać swoje zadania w zakresie 
interesu publicznego z wykorzystaniem własnych zasobów, czy we współpracy z 
innymi organami, lub czy powierza je wykonawcom pod warunkiem przy założeniu, 
że cele publiczne będą realizowane w sposób odpowiedni. 
 
 

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. 

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). 


