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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:608349-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Kalisz: Usługi związane z odpadami
2022/S 211-608349

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Miasto Kalisz
Adres pocztowy: Główny Rynek 20
Miejscowość: Kalisz
Kod NUTS: PL416 Kaliski
Kod pocztowy: 62-800
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Grabowska
E-mail: zamowienia-wgos@um.kalisz.pl 
Tel.:  +48 627654403
Faks:  +48 627654407
Adresy internetowe:
Główny adres: www.kalisz.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Odbiór i transport odpadów komunalnych wielkogabarytowych odebranych z nieruchomości zamieszkałych 
zabudowanych budynkami jednorodzinnymi i wielolokalowymi położonymi na terenie miasta Kalisza
Numer referencyjny: WGOŚ.2711.0007.2022

II.1.2) Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
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1 Odbiór i transport odpadów komunalnych wielkogabarytowych odebranych z nieruchomości zamieszkałych 
zabudowanych budynkami jednorodzinnymi i wielolokalowymi położonymi na terenie miasta Kalisza.
2. Postępowanie, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie prowadzone było w 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.
3. Zamawiający w celu zapewnienia pełnej jawności i przejrzystości postępowania na stronie www.bip.kalisz.pl
w zakładce: "Ogłoszenia" podzakładce: " Zamówienia publiczne - zapytanie ocenę, 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.

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 382 547.45 PLN

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90512000 Usługi transportu odpadów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL416 Kaliski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Kalisz

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Odbiór i transport odpadów odpadów komunalnych wielkogabarytowych odebranych z nieruchomości 
zamieszkałych zabudowanych budynkami jednorodzinnymi i wielolokalowymi położonymi na terenie miasta 
Kalisza z sektorów I-VI.
2. Odpady wielkogabarytowe (20 03 07) - zabudowa jednorodzinna - łączna masa 535,58 Mg.
3. Odpady wielkogabarytowe (20 03 07) - zabudowa wielolokalowa - łączna masa 725,24 Mg.
4. Szczegółowy opis zamówienia został określony w zawartej umowie oraz załączniku pn. "Szczegółowy Opis 
Przedmiotu Zamówienia"

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
• Zamówienie nie jest objęte zakresem stosowania dyrektywy
Wyjaśnienie:
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Udzielono zamówienia Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., w Kaliszu 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.– z uwagi na łączne spełnienie 
poniższych przesłanek:
Z uwagi na brak możliwości technicznych ciąg dalszy na stronie: www.bip.kalisz.pl w zakładce:
"Ogłoszenia" podzakładce: " Zamówienia publiczne - zapytanie ocenę, zamówienie z wolnej ręki
itp." gdzie zamieszczono szczegółową metodologię wyliczeń uzasadniającą spełnianie warunku,
o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 11 lit. b ustawy Prawo zamówień publicznych .Dokumenty,
na podstawie których dokonano stosownych wyliczeń są jawne i ogólnodostępne w przeglądarce
dokumentów finansowych na stronie: https://ekrs.ms.gov.pl

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia 
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
25/10/2022

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 250022522
Adres pocztowy: ul. Nowy Świat 2A
Miejscowość: Kalisz
Kod NUTS: PL416 Kaliski
Kod pocztowy: 62-800
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 382 547.45 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:
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Zamówienie udzielono Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., w Kaliszu 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.– z uwagi na
łączne spełnienie poniższych przesłanek:
Z uwagi na brak możliwości technicznych ciąg dalszy na stronie: www.bip.kalisz.pl w zakładce:
"Ogłoszenia" podzakładce: " Zamówienia publiczne - zapytanie ocenę, zamówienie z wolnej ręki
itp." gdzie zamieszczono szczegółową metodologię wyliczeń uzasadniającą spełnianie warunku,
o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 11 lit. b ustawy Prawo zamówień publicznych.
Dokumenty, na podstawie których dokonano stosownych wyliczeń są jawne i ogólnodostępne w przeglądarce 
dokumentów finansowych na stronie: https://ekrs.ms.gov.pl

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na 
podstawie ustawy.
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca 
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo 
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym.
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania 
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, 
iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli 
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przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej
5. Zgodnie z art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych:
1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy 
Prawo zamówień publicznych albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1) i 2) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym 
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia.
6. Szczegółowe regulacje dotyczące składania odwołań, a także innych środków ochrony prawnej zawarte są w 
ustawie Prawo zamówień publicznych, a w szczególności w jej Dziale VI.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/10/2022
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