
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

ZAMAWIAJĄCY: 

SPÓŁKA TARGOWISKA SP. Z O.O. 

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  

w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych  

o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2019r. poz. 2019) – dalej p.z.p. na USŁUGI pn.: 

 

 

 

 ODBIORU I TRANSPORTU ODPADÓW Z TARGOWISK, JARMARKÓW I KIERMASZÓW 

W POZNANIU ZARZĄDZANYCH PRZEZ „TARGOWISKA” SP. Z O.O. 

 

 

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem 

internetowym :https://platformazakupowa.pl/pn/targowiska  

  

 

Nr postępowania: NZ/2/P/2022  
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I.  NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

„TARGOWISKA” Sp. z o. o. 
ul. Górecka 104 
61-483  Poznań 
NIP:7770000548 
tel. (61) 8520 - 492  
Godziny pracy: 6.30 – 14.30 od poniedziałku do piątku 
e-mail: biuro@targowiska.com.pl   

adres strony internetowej: www.targowiska.com.pl  

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z 

postepowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej:  

https://platformazakupowa.pl/pn/targowiska  

II.  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

  administratorem Pani/Pana danych osobowych są „TARGOWISKA” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 
przy ul. Góreckiej 104 61-483 Poznań, dane kontaktowe: numer telefonu:  61 8520492, adres email: 
biuro@targowiska.com.pl zwany dalej Administratorem; 

  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego NZ/2/PN/2022 usługi odbioru i transportu 
odpadów z  targowisk, Jarmarków i kiermaszów w Poznaniu zarządzanych przez TARGOWISKA 
Spółka z o.o. w Poznaniu. 

  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;   

  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat 
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 
4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych 
wynikają z ustawy Pzp;   

  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;                                                        

  Firmą przetwarzającą dane jest platformazakupowa.pl, którego operatorem jest Open Nexus Sp. o.o. 
  posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO  
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
  nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO.  

III.  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym bez 

przeprowadzania negocjacji, o których mowa w art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2019r. poz. 2019 z późn. zm.)  

https://platformazakupowa.pl/pn/targowiska
mailto:biuro@targowiska.com.pl
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2. Zamawiający w oparciu o zapisy art. 126 ust. 1 ustawy Pzp przed wyborem najkorzystniejszej oferty 
wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym 
terminie, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. 

3. Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej na zasadach opisanych w SWZ. 
Złożenie oferty w formie pisemnej powoduje jej odrzucenie. 

4. Informacje ogólne o sposobie składania ofert w formie elektronicznej. 

5. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/targowiska   

6. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.  
7. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa w 

art. 3 ustawy p.z.p. 
8. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
9. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 
10. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 
11. Zamawiający w oparciu o art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga, aby przez cały okres realizacji 

zamówienia wykonawca zatrudniał na umowę o pracę pracowników fizycznych bezpośrednio 

związanych z  przedmiotem niniejszego zamówienia w szczególności kierowców pojazdów 

realizujących przedmiot zamówienia.  Ilości pracowników niezbędnych do wykonania przedmiotu 

zamówienia określa Wykonawca uwzględniając termin wykonania oraz złożoność opisu przedmiotu 

zamówienia. Wykonawca na każdym etapie realizacji umowy jest uprawniony do wprowadzenia 

dodatkowych pracowników lub wymiany tych zgłoszonych przed podpisaniem umowy. Do 

pracowników podwykonawców zapisy o pracownikach zatrudnionych na umowę o pracę do 

realizacji przedmiotu zamówienia stosuje się odpowiednio.  

IV.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia są:  

„Usługi Odbioru i transportu odpadów z targowisk, Jarmarków i Kiermaszów w Poznaniu, 

zarządzanych przez „TARGOWISKA” Spółka z o. o.” 

1) Przedmiotem zamówienia są usługi odbioru i transportu odpadów i opakowań zgromadzonych w 
pojemnikach z 8 targowisk w Poznaniu, zarządzanych przez Zamawiającego; 
 

• Zmieszane odpady opakowaniowe – kod odpadu 15 01 06 
 
1. Rynek Jeżycki  
2. Plac Bernardyński 
3. Rynek Wildecki 
4. Plac Wielkopolski 
5. Rynek Świt 
6. Rynek Łazarski 
7. Rynek Racjonalizatorów 
8. Targowisko Bukowska  

 
2) Przedmiotem zamówienia są usługi odbioru i transportu odpadów i opakowań zgromadzonych                  

w  pojemnikach z Jarmarków i Kiermaszów w Poznaniu, zarządzanych przez Zamawiającego; 
• Odpady niesegregowane zmieszane – kod  odpadu 20 03 01       
 1. Jarmark Betlejem   
 2. Kiermasz Wszystkich Świętych 
 3 .Jarmark Wielkanocny 2023 r. 
 

  2.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 – opis techniczny do SWZ 
         i   Umowy 
  3.    Ilość pojemników i wywozów stanowią załączniki nr 1,2 i 3 do opisu technicznego. 
  4.   Harmonogram i częstotliwość wywozu stanowią załączniki nr 4, 5, 6, 7 oraz 7a-7c do  
         opisu   technicznego. 
  5.    Szczegółowy sposób realizacji zamówienia określa także projekt Umowy stanowiący  

https://platformazakupowa.pl/pn/targowiska
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         załącznik nr 10 
  6.    Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego podstawienia pojemników/ kontenerów na  
         odpady,   kod 15 01 06. 
  7.    Wykaz targowisk, Jarmarków, Kiermaszów i pojemników: 
 

1) Rynek Jeżycki  - 4 pojemniki o poj. 1100L. na zmieszane odpady opakowaniowe 

2) Plac Bernardyński    -   3 pojemniki o poj. 1100L. na zmieszane odpady opakowaniowe 
 

3) Rynek Wildecki     -   3 pojemniki o poj. 1100L. na zmieszane odpady opakowaniowe 
 

4) Plac Wielkopolski -  3   pojemniki o poj. 1100L. na zmieszane odpady opakowaniowe 
 

5) Rynek Świt - 4 pojemniki o poj. 1100L. na zmieszane odpady opakowaniowe 
 

        6)  Rynek Łazarski - 1 pojemnik o poj. 5000L. na zmieszane odpady opakowaniowe 
                               (odbierany w systemie rotacyjnym, szczegółowy  opis w Opisie technicznym) 
 
        7)  Rynek Racjonalizatorów -  2 pojemniki o poj. 1100L. na zmieszane odpady opakowaniowe 
 
        8) Rynek Bukowska - 1 pojemnik o poj. 1100L. na zmieszane odpady opakowaniowe 
 
        9) Jarmark Betlejem Poznańskie - 2 pojemniki o poj. 8m3 na niesegregowane zmieszane  
            odpady  komunalne. 
 
       10) Kiermasz Wszystkich Świętych -3 pojemniki o poj. 8m3 na niesegregowane zmieszane    
            odpady komunalne. 
 
       11) Jarmark Wielkanocny 2023r - 6 pojemników o poj. 1100L. na niesegregowane zmieszane     
             odpady  komunalne. 
 
 8.   Odbiór odpadów z targowisk odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem wywozu zgodnym z  
załącznikiem nr 4, 5, 6, 7 oraz 7a-7c do opisu technicznego. 
 9.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu, ilość i częstotliwość wywozu 
odpadów w miarę potrzeb, zgodnie z postanowieniami Umowy załącznik nr 10 do niniejszej SWZ. 
10. Zamawiający w oparciu o art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga, aby przez cały okres realizacji 

zamówienia wykonawca zatrudniał na umowę o pracę pracowników fizycznych bezpośrednio związanych 

z  przedmiotem niniejszego zamówienia w szczególności kierowców pojazdów realizujących przedmiot 

zamówienia.  Ilości pracowników niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia określa 

Wykonawca uwzględniając termin wykonania oraz złożoność opisu przedmiotu zamówienia. Wykonawca 

na każdym etapie realizacji umowy jest uprawniony do wprowadzenia dodatkowych pracowników lub 

wymiany tych zgłoszonych przed podpisaniem umowy. Do pracowników podwykonawców zapisy o 

pracownikach zatrudnionych na umowę o pracę do realizacji przedmiotu zamówienia stosuje się 

odpowiednio.  

Sposób kontroli i weryfikacji zatrudnienia uregulowano w projekcie umowy. 

11.    Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych. 

Szczegóły zawiera rozdz. XXIV pkt 6 

 

13.    Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg wspólnego słownika zamówień CPV: 

  90511000-2 

  90512000-9 

V.  WIZJA LOKALNA 

1.  Zamawiający nie przewiduje odbycia wizji lokalnej. 

VI.   PODWYKONAWSTWO 

1. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie część usługi innej firmie (podwykonawcy) jest 

zobowiązany do: 
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1) Określenia w złożonej ofercie informacji jaka część przedmiotu zamówienia będzie realizowana 

przez podwykonawców z podaniem jego danych. 

2) Zamawiający nie wymaga aby Wykonawca składał dokumenty lub oświadczenia o braku podstaw 

do wykluczenia odnoszące się do podwykonawcy który nie udostępnił swoich  zasobów. 

3) Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może w trakcie realizacji zamówienia zgłosić nowych 

podwykonawców do realizacji zamówienia. 
 

VII.   TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Termin realizacji zamówienia wynosi: 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia 1 czerwca 2022 roku przez okres 12 miesięcy tj. 

do 31 maja 2023r. 

 

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 

1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach 

opisanych w rozdziale IX SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w 

postępowaniu.  

2. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie  o 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – 

zgodnie z załącznikiem nr 3 

3.  W odniesieniu do Wykonawcy, który w świetle przesłanek określonych w art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2 i 5 
oraz art. 109 ustawy Pzp podlega wykluczeniu, Zamawiający dopuszcza (samooczyszczenie) self – 
cleaning. Na zasadach opisanych w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp 
 

4.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału określone w 

art. 112 ust. 2 p.z.p dotyczące: 

1) Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów: 

Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań co do złożenia dokumentów wystarczającym 

jest złożone wraz z ofertą oświadczenie  na podstawie którego zamawiający uzna że wykonawca posiada 

zezwolenie na odbiór i transport odpadów oznaczonych kodami wskazanymi w rozdziale III ust. 1 SWZ. 

2) Zdolność techniczna lub zawodowa: 

1)  Wykonawca winien wykazać, że w ciągu ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, dat wykonania i 
podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
są wykonywane należycie, nie mniej niż 2 usługi odbioru i transportu odpadów w sposób ciągły przez 
okres 12 miesięcy, o wartości nie mniejszej niż 200.000zł. brutto każda. 
2)  Wykonawca wykaże, że będzie dysponował co najmniej pięcioma samochodami  przystosowanymi do 
wywozu odpadów. 
 
 Dowodami, o których mowa w powyższych punktach są:  
1)  referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były 
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane 
2)  oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca 
nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa powyżej, 
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3)  w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie  wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert. 
4)  wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu 
wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. W 
przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej 
Wykonawców, ocena tego warunku będzie spełniona jeżeli wszyscy Wykonawcy spełnią warunek 
wspólnie, załącznik nr 8 do SWZ 
 

3) Sytuacja ekonomiczna i finansowa: 

Zamawiający wymaga, aby wykonawca przedstawił opłaconą polisę na kwotę minimum 200 000,00 zł, a w 

przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 
 

 

IX.  PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

1. Na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu Wykonawca składa oświadczenie wraz z ofertą,  a 

przed wyborem najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych 

środków dowodowych, o których mowa w ust. 4. 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 

ustawy Pzp.: 

1)  będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy  

z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu 

karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia 

pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na 

celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 

ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 

przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, 

przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko 

wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270- 277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo 

skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej lub za odpowiedni czyn zabroniony określony  

w przepisach prawa obcego; 

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki  

w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-

akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1); 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzją administracyjną  

o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba, 

że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, 

opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 

wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania sią o zamówienia publiczne; 

5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, ze Wykonawca 

zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji,  
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w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 

r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe, chyba że wykażą, że 

przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do zakłócenia 

konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z 

wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być 

wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2. W zakresie przesłanek fakultatywnych z postępowania o udzielenie zamówienia 

Zamawiający wykluczy Wykonawcę: 

1) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że 

wykonawca odpowiednio przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, 

opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 

wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

 

3. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania  

o udzielenie zamówienia. 

 

X.  OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA (PODMIOTOWE 

ŚRODKI DOWODOWE) 

1.  Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z 

postępowania – zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do SWZ; 
2.  Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, 

że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
3.  Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia  

w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków 

dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, 

aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. 
 

4.  Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują: 
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie, opisanym w ust. 1 pkt 1, 2 i 4 SWZ, (art. 

108 ust. 1 pkt 1 , 2 i 4 ustawy Pzp) sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej 

złożeniem; 

2) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie opisanym w ust. 1 pkt 5 SWZ, o braku przynależności do 

tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który 

złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z 

dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub 

wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy 

należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr. 4 

3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca 

nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie opisanym w ust. 2. pkt. 1 SWZ (art. 109 

ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp), wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w 

przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający 

żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu 



Nr postępowania: NZ/2/P/2022 
 

Strona 8 z 19 

składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami 

lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; 

4) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki 

terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie 

zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie opisanym w 

ust. 2.pkt. 1 SWZ (art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp), wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda 

złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania 

ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat 

tych należności; 

5) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa 

w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania oraz 

stanowiącym zał. nr 6 do SWZ. 

6) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą 

niż 200.000zł. 

6)  Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: 

1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 

rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym 

mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p dane umożliwiające dostęp do tych środków; 

2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi 

oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1. 

 

         7)  Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych,  

                 które zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi  

                 ich prawidłowość i aktualność. 

 

         8)   W zakresie nieuregulowanym ustawą p.z.p. lub niniejszą SWZ do oświadczeń i  

                dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają  

                w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia  

                23  grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz  

                innych dokumentów lub oświadczeń,  jakich może żądać zamawiający od  wykonawcy  

                oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z  dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie  

                sposobu  sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych  

                dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu  

                o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. 

 
 

XI.  POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu  

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać 

na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej 

podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi 

stosunków prawnych. 

2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, 

jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są 

wymagane. 
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3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 

składa, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz z 

ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek 

dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 3, potwierdza, że 

stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty 

dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, 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.  

5) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 

zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 

wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 

art. 112 ust. 2 pkt 3) i 4), a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 

wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy. 

6) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 2 SWZ, także 

oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego 

podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim 

wykonawca powołuje się na jego zasoby. 

XII. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA) 

1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo  

do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno 

być załączone do oferty.  
2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o 

których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają 

brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z 

wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 
3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z 

którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 
4 Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa 

każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

XIII. SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/targowiska 

2. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między 

zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl  

i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. 

Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się 

datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku  „Wyślij 

wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do 

zamawiającego. 

https://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
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3. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za 

pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany 

specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na 

platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami 

adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za 

pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy. 

4. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości 

bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system 

powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. 

5. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r.  

w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 

dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa 

niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.: 

 stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, 

komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 

2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, 

Linux, lub ich nowsze wersje, zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku 

Internet Explorer minimalnie wersja 10 0., włączona obsługa JavaScript, zainstalowany program 

Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 

 Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3. 

 Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas 

(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego 

Urzędu Miar. 

6. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 

 akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym 

na stronie internetowej pod linkiem  w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, 

 zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.  

7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny  

z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy 

zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie 

oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez 

Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym 

postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych. 

8. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w 

szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz 

innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu 

platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie 

internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/targowiska 

9. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 

 Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

- p. Robert Mańczak  Tel. 618 520 492 wew. 11, email: r.manczak@targowiska.com.pl.pl 

- p. Monika Maserak  Tel. 618 520 492 wew.13, email: m.maserak@targowiska.com.pl 

                                 

XIV.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE 

DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych: .pdf, 

.doc, .docx, .rtf, .xps, .odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

2. Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane 

elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania 

http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
mailto:r.manczak@targowiska.com.pl.pl
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oferty w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie,  podpis elektroniczny wykonawca 

składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu. 

3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na 

którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez 

osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie 

elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby 

upoważnioną/upoważnione.  

4. Oferta powinna być: 

a) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim, 

b) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl, 

c) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby 

upoważnioną/upoważnione 

5. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików 

muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej 

i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 

910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”. 

6. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga 

dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w 

formacie XAdES. 

7. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli wykonawca, nie 

później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one 

udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce 

wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa. 

8. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do 

składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty 

zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje  

9. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty 

zawierającej propozycje wariantowe spowoduje podlegać będzie odrzuceniu. 

10. Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim, chyba że  

w SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku  załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż 

dopuszczony, wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski. 

11. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy 

do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to 

maksymalnie 500 MB. 

12. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego  

z formatów: 

a) .zip  

b) .7Z 

13. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację 

podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na 

ofertę na format .pdf  i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES 

14. Ofertę należy złożyć z wymaganymi załącznikami: 

Oferta cenowa zgodna z załączonym drukiem „formularza oferty” – załącznik do SWZ, która zawiera 
cenę wyliczoną w sposób opisany w rozdziale XVIII SWZ.  

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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Oświadczenia, o których mowa w rozdziale X ust. 1 SWZ (załącznik do SWZ) 

Pełnomocnictwo – Jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika należy do 
oferty załączyć pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej czynności.  

Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa wraz z ofertą oświadczenie 
podmiotu o udostępnieniu zasobów wskazujące na okoliczności opisane W SWZ oraz oświadczenia 
podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz 
odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa  
w Rozdziale X ust. 1. 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,  
z którego wynika jaki zakres rzeczowy wykonania zamówienia realizować zamierzają poszczególni 
Wykonawcy. 

15. Zamawiający zaleca ponumerowanie stron oferty. 

16. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak 

składana oferta (t.j. w formie elektronicznej). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) 

pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia 

sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. - Prawo o notariacie, które to 

poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez 

opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym 

podpisem. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego. 

17. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe 

środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w 

wyznaczonym terminie. 

18. Postanowień ust. 17 nie stosuje się, do oferty oraz jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy 

potwierdzaniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, 

pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą 

przesłanki unieważnienia postępowania. 

 

XV. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY 

1.  Cena oferty musi być podana w złotych polskich netto i brutto-cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem 
podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. 
Wykonawca będzie brał pod uwagę cenę łączną brutto za usługi odbioru i transportu odpadów w okresie 
12 miesięcy. 
 
2.  Cena podana w ofercie traktowana będzie jako ostateczna, nie podlegająca negocjacjom i pozostanie 
niezmienna przez okres trwania umowy. 
 
3.  Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT na usługi niezgodnej z obowiązującymi 
przepisami spowoduje odrzucenie oferty. 
 
4.  Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą dokonywane będzie wyłącznie w złotych polskich ( 
PLN ). 
 
5.  Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej 
oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę jest zobligowany 
poinformować Zamawiającego, że wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę usługi, której świadczenie będzie prowadzić do jego 
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 
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6.  Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe w ofercie wg zasad matematycznych uznając za 
prawidłowe elementy składowe i ceny jednostkowe, poprawiając kolejne działania matematyczne w 
ofercie. 
 
7.  Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej 
miesięcznej ceny ( oferta brutto) i czas reakcji. Oceniana będzie cena oferty i czas reakcji. 
 
8.    Zamawiający dokona oceny złożonych ofert, na zasadach wskazanych w Rozdziale XVIII 

XVI.     WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1.      Wykonawca będzie wiązany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia  08.06.2022r. 

 Bieg terminu  związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2.      W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 

oferta określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się 

jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez 

niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

3.      Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę 

pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

 

 

XVIII. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1.    Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem : 

https://platformazakupowa.pl/pn/targowiska w myśl Ustawy na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania  do dnia 10.05.2022 r. do godziny 08:00  

2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty. 

3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia  wszystkich wymaganych 

załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. 

4. Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem 

kwalifikowanym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl , wykonawca 

powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w 

szczególności wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust.2  Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 

sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się 

odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

5. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku 

składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta 

została zaszyfrowana i złożona. 

6. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się 

na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje  

7.      Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.05.2022r o godzinie 8:30 

8.    Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o: 

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje%207
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje%207
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XIX. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW  

I SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów 

w kryteriach:  

1)  „Cena ofertowa brutto” – waga 60%, 

2) „czas reakcji” – czas reakcji 40% 

        2.   Zasady oceny kryterium „Cena" . 

1) W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma liczbę punktów (maksymalnie - 60) wynikającą 

z działania: 

Po  =  Cn/Cof.b. x 60   

 

gdzie: 

Po Liczba punktów jakie otrzyma oferta  

Cn najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert; 

Cof.b. cena oferty ocenianej oferty; 

60 znaczenie kryterium 

           

      3) Kryterium „czas reakcji” 

Czas reakcji na usuniecie zgłoszonych nieprawidłowości – waga 40% ( od momentu zgłoszenia przez 

Zamawiającego do momentu przystąpienia do usunięcia nieprawidłowości) 

                                                Lpcr = Lp/Mlp x 40 
 

Lpcr- liczba przyznanych punktów w kryterium „czas reakcji” 

Lp – liczba punktów przyznana Wykonawcy 

Mlp – maksymalna liczba punktów 

Lp Czas reakcji  Ilość punktów 

1 2h 3 

2 3h 2 

3 4h 1 

 Powyżej 4 h  0 

 

          O wyborze najkorzystniejszej oferty będzie decydować suma punktów dwóch kryteriów:                                   

Po + Lpcr 

Oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w 

oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe zostaną sklasyfikowane 

zgodnie z ilością uzyskanych punktów.  
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5.  Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp, oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza 

w oparciu o podane kryteria wyboru.  

6.   Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert 

wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający 

wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 

zamawiającego ofert dodatkowych. 

7.   Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.  

 

XX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie nie krótszym niż 5 

dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to 

zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu,  

o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertą. 

3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed 

podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości i formie 

określonej w rozdziale XX SWZ. 

4. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany 

przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy. 

5. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na 

warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik do SWZ. 

Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty. 

6. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia  

(w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą 

współpracę tych Wykonawców. 

7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny 

ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie. 
8. Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany jest do złożenia: 

1) Przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia. 

2) Oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy pracowników własnych i 

podwykonawców wykonujących bezpośrednio usługę zgodnie z załącznikiem nr 9 

XXI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w 

ofercie. 

      2.      Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących 

formach:  

a) pieniądzu,  

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 

tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,  

c) gwarancjach bankowych,  
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d) gwarancjach ubezpieczeniowych,  

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 

1804).  

3.   Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych art. 450 

ust. 2 Ustawy.  

4.    Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na targowiskach, Jarmarkach i  Kiermaszach  wnoszone 
w pieniądzu powinno zostać przelane lub wpłacone na rachunek Zamawiającego: Santander Bank Polska 
S.A., nr konta 58 1090 1359 0000 0000 3501 8167 z adnotacją; zabezpieczenie – Nr sprawy 
NZ/2/PN/2022 na „Odbiór i transport odpadów z 8 targowisk, Jarmarków i kiermaszów w Poznaniu 
zarządzanych przez Spółkę z o.o. Targowiska.” w terminie od: 

- Rynek Wildecki, Rynek Jeżycki, Rynek Świt, Plac Wielkopolski, Rynek Łazarski, Plac Bernardyński,         
Racjonalizatorów, Bukowska, w Poznaniu od  01.06.2022 do 31.05.2023r. 

- Jarmark Betlejem Poznańskie: od 02.12.2022 do 19.12.2022r. 

 - Kiermasz Wszystkich Świętych: od 02.11.2022 do 01.11.2022r. 

 - Jarmark Wielkanocny: od 31.03.2023 do 03.04.2023r.  

 

   5.  W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej Zamawiający przechowa je na    

oprocentowanym rachunku bankowym.  

  6.     Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z 

obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego – Spółka 

„TARGOWISKA” Sp. z o.o.), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających 

gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 

c) kwotę gwarancji, 

d) termin ważności gwarancji, 

e) zobowiązanie gwaranta do bezwarunkowego i nieodwołalnego wypłacenia Zamawiającemu 

wymaganej kwoty po otrzymaniu pierwszego pisemnego żądania, bez konieczności jego 

uzasadniania, zawierające oświadczenie Zamawiającego, iż  Wykonawca, którego ofertę 

wybrano: 

 nie wykonał umowy lub 

 nienależycie wykonał umowę lub 

 nie wykonał lub w odpowiednim terminie nie wykonał zobowiązań 

wynikających z tytułu rękojmi za wady udzielonych na przedmiot zamówienia. 

f)   zobowiązanie (poza bezwzględnie zgodnymi z obowiązującym prawem pozostałymi zaleceniami 

organizacyjnymi gwaranta) nie może zawierać zastrzeżenia wyłącznego dotyczącego 

konieczności kierowania żądania Zamawiającego jedynie przez Bank Zamawiającego i 

powinno w takim przypadku dopuszczać inne, dopuszczalne i zgodne z obowiązującym prawem 

formy, 

g)   właściwość miejscową do rozstrzygania sporów wskazującą siedzibę Zamawiającego, 

h)   wszelkie przywołane w dokumencie gwarancji pojęcia nie zdefiniowane w powszechnie 

obowiązujących przepisach prawa winny być uprzednio i odpowiednio w tekście gwarancji 

zdefiniowane. 

7.   Postanowienia dotyczące gwarancji odnoszą się również do zabezpieczenia składanego w formie 

poręczeń. 

8.   W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu. 

9.   Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego lub nie wnosi zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może 

wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert. 
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10.    Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 451 Ustawy. 

11.    Zabezpieczenie wnosi się na okres trwania Umowy. Nie dłuższy niż 12 miesięcy. 

12.   W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 
upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w 
pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z 
dotychczasowego zabezpieczenia. 

       13.   Wypłata, o której mowa w ust. 11, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia. 

       14.   Szczegółowe warunki zwrotu zabezpieczenia uregulowano we Wzorze umowy. 

XXII. INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY 

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 10 do 

SWZ. 

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 

zawartym w ofercie. 

 
      3.   Stosownie do postanowień art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo  

            zamówień   publicznych, Strony postanawiają, iż niniejsza umowa może ulec zmianie,  

            w przypadku: 

1) likwidacji Targowiska lub części Targowiska, lub w przypadku przejęcia zarządu nad 

Targowiskiem przez inny podmiot, zmianie może ulec Umowa w zakresie ilości Targowisk z 

których wywożone są odpady, ilość Pojemników na Targowiskach, częstotliwość wywozu 

odpadów oraz wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie wynikającym ze zmniejszonej ilości  

Targowisk, Pojemników  lub częstotliwości ich wywozu. Wykonawca jest informowany o 

konieczności zmiany ilości Targowisk z których wywożone są odpady, ilość Pojemników na 

Targowiskach, częstotliwość wywozu odpadów oraz wynagrodzenia Wykonawcy wskazanych w 

umowie i w konsekwencji treści Umowy niezwłocznie po podjęciu takiej decyzji przez 

Zamawiającego. 

2) remontu Targowiska lub części Targowiska zmianie może ulec Umowa w zakresie ilości 

Targowisk z których wywożone są odpady, ilość Pojemników na Targowiskach, częstotliwość 

wywozu odpadów oraz wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie wynikającym ze zmniejszonej 

ilości  Targowisk, Pojemników  lub częstotliwości ich wywozu. Wykonawca jest informowany o 

konieczności zmiany ilości Targowisk z których wywożone są odpady, ilość Pojemników na 

Targowiskach, częstotliwość wywozu odpadów oraz wynagrodzenia Wykonawcy wskazanych w 

umowie i w konsekwencji treści Umowy niezwłocznie po podjęciu takiej decyzji przez 

Zamawiającego. 

3) zmiany okresu lub terminu trwania Jarmarku Wielkanocnego, Jarmarku Świętojańskiego, 

Kiermaszu Wszystkich Świętych oraz Jarmarku Betlejem Poznańskie w trakcie trwania Umowy, 

zmianie może ulec Umowa w zakresie ilości Targowisk z których wywożone są odpady, ilość 

pojemników na Targowiskach, częstotliwość wywozu odpadów oraz wynagrodzenia Wykonawcy 

w zakresie wynikającym ze zmniejszonej ilości Targowisk, Pojemników lub częstotliwości ich 

wywozu, w sytuacji gdy o zmianie terminu organizacji powyżej wskazanych Jarmarków 

zadecyduje Zamawiający. Wykonawca jest informowany o konieczności zmiany terminu 

jarmarków ilości Targowisk z których wywożone są odpady, ilość pojemników na Targowiskach, 

częstotliwość wywozu odpadów oraz wynagrodzenia Wykonawcy wskazanych w umowie i w 

konsekwencji treści Umowy niezwłocznie po podjęciu takiej decyzji przez Zamawiającego. 

4) odstąpienia od organizacji Jarmarku Świętojańskiego, Jarmarku Wielkanocnego, Kiermaszu 

Wszystkich Świętych oraz Jarmarku Betlejem Poznańskie w trakcie trwania Umowy zmianie 

może ulec Umowa w zakresie ilości Targowisk z których wywożone są odpady, ilość pojemników 

na Targowiskach, częstotliwość wywozu odpadów oraz wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie 

wynikającym ze zmniejszonej ilości Targowisk, Pojemników lub częstotliwości ich wywozu. 
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Wykonawca jest informowany o konieczności zmiany terminu jarmarków ilości Targowisk z 

których wywożone są odpady, ilość pojemników na Targowiskach, częstotliwość wywozu 

odpadów oraz wynagrodzenia Wykonawcy wskazanych w umowie i w konsekwencji treści 

Umowy niezwłocznie po podjęciu takiej decyzji przez Zamawiającego. 

5) zmniejszenia zapotrzebowania na wywóz odpadów z Targowisk z uwagi na zmniejszoną 

produkcję odpadów przez osoby handlujące na Targowiskach lub zmniejszoną ilość osób 

handlujących na Targowiskach zmianie może ulec Umowa w zakresie ilości Targowisk z których 

wywożone są odpady, ilość Pojemników na Targowiskach, częstotliwość wywozu odpadów oraz 

wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie wynikającym ze zmniejszonej ilości  Targowisk, 

Pojemników  lub częstotliwości ich wywozu. Wykonawca jest informowany o konieczności 

zmiany ilości Targowisk z których wywożone są odpady, ilość Pojemników na Targowiskach, 

częstotliwość wywozu odpadów oraz wynagrodzenia Wykonawcy wskazanych w umowie i w 

konsekwencji treści Umowy niezwłocznie po podjęciu takiej decyzji przez Zamawiającego 

6) zaistnienia siły wyższej polegającej na powstaniu zdarzenia niezależnego od Zamawiającego, 

niewynikającego z jego problemów organizacyjnych, którego strony Umowy nie mogły 

przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani któremu nie mogły przeciwdziałać, a które 

uniemożliwiają Zamawiającemu wykonanie w części lub w całości jego zobowiązania 

wynikającego z niniejszej Umowy. Siła wyższa obejmuje w szczególności następujące zdarzenia: 

klęski żywiołowe: (takie jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi), niskie temperatury powietrza 

poprzez zmodyfikowanie Umowy w odpowiednim zakresie. O konieczności zmodyfikowania 

umowy Zamawiający informuje Wykonawcę niezwłocznie po wystąpieniu okoliczności 

uzasadniających zmianę Umowy. 

2.    W pozostałym zakresie Strony mogą dokonywać zmiany Umowy w przypadkach i na zasadach 

określonych w treści art. 455 Ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. 

XXIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 
2. Odwołanie przysługuje na: 
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia. 

2)  zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był 

obowiązany na podstawie ustawy. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie 

elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym. 

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom 

postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu 

Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX 

„Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp. 

XXIV. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY  

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 

wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 10 do SWZ. 

 

 

XXV.  INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE SKŁADANIA OFERT 
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1.  Niniejsza SWZ oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu 

sporządzenia oferty. 

2.  Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SWZ.  

3. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty Zamawiający 

nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

4.   Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych. 

5.   Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

6.   Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

Powody niedokonania podziału – podzielenie na części groziłoby nadmiernymi trudnościami 

technicznymi i kosztami wykonania zamówienia, a także potrzebą skoordynowania działań różnych 

wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia na ograniczonym terenie. Rodzaj 

zamówienia wskazuje, że targowiska znajdują się na terenie miasta i podlegają ciągłej kontroli 

zarówno Sanepidu jak i Urzędu Miasta Poznania w celu zachowania właściwego standardu usług, 

współpraca z jednym wykonawcą całego zamówienia umożliwia często konieczne i szybkie działania 

na wezwanie zamawiającego.  

7.     Zamawiający nie  przewiduje udzielenia zamówień powtarzających, o których mowa w art. 214 

ust. 1 pkt 7 PZP 

XXVI.  WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ 

 

Załącznik nr 1           Opis techniczny 

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy (wzór) 

Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy 

Załącznik nr 4 Oświadczenie o grupie kapitałowej 

Załącznik nr 5 Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

Załącznik nr 6 Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu 

Załącznik nr 7           Wykaz  wykonywanych/ wykonanych usług  

Załącznik nr 8           Potencjał techniczny 

Załącznik nr 9           Wykaz osób zatrudnionych 

Załącznik nr 10        Wzór Umowy  

Załącznik nr 11        Umowa powierzenia danych osobowych  

Załącznik nr 12        Umowa powierzenia danych osobowych  
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