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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:181367-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: Usługi wywozu odpadów
2021/S 071-181367

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: „Targowiska” Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 63101222700000
Adres pocztowy: ul. Górecka 104
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 61-483
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Maserak
E-mail: m.maserak@targowiska.com.pl 
Tel.:  +48 61850492
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.targowiska.com.pl/
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/targowiska

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/targowiska
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Spółka Prawa Handlowego

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi

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

II.1.1) Nazwa:
„Usługi odbioru i transportu odpadów z targowisk, Jarmarków i Kiermaszów w Poznaniu, zarządzanych przez 
„Targowiska” Sp. z o.o.”
Numer referencyjny: NZ/2/PN/2021

II.1.2) Główny kod CPV
90511000 Usługi wywozu odpadów

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi
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II.1.4) Krótki opis:
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.
• Odpady z czyszczenia ulic i placów – kod odpadu 20 03 03.
• Odpady bio – kod odpadu 20 02 01.
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 Świętojański.
2. Jarmark Betlejem.
3.Kiermasz Wszystkich Świętych.
4.Jarmark Wielkanocny 2022 r.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90512000 Usługi transportu odpadów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Poznań

II.2.4) Opis zamówienia:
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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.
• Odpady z czyszczenia ulic i placów – kod odpadu 20 03 03.
• Odpady BIO – kod odpadu 20 02 01.
1. Rynek Jeżycki.
2. Plac Bernardyński.
3. Rynek Wildecki.
4. Plac Wielkopolski.
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 Świętojański.
2. Jarmark Betlejem.
3.Kiermasz Wszystkich Świętych.
4.Jarmark Wielkanocny 2022 r.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/06/2021
Koniec: 31/05/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

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
Wadium w wysokości: 18 984,64 PLN (osiemnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery zł 64/100) należy 
wnieść przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań co do złożenia dokumentów wystarczającym jest 
złożone wraz z ofertą oświadczenie (JEDZ), na podstawie którego Zamawiający uzna że wykonawca posiada 
zezwolenie na odbiór i transport odpadów oznaczonych kodami wskazanymi w rozdziale III ust. 1 SWZ.
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III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający wymaga, aby wykonawca przedstawił opłaconą polisę na kwotę minimum 200 000,00 PLN, a w 
przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1) Wykonawca winien wykazać, że w ciągu ostatnich 3 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 200.000 PLN 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;
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.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z zapisami SWZ.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

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: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/05/2021
Czas lokalny: 09:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
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Oferta musi zachować ważność do: 07/08/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 10/05/2021
Czas lokalny: 09:15

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej na zasadach opisanych w SWZ. Złożenie oferty w 
formie pisemnej powoduje jej odrzucenie.
2. Informacje ogólne o sposobie składania ofert w formie elektronicznej.
1) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem 
platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/targowiska
Wykonawca na żądanie Zamawiającego w terminie 10 dni od wezwania, przedłoży wymagane w SWZ 
dokumenty w zakresie: spełnienia warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczenia
— informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie, opisanym w rozdziale VI ust. 4 pkt 1 SWZ,
— oświadczenia wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w zakresie opisanym 
rozdziale VI ust. 4 pkt 2 SWZ,
— zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem podatków i opłat, o którym mowa w rozdziale VI ust. 4 pkt 3 SWZ,
— zaświadczenia, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, o 
którym mowa w rozdziale VI ust. 4 pkt 4 SWZ,
— oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 
1 Pzp złożonym na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), o którym mowa w 
rozdziale VI ust. 4 pkt 5 SWZ,
— jeżeli z oświadczenia JEDZ Zamawiający uzyska potwierdzenie informacji wymaganych oświadczeniami 
lub wykazami może odstąpić od wezwania do złożenia podmiotowego środka dowodowego, oświadczenia lub 
wykazu. (art. 127 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp).
4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast;
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie o którym mowa w ust. 4 pkt 1 SWZ, składa informację z 
odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny 
dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 SWZ;
2) zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie naruszył obowiązków 
dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;
3) dokument, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 SWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
jego złożeniem. Dokumenty, o których mowa w ust. 5 pkt 2 SWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 
miesiące przed ich złożeniem.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: Prezes KIO
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes KIO
Adres pocztowy: ul. Górecka 104
Miejscowość: Poznań
Kod pocztowy: 61-483
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/04/2021
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