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I. Nazwa i adres Zamawiającego: 

 

"TARGOWISKA" Sp. z o.o. 

ul. Górecka 104 

61 - 483 Poznań 

Telefon:  61 8520-492 

Godziny urzędowania:  od 6.30 do 14.30 

Godziny otwarcia kasy:  od 7.30 do 13.00 

Adres strony internetowej: www.targowiska.com.pl 

e-mail: biuro@targowiska.com.pl 

Adres platformy za pośrednictwem której następuje składanie ofert 

https://platformazakupowa.pl/pn/targowiska 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia: 

 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 

pkt 1 PZP.  

2.  Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o 

jakich stanowi art. 3 ustawy PZP. 

3.  Zgodnie z art. 310 pkt 1 ustawy PZP Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia 

przedmiotowego postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na 

sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.  

4. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie 

przez wykonawców, o których mowa w art. 94 pzp. 

 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

1. Kod klasyfikacji CPV 

 

90600000-3 usługi sprzątania oraz usługi sanitarne 

90900000-6 usługi w zakresie sprzątania i odkażania 

90511300-5 usługi zbierania śmieci 

90690000-0 usługi usuwania graffiti 

90620000-9 usługi odśnieżania 

90630000-2 usługi usuwania oblodzeń 

 

 

2. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości i porządku na placach targowych, 

Jarmarkach i Kiermaszach. 

 

Usługa polega na kompleksowym sprzątaniu targowisk, Jarmarków i Kiermaszy w tym 

zamiatanie, zmywanie płyty targowiska wraz ze stołami, dezynfekcja, wyrywanie chwastów,  

mailto:biuro@targowiska.com.pl
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zbieranie opadających liści z drzew, odśnieżanie, usuwanie śliskości, wywożenie śniegu i 

błota pośniegowego, usuwanie odpadów do pojemników, z zachowaniem selektywnej 

segregacji. 

 

3. Wykaz targowisk i powierzchni: 

 

1) Rynek Wildecki o powierzchni 2.658m² 

 

2) Rynek Jeżycki o powierzchni  3.098m² 

 

3) Rynek Świt o powierzchni 2.651m² 

 

4) Plac Wielkopolski powierzchni  3.286m² 

 

5) Rynek Łazarski o powierzchni 3.600,30m² 

 

      6)  Rynek Racjonalizatorów o powierzchni 1.170m2 

    
         7)  Plac Bernardyński o powierzchni 2.051m2  

 

      8)  Jarmark Wielkanocny o powierzchni 200m2 

 

      9)  Kiermasz Majówka  o powierzchni 200m2  

       

      10)  Jarmark Świętojański o powierzchni 250m2 

  

      11) Jarmark Betlejem Poznańskie o powierzchni 300m2 

 

      12) Kiermasz Wszystkich Świętych o powierzchni 2007m2 

 

      13) Kiermasze jednodniowe (25) o powierzchni ok 100m2 

      

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ i Umowy. 

 

5. Szczegółowy sposób realizacji zamówienia określa także Projekt Umowy stanowiący 

załącznik nr 9 wraz z załącznikami. 

 

6. Na podstawie art. 60 ust. 1 pkt.1 Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania 

przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia: zamiatanie, dezynfekcja, wyrywanie 

chwastów, zbieranie opadających liści z drzew, odśnieżanie, usuwanie śliskości, usuwanie 

odpadów do pojemników z zachowaniem selektywnej segregacji. Wykonawca nie będzie 

mógł polegać na zasobach innych podmiotów, w celu wskazania spełnienia warunków 

udziału w postepowaniu, odnoszących się do zastrzeżonej jako kluczowa część zamówienia.  

 

 

7. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z Podwykonawców w realizacji zadania; 

zmywanie płyty targowiska wraz ze stołami lub wywożenie śniegu i błota pośniegowego, 

Wykonawca przed podpisaniem umowy przekaże na piśmie umowę regulującą współpracę 

tych podmiotów. 
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W przypadku, gdy Wykonawca powierzy wykonanie części przedmiotu umowy 

Podwykonawcom odpowiada za działanie lub zaniechanie tych podmiotów jak za swoje 

własne.  

 

 

8. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez 

siebie, jak i przez podwykonawców/dalszych podwykonawców i zobowiązany jest do 

niezwłocznego naprawienia wyrządzonych szkód. 

 

9. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 6 czynności.
 

 

10. Zgodnie z dyspozycją art. 95 ust. 1 PZP zamawiający wskazuje, że wykonawca lub 

podwykonawca zobowiązany jest zatrudnić na podstawie umowy o pracę osoby, które 

wykonywać będą wszelkie czynności związane z realizacją  zamówienia, nie mniej jednak niż 

9 osób, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w rozumieniu przepisów 

kodeksu pracy. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do 

przedłożenia wykazu osób wraz z oświadczeniem potwierdzającym zatrudnienie tych 

osób na umowę o pracę.  
 

11. Zamawiający na każdym etapie  realizacji przedmiotu umowy ma prawo żądania 

udowodnienie przez Wykonawcę faktu zatrudnienia osób na umowę o pracę. W przypadku 

nie wywiązania się z w/w zobowiązań, Zamawiający zastosuje kary związane z 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy – zgodnie z § 7  Umowy. 

 

12.  Zamawiający nie stawia wymogu w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę osób, 

zgodnie z art. 96 ust. 2 pkt. 2 ustawy PZP 

 

 
 

IV. Termin wykonania zamówienia: 

1.Wymagany termin wykonania zamówienia dla rynków od:   01.04.2023 – 31.03.2024r. 

2. Termin realizacji zamówienia dla Jarmarku Wielkanocnego od:  21.03.2024 – 24.03.2024r. 

3. Termin realizacji zamówienia dla Kiermaszu Majówka od: 29.04.2023 – 03.05.2023r. 

4. Termin realizacji zamówienia dla Jarmarku Świętojańskiego od: 17.06.2023 – 25.06.2023r. 

5. Termin realizacji zamówienia dla Kiermaszu Wszystkich Świętych: 02.11.2023r. 

6. Termin realizacji zamówienia dla Jarmarku Betlejem od: 02.12.23 – 17.12.2023r. 

7. Termin realizacji zamówienia dla Kiermaszów jednodniowych w okresie : marca do 

grudnia 2023r 

 
 
 

V. Warunki udziału w postępowaniu: 

 

1.O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
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  1) Nie podlegają wykluczeniu.  

  2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie: 

a) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

 

b) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 

przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie. 

 

c) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: należy wykazać, że 

wykonawca będzie posiadać przez cały okres obowiązywania  

umowy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności, z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 

400.000,00 zł. dla jednej i wszystkich szkód. Jeżeli suma 

ubezpieczenia wyrażona jest w innej walucie niż złoty, zostanie 

przeliczona.  

 

d) posiadania zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca 

spełni warunek, jeśli wykaże że: 

 

 W ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 

wartości, wielkości powierzchni przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na 

rzecz których usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych 

lub ciągłych  są wykonywane należycie nie mniej niż dwie usługi, które 

polegają(ły) na sprzątaniu terenów zewnętrznych z uwzględnieniem 

odśnieżania terenów i usuwania ich oblodzenia o wielkości powierzchni usługi 

nie mniej 2000m². 

 

 Wykonawca wykaże, że będzie dysponował co najmniej dwoma myjkami 

ciśnieniowymi jednym odkurzaczem do liści, jedną bezpyłową zamiatarką 

mechaniczną, dwoma samochodami skrzyniowymi lub samochodami 

ciężarowymi do przewozu kontenerów w celu wywozu śniegu, trzema 

zbiornikami na wodę oraz urządzeniem do polewania i zmywania nawierzchni 

targowiska.  

 

2. Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, może 

polegać na potencjale technicznym lub zawodowym lub zdolnościach finansowych innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, 

wyłącznie dla zadania zmywanie płyty targowiska wraz ze stołami oraz wywozu śniegu i 

błota pośniegowego. W takiej sytuacji wykonawca zobowiązany jest udowodnić, że realizując 

zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 

przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W odniesieniu do warunków dotyczących 

wykształcania, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na 

zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te realizują roboty budowlane lub usługi do 

realizacji których te zdolności są wymagane. 
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VI. Podstawy wykluczenia 

 

 

1. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą podstawy 

wykluczenia, o których mowa w  art. 108 ust. 1 oraz  art. 109 ust. 1 pkt 1-5, 7-10 ustawy PZP 

t.j.  

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 do 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem 

terminu składania ofert dokonał płatności należytych podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 

wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.  

2) Który naruszył obowiązki w dziedzinie ochrony środowisk, prawa socjalnego lub 

prawa pracy: 

a) Będącego osobą fizyczną skazanego prawomocnie za przestępstwo przeciwko 

środowisku, o którym mowa w rozdziale XXI ustawy z dnia 6 stycznia 1997r. 

Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1444 z późn. zm.) lub za przestępstwo 

przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, o którym mowa w 

rozdziale XXVIII ustawy Kodeks karny lub za odpowiedni czyn zabroniony 

określony w przepisach prawa obcego, 

b) Będącego osobą fizyczną prawomocnie ukaranego za wykroczenie przeciwko 

prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego 

popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę 

grzywny, 

c) Wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu 

obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska, prawa pracy lub 

przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzję karą 

pieniężną. 

3) 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 lub ukarano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 2 lit. a lub b; 

4) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami 

zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność 

gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji 

wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej 

procedury; 

5) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 

uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 

rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co 

zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów; 

6) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie 

wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał, istotne 

zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego 

lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, 

odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za 

wady; 
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7) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, 

spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny 

wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić 

wymaganych podmiotowych środków dowodowych; 

8) który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub 

próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

9) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez 

zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust 1 pkt. 

1, 2, 5 ustawy PZP lub art.109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 ustawy PZP, jeżeli udowodni zamawiającemu, 

że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 ustawy PzP. 

3. Zamawiający oceni, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 

ust. 2 ustawy PZP są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i 

szczególne okoliczności czynu wykonawcy.  Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności są 

nie wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę. 

4. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie a art. 111 ustawy PZP. 

 

 

VII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału 

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia: 

 

1. Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub osobistym. 

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

oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr. 3 do SWZ 

4. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 2 stanowią wstępne 

potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. 

4.  W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, 

zamawiający od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona żąda dostarczenia w 

wyznaczonym terminie zgodnie z art. 274 ust.1 ustawy PZP. 

 

1) w zakresie posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia 

działalności: 

a) Oświadczenia o posiadaniu niezbędnych kompetencji lub uprawnień do 

realizacji zamówienia – ocena spełnienia warunku w oparciu o 

oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu; 

 

            2)   w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

a) dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej 

tego ubezpieczenia, która jest nie niższa niż 400,000.00 zł. 

 

            3)   w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: 
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a) wykazu usług wykonywanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a                                      

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zgodnie 

ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7, wraz z podaniem ich rodzaju, 

wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których 

usługi te zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których 

mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na 

rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn 

niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne 

odpowiednie dokumenty; 

 

Dowodami, o których mowa w niniejszym punkcie 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. 

b) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych 

dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz 

z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami załącznik nr 8 

do SWZ (składane na wezwanie Zamawiającego – będzie obligowało 

Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona). 

 

 

4.  W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w 

postępowaniu zamawiający od wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej żąda 

dostarczenia w wyznaczonym terminie zgodnie z art. 274 ust. 1  ustawy PZP; 

 

1) zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że 

Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – 

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo składania ofert. W przypadku składania ofert przez podmioty występujące 

wspólnie w/w dokument musi być złożony przez każdy podmiot. 

2) zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie 

zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 

potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo składania ofert.  W przypadku składania ofert przez 

podmioty występujące wspólnie w/w dokument musi być złożony przez każdy 

podmiot. 
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3) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, 

sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne 

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 

4) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o 

którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z 

postępowania zawartych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 oraz art. 109 ust 1 pkt 1-3, 5, 7-

10 ustawy PZP oraz stanowiącym zał. nr 5 do SWZ. 

5) Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, o braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020r. poz. 1076 i 

1086), z innym wykonawcą który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub 

informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego 

wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z wzorem 

stanowiącym załącznik nr 4 SWZ. 

6) Jeżeli wykonawca ma siedzibę  lub miejsce zamieszkania poza granicami 

Rzeczpospolitej Polskiej: 

a) Składa dokument  lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie 

otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie 

zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego 

działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej 

tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w 

przepisach w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 

b) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument 

dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje 

się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, 

ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 

oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod 

przysięgą, lub jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, 

złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, 

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze 

względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. 

c) Dokumenty / oświadczenia, o których mowa w ww. a) i b) powinny być 

wystawione nie wcześniej niż 3miesiące przed upływem terminu składania 

ofert. 

 

 

 6. Wykonawca może polegać na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, potencjale 

technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, wyłącznie dla 

zadania zmywanie płyty targowiska wraz ze stołami oraz wywozu śniegu i błota 

pośniegowego. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, 

iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 

przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 
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7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się 

na zasoby, warunki udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w 

oświadczeniu – załącznik nr 3 do SWZ.  

 

8. W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie w/w dokument musi 

być złożony przez każdy podmiot. 

 

9. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, 

w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postepowaniu 

zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu – załącznik nr 6 do SWZ  

 

10. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, 

które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich 

aktualność. 

 

11. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, musi być zgodny z wymaganiami 

określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r o 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 dnia 2020 poz.2415). 

 

 

 

VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób  uprawnionych do 

porozumiewania się z Wykonawcami. 

 

 

1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie 

ofert, wniosków o dopuszczenie  do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana 

informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a 

wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie PZP., odbywa się przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej 

zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. 

U. z 2020 r. poz. 344). 

 

2. Ofertę, oświadczenia, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązania 

podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie 

dostępnych formatach .txt, .rtf, pdf, .doc, .docx, . odt. Ofertę a także oświadczenie 

stanowiące załącznik nr 3 składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy 

z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2020r. poz 1740) na 

elektroniczną formę czynności prawnej składa się oświadczenie woli w postaci 

elektronicznej wraz z kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

 

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują  

1) Drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@targowiska.com.pl 

2) Poprzez platformę zakupową pod adresem:  

www.platformazakupowa.pl/pn/targowiska 

mailto:biuro@targowiska.com.pl
http://www.platformazakupowa.pl/pn/targowiska
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4. Ofertę wraz z załącznikami, których zamawiający wymaga do dołączenia do oferty, 

Wykonawcy składają za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem: 

www.platformazakupowa.pl/pn/targowiska 

 

 

5. Domniema się, że pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu albo poczty  e-mail 

podane przez wykonawcę (w ofercie) zostało mu doręczone w momencie jego przekazania 

przez Zamawiającego – dowód transmisji danych, w sposób umożliwiający zapoznanie się 

wykonawcy z jego treścią, chyba,  że wykonawca wezwany przez Zamawiającego do 

potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji w sposób 

określony powyżej oświadczy, iż w/w wiadomości nie otrzymał. 

 

 

6. Osobą uprawnioną do porozumiewania się  z wykonawcą jest: Dyrektor Pionu Rozwoju i 

Eksploatacji Robert Mańczak, telefon: 618 520- 492 wew. 11.  

 

 

 

IX. Wadium 

 

1. Zamawiający nie wymaga złożenia wadium. 

 

X. Termin związania ofertą: 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.  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 ofertą wskazanego w ust. 1, 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. Przedłużenie terminu 

związania ofertą wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o 

wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty 

wadium 

 

XI. Opis sposobu przygotowania ofert: 

 

1. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. 

2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.  

3. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z załącznikiem nr. 2 

Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 

1) Oświadczenie wstępne potwierdzające, że wykonawca spełnia warunki udziału w 

postępowaniu  wg. Wzoru stanowiącego załącznik nr. 3 

2) Oświadczenie dot. Zakresu zamówienia, który wykonawca zamierza zlecić 

podwykonawcom wg. Wzoru stanowiącego załącznik nr. 6 do SWZ. 

http://www.platformazakupowa.pl/pn/targowiska
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4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, 

zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, 

właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego 

przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu 

wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy 

odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. 

5. W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć 

pełnomocnictwo określające zakres uprawnień do reprezentowania wykonawcy. 

Pełnomocnictwo musi zostać udzielone przez osoby uprawnione do reprezentowania 

wykonawcy, zgodnie z dokumentami rejestracyjnymi. 

6. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory 

w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone 

zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na 

ofertę powinien być czytelny. 

8. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020r. poz. 

1913), Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą 

one być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa.  

9. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające 

umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z 

tłumaczeniem na język polski. 

10. Zamawiający na podstawie art. 223 ust. 2, wyznacza wykonawcy odpowiedni termin na 

wyrażenie zgody  na poprawienie w ofercie omyłki pisarskiej lub  zakwestionowanie sposobu 

jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie  uznaje się za wyrażenie zgody 

na poprawienie omyłki. 

11. Strony należy ponumerować. 

12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty do 

zamawiającego. 

13.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 

 

14. Dodatkowe zalecenia dla Wykonawcy przygotowującego ofertę: 

 Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z 

„Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych 

Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany 

informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 

teleinformatycznych”. 

 Zamawiający rekomenduje wykorzystanie plików: .pdf .doc .xls .jpg .jpg (.jpeg) ze 

szczególnym wskazaniem na .pdf 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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 W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie 

jednego z formatów: 

a) .zip 

b) .7Z 

 Wśród formatów powszechnych, a NIE występujących w rozporządzeniu występują: 

.rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane 

za złożone nieskutecznie. 

 Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą 

weryfikacje podpisu, Zamawiający zaleca w miarę możliwości przekonwertowanie 

plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem 

kwalifikowanym PAdES. 

 Pliki w innych formatach zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. 

Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z 

dokumentem podpisywanym. 

 Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować 

podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. 

osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików. 

 Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zaleca się wcześniejsze podpisanie 

każdego ze skompresowanych plików.  

 Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po 

podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem 

integralności plików co będzie równoważne z koniecznością odrzucenia oferty w 

postępowaniu. 

 

 

XII. Miejsce oraz terminy składania i otwarcia ofert: 

 

1.Oferty należy składać w terminie do dnia 20.03.2023r. godz. 00.00 

2. Sposób składania ofert: www.platformazakupowa.pl/pn/targowiska 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.03.2023r godz. 15.00 poprzez odszyfrowanie wczytanych 

na platformie ofert. 

4. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona po terminie składania ofert zgodnie z 

art. 226 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP. 

5. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, 

6. Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia się 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; 

7.  Termin umieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych - numer ogłoszenia:  

10.03.2023r Nr. 2023/BZP 00129704/01 

 

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny: 

 

 

 

http://www.platformazakupowa.pl/pn/targowiska
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1.Cena oferty musi być podana w złotych polskich netto i brutto-cyfrowo oraz słownie z 

wyodrębnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania 

oferty przepisami. 

Wykonawca będzie brał pod uwagę cenę łączną brutto za kompleksowe  usługi porządkowe  

na placach targowiskowych, Jarmarkach i Kiermaszach. 

 

2.Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją umowy w tym ceny 

środków czystości użytych do wykonania usługi, wodę do zmywania placów wraz ze  stołami 

sprzedażnymi, transport do wywozu śniegu, przywozu piasku do likwidacji śliskości oraz 

wszystkich materiałów czystościowych używanych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz 

wszystkie inne ponoszone koszty, bez których zamówienie nie byłoby możliwe do 

wykonania. 

 

3.Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą dokonywane będzie wyłącznie w 

złotych polskich ( PLN ). 

 

4.Zamawiajacy poprawi w ofercie omyłki rachunkowe zgodnie z art. 223 ust 2 ustawy Pzp. 

 

XIV. Opis kryteriów wyboru ofert, ich znaczenie i sposób oceny ofert. 

 

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował następującymi 

kryteriami: 

 

Cena brutto – waga 60% 

 

Oferty oceniane będą wg poniższego wzoru: 

 

Po = Cn/Cof.b. x 60 

 
Cn - najniższa cena 

Cof.b. - cena ocenianej oferty 

60 - znaczenie kryterium 

Po - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie. 

 

Czas reakcji na usunięcie zgłoszonych nieprawidłowości – waga 40% 

( od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego do momentu przystąpienia do usunięcia 

nieprawidłowości) 

 

Lpcr = Lp/Mlp x 40 

 

Lpcr – liczba punktów w kryterium czas reakcji 

Lp  - liczba punktów przyznana Wykonawcy 

Mlp -  maksymalna liczba punktów 

 

 

 

Lp. Czas reakcji Ilość punktów 

1 1h 3 
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2 1,5h 2 

3 2 h 1 

 powyżej 2 h 0 

 

 

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty będzie decydować suma punktów dwóch kryteriów: 

Po + Lpcr 

 

2.Zamawiajacy 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 kryterium wyboru. 

 

 

XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w 

celu zawarcia umowy: 

 

1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający przekaże wykonawcom składającym 

oferty w postępowaniu, zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty lub 

unieważnieniu postępowania. 

2. Zamawiający wezwie wybranego wykonawcę do dostarczenia dokumentów wskazanych w 

niniejszej SWZ. 

3. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w siedzibie zamawiającego 

przy ul. Góreckiej 104, 61-483 Poznań. O terminie zawarcia umowy zamawiający 

poinformuje wybranego wykonawcę, zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy PZP. 

4. Przed zawarciem umowy wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. 

 

 

                         XVI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 

 

1.Na podstawie art. 452 ustawy Prawo zamówień publicznych, ustala się zabezpieczenie 

należytego wykonania  umowy w wysokości nieprzekraczającej 5 % ceny całkowitej podanej 

w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego 

z umowy.  

2.Zabezpieczenie powinno być wniesione w jednej z następujących form: 

1) w pieniądzu 

2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze 

zobowiązaniem pieniężnym 

3) w gwarancjach bankowych 

4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 

5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości. 

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

148 ust. 2 ustawy PZP. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w pieniądzu należy wnieść na rachunek 

bankowy zamawiającego nr  58 1090 1359 0000 0000 3501 8167 z podaniem w tytule wpłaty 
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„Utrzymanie czystości i porządku na placach targowych, Jarmarkach i Kiermaszach w 

Poznaniu” w okresie od 01.04.2023 do 31.03.2024r. 

5. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 

jedną lub kilka form określonych w art. 450 ust 1 pkt 1 ustawy PZP. 

 

 

XVII. Istotne dla stron postanowienia umowy: 

 

1. Istotne dla stron postanowienia umowy zawarte zostały we wzorze umowy, stanowiącym 

załącznik nr 9 do SWZ. 

 

 

 

 

 

XVIII. Zmiana umowy: 
 

1. 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: 

a) Zmiany terminu organizacji Jarmarku Wielkanocnego, Jarmark 

Świętojańskiego, Kiermaszu Wszystkich Świętych, oraz Jarmarku Betlejem 

Poznańskie w trakcie trwania Umowy, poprzez zmianę postanowień §9 ust.2-4 

Umowy i ustalenia nowego terminu organizacji, w sytuacji gdy o zmianie terminu 

organizacji powyżej wskazanych Jarmarków zadecyduje Zamawiający. Wykonawca 

jest informowany o konieczności zmiany terminu jarmarków wskazanych w umowie i 

w konsekwencji treści Umowy niezwłocznie po podjęciu takiej decyzji przez 

Zamawiającego. 

b) zmiany okresu trwania Jarmarku Wielkanocnego, Jarmarku Świętojańskiego, 

Kiermaszu Wszystkich Świętych oraz Jarmarku Betlejem Poznańskie w trakcie 

trwania Umowy, poprzez zmianę postanowień §9 ust. 2-4 Umowy i ustalenia nowego 

okresu trwania oraz §5 ust.1 pkt h), m), j)  i ustanowienie nowej wysokości 

wynagrodzenia (proporcjonalnej do wydłużonego lub skróconego okresu trwania 

Jarmarków i kiermaszów ), w sytuacji gdy o zmianie okresu trwania powyżej 

wskazanych Jarmarków zadecyduje Zamawiający. Wykonawca jest informowany o 

konieczności zmiany okresu trwania jarmarków wskazanych w umowie i w 

konsekwencji treści Umowy niezwłocznie po podjęciu takiej decyzji przez 

Zamawiającego. 

c) zmiany powierzchni Targowisk w trakcie trwania Umowy, poprzez zmianę 

postanowień §1 ust.1 pkt. a)-g) Umowy i ustalenia nowej powierzchni oraz §5 ust.1 

pkt a)-g) ustanowienie nowej wysokości wynagrodzenia (proporcjonalnej do nowej 

zwiększonej lub zmniejszonej powierzchni), w sytuacji gdy o zmianie powierzchni 

Targowisk zadecyduje Zamawiający. Wykonawca jest informowany o konieczności 

zmiany powierzchni Targowisk wskazanych w umowie i w konsekwencji treści 

Umowy niezwłocznie po podjęciu takiej decyzji przez Zamawiającego. 
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d) odstąpienia od organizacji Jarmarku Wielkanocnego, Jarmarku 

Świętojańskiego, Kiermaszu Wszystkich Świętych oraz Jarmarku Betlejem 

Poznańskie w trakcie trwania Umowy, poprzez zmianę postanowień §1 ust. 1 pkt. h)-j) 

Umowy poprzez ich usunięcie w odpowiednim zakresie, §9 ust. 2-4 Umowy poprzez 

ich usunięcie w odpowiednim zakresie, §5 ust. 1 pkt. h)-j) Umowy poprzez ich 

usunięcie w odpowiednim zakresie, w sytuacji gdy o odstąpieniu od organizacji 

powyżej wskazanych Jarmarków zadecyduje Zamawiający. Wykonawca jest 

informowany o konieczności odstąpienia od organizacji jarmarków wskazanych w 

umowie i konieczności modyfikacji Umowy niezwłocznie po podjęciu takiej decyzji 

przez Zamawiającego. 

e) wystąpienia prac remontowych, inwestycyjnych, likwidacji któregokolwiek 

Targowiska lub jego części oraz w przypadku przejęcia terenu któregokolwiek 

Targowiska przez inny podmiot zarządzający, poprzez zmianę postanowień §1 ust. 1 

pkt. a)-g) Umowy poprzez ich usunięcie lub zmodyfikowanie w odpowiednim 

zakresie, §5 ust. 1 pkt. a)- g) Umowy poprzez ich zmodyfikowanie lub usunięcie w 

odpowiednim zakresie, w sytuacji gdy o realizacji prac remontowych, inwestycyjnych, 

likwidacji któregokolwiek Targowiska lub jego części zadecyduje Zamawiający oraz 

w przypadku przejęcia terenu któregokolwiek Targowiska przez inny podmiot 

zarządzający na skutek decyzji właściciela nieruchomości na której znajduje się dane 

Targowisko. Wykonawca jest informowany o konieczności modyfikacji Umowy 

niezwłocznie po podjęciu takiej decyzji przez Zamawiającego lub otrzymaniu 

informacjo przez Zamawiającego od właściciela nieruchomości na której znajduje się 

dane Targowisko. 

f) 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 2019r Prawo zamówień publicznych 

 

XIX. Klauzula informacyjna: 

 

 
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 
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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 na  usługi 

utrzymania czystości i porządku na placach targowiskowych, Jarmarkach i Kiermaszach 

w Poznaniu. 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. art. 74 ustawy PZP.  

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 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; 

 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; 

mailto:biuro@targowiska.com.pl


Znak sprawy NZ/1/P/2023 

Usługi Utrzymania czystości i porządku na placach targowych, Jarmarkach i Kiermaszach w        

Poznaniu, zarządzanych przez Spółkę z o.o. TARGOWISKA z siedzibą w Poznaniu.           

str. 19 
 

− 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.  

 

 

 

XX. Inne postanowienia 

 

1.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt.7 i 

8 ustawy Pzp, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót 

budowlanych, zamówienia na dodatkowe dostawy. 

 

2.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

1) 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.  

4.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 

5.Zamawiający  nie przewiduje obowiązku odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej oraz 

sprawdzenia przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia 

dostępnych na miejscu u zamawiającego. 

6.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

7.Zamawiajacy nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów. 

 

XXI. Środki ochrony prawnej: 

 

1.Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w 

dziale IX ustawy PZP. 

 

 

 

 

Poznań, dnia 10.03.2023r. 

Prezes Zarządu 

Iwona Rafińska 


