
Załącznik nr 1: Lista produktów niedozwolonych. 

W ramach serwisu Zamawiak.pl zabronione jest sprzedawanie produktów innego rodzaju niż 
spoza kategorii:  

a) Warzywa i owoce; 

b) Nabiał i jaja; 

c) Mięso i wędliny; 

d) Ryb;   

e) Pieczywo; 

f) Wyroby garmażeryjne; 

g) Wyroby cukiernicze; 

h) Miód 

i) Soki i przetwory; 

j) Oleje; 

k) Produkty sypkie. 

W szczególności zabrania się sprzedawania Produktów należących do jakiejkolwiek kategorii 

z poniższego katalogu: 

1. Motoryzacja, w tym dowody rejestracyjne oraz karty pojazdu oferowane bez pojazdów, 

do których je wydano oraz pojazdy bez dokumentów, polskie tablice rejestracyjne 

(także zabytkowe) 

2. Nieruchomości  

3. Wyposażenie domu i ogrodu; 

4. Elektronika; 

5. RTV&AGD 

6. Odzież, obuwie i dodatki; 

7. Sport i turystyka; 

8. Kosmetyki; 

9. Kultura i Rozrywka; 

10. Erotyka; 

11. Ślub i wesele. 

12. Przedmioty/treści zawierające treści pornograficzne, rasistowskie, dyskryminujące lub 

o charakterze nienawistnym; 

13. Przedmioty pochodzące z kradzieży, naruszające dobra osobiste osób trzecich lub 

nielegalne; 

14. Przedmioty naruszające prawo autorskie;  

15. Wszelkie substancje chemiczne;  



16. Substancje psychotropowe, odurzające, narkotyki oraz wszelkie inne środki zastępcze 

niezależnie od tego czy posiadanie i obrót prawny takimi substancjami jest prawnie 

dopuszczalny;  

17. Wszelkie żywe zwierzęta, w tym żywe lub martwe okazy zwierząt (a także ich części 

lub produkty pochodne), należące do gatunków umieszczonych w aktualnie aneksach 

A – D do Rozporządzenia Rady (WE) nr 338/91 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie 

ochrony gatunkowej dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi;  

18. Udziały w spółkach, akcje, obligacje, papiery wartościowe, ubezpieczenia oraz polisy 

oraz wszelkie inne produkty finansowe, w tym przedmioty związane z uczestnictwem 

w piramidach finansowych; 

19. Wyroby tytoniowe, tytoń, e – papierowy oraz wyroby alkoholowe;  

20. Broń i amunicja w rozumieniu ustawy o Broni i Amunicji, wyroby pirotechniczne oraz 

materiały wybuchowe; 

21. Kryptowaluty;  

22. Dostęp/konta/tokeny/klucze/hasła do wszelkiego rodzaju portali internetowych  

oferujących korzystanie z treści multimedialnych w postaci , audio lub gier 

komputerowych; 

23. Produkty podrobione;  

24. Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe, maturalne, wypracowania; 

25. Oferty pracy lub świadczenia usług;  

26. Karty sim, NC+, Cyfrowy Polsat;  

27. systemy inwestycji giełdowych oraz systemy do gier liczbowych i zakładów 

bukmacherskich, jak również usługi związane z udzielaniem pomocy przy 

przystępowaniu do takich gier i zawieraniu takich zakładów za wyjątkiem oficjalnych 

publikacji książkowych posiadających nadany nr ISBN; 

28. Audiobooki oraz videobook; 

29. Wszelkie produkty wymagające koncesji, licencji lub pozwolenia;  

30. Produkty kolekcjonerskie.  

 

 


