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       WSZYSCY WYKONAWCY 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa przydomowych 

oczyszczalni ścieków na terenie gminy Oleśnica – etap II” 
 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawcy ubiegającego 
się o udzielenie zamówienia wpłynęła informacja o czynności podjętej niezgodnie z przepisami 
ustawy – Prawo zamówień publicznych o następującej treści:  
Działając na podstawie art. 181 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych informuję                        
o czynnościach niezgodnych z w/w ustawą podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie 
gminy Oleśnica – etap II”. Zamawiający dnia 27.03.2015r. na Biuletynie Informacji Publicznej 
zamieścił pytania i odpowiedzi dotyczące w/w postępowania przetargowego. Zamawiający nie 
ustrzegł się błędu udzielając odpowiedzi na pytanie 50: 
„Pytanie 50: Czy Zamawiający dopuści utajnienie dokumentów zawierających raporty i protokoły                
z badań oraz ich załączników, które są podstawą do określenia czy zaoferowane urządzenia 
posiadają zgodność z normą PN-EN 12566-3+A1:2009?  
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści utajnienia dokumentów zawierających raporty i protokoły                
z badań oraz ich załączników, które są podstawą do określenia, czy zaoferowane urządzenia 
posiadają zgodność z normą PN-EN 12566-3+A1:2009.”  
Pragniemy podkreślić, że zgodnie z obowiązującym prawem Zamawiający nie ma prawa a priori 
uchylić prawa do zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa. Zamawiający nie może 
modyfikować bezwzględnie obowiązujących norm Prawa zamówień publicznych. Stwierdzenie 
Zamawiającego, iż „…nie dopuści utajnienia dokumentów zawierających raporty i protokoły                
z badań oraz ich załączników, które są podstawą do określenia, czy zaoferowane urządzenia 
posiadają zgodność z normą PN-EN 12566-3+A1:2009” nie wywołuje żadnych skutków prawnych, 
ponieważ ta sprawa została uregulowana (odmiennie) przez ustawodawcę. KIO wielokrotnie 
podkreślała, iż obowiązkiem Zamawiającego jest ocena zastrzeżenia w świetle konkretnych 
okoliczności, w których zostało ono złożone. Prawo nie przewiduje automatycznej negacji 
stosownych oświadczeń wykonawców. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zastrzeżenie może 
dotyczyć dokumentów mających wpływ na badanie i ocenę ofert (dokumenty przedmiotowe                    
i podmiotowe). Niektórzy Zamawiający mają wątpliwości wynikające z faktu, iż utajnieniu podlegają 
informacje mające bezpośredni wpływ na ranking ofert, a w konsekwencji na wynik postępowania. 
Jednak Pzp nie przewiduje żadnych ograniczeń co do informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa. Uważamy, że wyjaśnienie przez Zamawiającego powyższej kwestii jest sprawa 
priorytetową dla niniejszego postępowania, ponieważ w/w informacja zawarta w odpowiedzi na 
pytanie 50, z dnia 27.03.2015r. jest niezgodna z obowiązującym prawem, a tym samym 
wprowadza w błąd potencjalnych Wykonawców. 
 

W związku z powyższą informacją Zamawiający, zgodnie z art. 180 ust. 2 ustawy, uznaje 
zasadność przekazanej informacji i powtarza czynność odpowiedzi na pytanie 50: 
 
Pytanie 50: Czy Zamawiający dopuści utajnienie dokumentów zawierających raporty i protokoły                
z badań oraz ich załączników, które są podstawą do określenia czy zaoferowane urządzenia 
posiadają zgodność z normą PN-EN 12566-3+A1:2009?  
Odpowiedź: Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, 
nie później niż w terminie składania ofert, zastrzeże, że nie mogą być one udostępniane oraz 
wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
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