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D Y R E K TO R  G E N E R A L N Y

AL-ZP.272-34/20/ZP/DK Wrocław, dnia lipca 2021 r.

Wykonawcy uczestniczący 
w postępowaniu 
(wg rozdzielnika)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie dialogu konkurencyjnego 
na zadanie pn.: „Zaprojektowanie, budowa i wdrożenie Systemu Wczesnego Ostrzegania, 
Alarmowania i Informowania 2.0 wraz ze sprzętową infrastrukturą serwerową oraz z usługą 
utrzymania przez okres 5 lat”

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU I OTRZYMANYCH OCENACH SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Zgodnie z art. 60d ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.
z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, w związku z przeprowadzoną oceną
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, Zamawiający zawiadamia o jej wynikach.

I. Do Zamawiającego wpłynęło 6 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, które
zostały przekazane przez następujących Wykonawców:

1. Wniosek nr 1. złożony przez: Comarch Polska S.A., Aleja Jana Pawła II39A , 31-864 Kraków.

2. Wniosek nr 2, złożony przez: Gabos Software Sp. z o. o., ul. Mikołowska 100, 40-065 
Katowice.

3. Wniosek nr 3. złożony przez: Intergraph Polska Sp. z o. o., ul. Konstruktorska 12a, 02-673 
Warszawa.

4. Wniosek nr 4, złożony przez: Konsorcjum firm: GISPartner Sp. z o. o. (lider), ul. Długosza 60, 
51-162 Wrocław oraz GeoTechnologies Sp. z o. o. (członek), ul. Długosza 60, 51-162 
Wrocław.

5. Wniosek nr 5. złożony przez: Konsorcjum firm: MindMade Sp. z o. o. (lider), Plac 
Konstytucji 3, 00-647 Warszawa, Esri Polska Sp. z o. o. (członek), Plac Konesera 9, 03-736 
Warszawa oraz DATA4S Sp. z o. o. (członek), ul. Nowogrodzka 64 lok. 43, 02-014 
Warszawa.

6. Wniosek nr 6. złożony przez: Konsorcjum firm: S&T Services Polska Sp. z o. o. (lider), 
ul. Postępu 21D, 02-676 Warszawa, Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o. o. (członek), 
ul. Działowa 8a, 43-300 Bielsko-Biała (Wykonawca wykluczony z postępowania w dniu 
19 maja 2021 r. na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp).

n . Uwzględniając wyniki oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o numerach od 1 do 5, Zamawiający zaprosi do dialogu konkurencyjnego -  odrębnym
pismem -  następujących Wykonawców:

1. Intergraph Polska Sp. z o. o., ul. Konstruktorska 12a, 02-673 Warszawa -  który złożył 
wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nr 3 i w przypadku którego Zamawiający 
stwierdził brak podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnienie warunków
udziału w postępowaniu.



Niezależnie od wskazanych powyżej ustaleń, stanowiących podstawy do zaproszenia
Wykonawcy do dialogu konkurencyjnego, ocena Wykazu usług, przeprowadzona
przez Zamawiającego, wykazała także, że:

1) usługa pn. Rozbudowa i administracja Uniwersalnego Modułu Mapowego oraz Modułu 
SD I oraz zapewnienie świadczenia usługi Asysty Technicznej i Konserwacji „ATiK” 
dła Uniwersalnego Modułu Mapowego (UMM) i Modułu SD I -  nie spełnia warunku 
udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 3 pkt 3.2 ppkt 1 lit. a) 
Instrukcji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
dialogu konkurencyjnego, zwanej dalej Instrukcją, oraz kryterium selekcji, o którym mowa 
w rozdziale XIII ust. 1 pkt 1.1 Instrukcji, w zakresie wdrożenia systemu, ponieważ 
- j a k  wynika z analizy złożonych wyjaśnień -  (...) W ramach zrealizowanego projektu, 
system został zaprojektowany i przekazany do Zamawiającego w takim właśnie podejściu 
i koncepcji - ponad rok temu. Następnie w ramach kolejnego przetargu publicznego 
dot. systemu GEOINFO, system GEOINFO został rozbudowany i produkcyjnie wdrożony 
przez inny podmiot i na obecnym etapie nie odpowiadamy ju ż  za ten system (brak dostępu 
i gwarancji), nie mamy wiedzy i nie możemy potwierdzić aktualnej i finalnie wdrożonej 
architektury systemu (...).

W konsekwencji Wykonawca nie dokonał wdrożenia przedmiotowego systemu 
w ramach zrealizowanej usługi;

2) usługa pn. Rozbudowa systemu informatycznego Centralna Baza Danych Ewidencji 
Gruntów, Budynków i Lokali m.st. Warszawy, wraz ze świadczeniem usług utrzymania 
i dostarczeniem zaktualizowanej dokumentacji nie spełnia warunku udziału 
w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 3 pkt 3.2 ppkt 1 lit. a) Instrukcji 
oraz kryterium selekcji, o którym mowa w Rozdziale XIII ust. 1 pkt 1.1 Instrukcji, 
w zakresie zaprojektowania i budowy systemu, ponieważ -  jak wynika z analizy 
złożonych wyjaśnień -  w ramach umowy Wykonawca zaprojektował, zbudował 
i wdrożył nowe rozwiązanie informatyczne (...), tj. nowe niezależne moduły systemu, 
które jednak nie stanowią niezależnego systemu informatycznego. Ponadto, powyższe 
zostało również potwierdzone w treści pisma Wykonawcy, tj. „Nowe niezależne moduły 
systemu wymagały zaprojektowania, budowy (...)

3) usługa pn. Zaprojektowanie, budowa i wdrożenie systemu informatycznego w ramach 
migracji systemu niejawnego wraz z dostawą i instalacją rozwiązań zapewniających 
zabezpieczenie aplikacji webowej -  nie spełnia warunku udziału w postępowaniu,
0 którym mowa w Rozdziale VII ust. 3 pkt 3.2 ppkt 1 lit. b) Instrukcji oraz kryterium 
selekcji, o którym mowa w Rozdziale XIII ust. 1 pkt 1.2 Instrukcji, w zakresie 
zaprojektowania i budowy systemu, ponieważ dotyczyła — jak wynika z analizy 
złożonych wyjaśnień -  migracji istniejącego systemu niejawnego SIGIIF 
na dostarczona i uruchomiona infrastrukturę teleinformatyczna w Centrum 
Informatyki Resortu Finansów w Warszawie, a nie zaprojektowania, budowy
1 wdrożenia systemu;

4) usługa pn. Workflow -  nie spełnia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa 
w Rozdziale VII ust. 3 pkt 3.2 ppkt 1 lit. b) Instrukcji oraz kryterium selekcji, o którym 
mowa w Rozdziale XIII ust. 1 pkt 1.2 Instrukcji, w zakresie zaprojektowania i budowy 
systemu, ponieważ dotyczyła -  jak wynika z analizy złożonych wyjaśnień oraz informacji 
o dialogu konkurencyjnym dotyczącym wykazanego przez Wykonawcę postępowania 
-  między innymi opracowania dokumentacji projektowej w zakresie sposobu 
implementacji wybranego rozwiązania Workflow. Dodatkowo, Wykonawca pełnił rolę 
integratora, a nie projektanta przyjętego rozwiązania. Reasumując przedstawiona usługa 
nie dotyczyła zaprojektowania, budowy i wdrożenia systemu;

5) usługa pn. Usługa eksploatacji i rozwoju Systemu Dozoru Elektronicznego -  nie spełnia 
warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 3 pkt 3.2 ppkt 1
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lit. b) Instrukcji oraz kryterium selekcji, o którym mowa w Rozdziale XIII ust. 1 pkt 1.2 
Instrukcji, w zakresie zaprojektowania i budowy systemu, ponieważ dotyczyła 
- j a k  wynika z opisu przedmiotu zamówienia -  eksploatacji i rozwoju Systemu Dozoru 
Elektronicznego, w  zakres którego wchodziła między innymi: Modyfikacja Aplikacji 
sde24.pl oraz SDE24, a nie zaprojektowanie, budowa i wdrożenie systemu;

6) usługa pn. Modyfikacje i utrzymanie Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych 
na potrzeby projektu „ Wdrożenie protokołu elektronicznego w sądach powszechnych 
(sprawy cywilne i wykroczeniowe) ” -  nie spełnia warunku udziału w postępowaniu,
0 którym mowa w Rozdziale VII ust. 3 pkt 3.2 ppkt 1 lit. b) Instrukcji oraz kryterium 
selekcji, o którym mowa w Rozdziale XIII ust. 1 pkt 1.2 Instrukcji, ponieważ dotyczyła
-  jak wynika z analizy złożonych wyjaśnień oraz opisu przedmiotu zamówienia
-  całościowej przebudowy komponentów systemu, a nie zaprojektowania, budowy
1 wdrożenia systemu;

7) usługa pn. Migracja środowiska IT  na platformę wirtualizacyjną wraz z dostawą 
niezbędnej infrastruktury fizycznej oraz budowa Systemu Backupu -  nie spełnia warunku 
udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 3 pkt 3.2 ppkt 1 lit. b) 
Instrukcji oraz kryterium selekcji, o którym mowa w Rozdziale XIII ust. 1 pkt 1.2 
Instrukcji, ponieważ dotyczyła -  jak wynika z analizy złożonych wyjaśnień oraz opisu 
przedmiotu zamówienia -  dostawy i wdrożenia komercyjnego systemu Backup’u, 
a nie zaprojektowania, budowy i wdrożenia systemu.

2. Konsorcjum firm: GISPartner Sp. z o. o. (lider), ul. Długosza 60, 51-162 Wrocław 
oraz GeoTechnologies Sp. z o. o. (członek), ul. Długosza 60, 51-162 Wrocław -  który 
złożył wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nr 4 i w przypadku którego 
Zamawiający stwierdził brak podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnienie 
warunków udziału w postępowaniu.

Niezależnie od wskazanych powyżej ustaleń, stanowiących podstawy do zaproszenia 
Wykonawcy do dialogu konkurencyjnego, ocena Wykazu usług, przeprowadzona 
przez Zamawiającego, wykazała także, że:

-  usługa pn. Aktualizacja danych wchodzących w skład ewidencji miejscowości, ulic 
i adresów -  BAWL wraz z rekonfiguracją istniejącej aplikacji oraz bazy danych
-  nie spełnia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 3 
pkt 3.2 ppkt 1 lit. b) Instrukcji oraz kryterium selekcji, o którym mowa w Rozdziale XIII 
ust. 1 pkt 1.2 Instrukcji, w zakresie zaprojektowania systemu informatycznego.

Powyższe stanowisko wynika z analizy wyjaśnień złożonych przez Wykonawcę 
oraz dokumentacji postępowania, tj., między innymi (...) W efekcie tych czynności powstał 
zmodernizowany system BAWL (...). Podsumowując, wskazana usługa dotyczy 
modernizacji istniejącego systemu, a nie zaprojektowania i budowy nowego sytemu 
informatycznego.

Ponadto, ocena Wykazu osób, przeprowadzona przez Zamawiającego, wykazała także, że:

1) w przypadku Kierownika Projektu (Architekta), mającego wykazać się zaprojektowaniem
-  w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu -  systemu teleinformatycznego, w którym serwerownie 
znajdują się w dwóch lokalizacjach i przejmują ruch sieciowy w razie awarii jednej 
serwerowni -  usługa pn. Rozwój i utrzymanie systemu IRZ  nie spełnia warunku udziału 
w postępowaniu oraz kryterium selekcji, w zakresie zaprojektowania systemu.

Powyższe stanowisko wynika z analizy opisu przedmiotu zamówienia oraz wyjaśnień 
Zamawiającego, tj. (...) W związku z poniższym zapytaniem, uprzejmie informuję, 
iż w ramach umowy nr 41/DI/2019/2610 podpisanej w dniu 18 czerwca 2019 roku, 
zmodyfikowane zostały Aplikacje ZSZiK (m. in. moduł Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt),
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IRZplus, PA, IACSPlus oraz SIZ, wchodzące w skład Systemu Informatycznego Agencji, 
w cehi obsługi działania PROW 14 Dobrostan zwierząt. System Informatyczny Agencji 
pracuje w trybie dwuośrodkowym, serwerownie są zlokalizowane w Centralnym Ośrodku 
Przetwarzania Danych oraz Równoległym Ośrodku Przetwarzania Danych. Prace 
związane z zaprojektowaniem i uruchomieniem serwerowni nie były realizowane w ramach 
powyższej umowy, która jes t umową utrzymaniowo-rozwojową i nie obejmuje rozbudowy 
infrastruktury.

Podsumowując, wskazana usługa dotyczyła rozbudowy istniejącego systemu IRZ, a nie 
zaprojektowania i budowy nowego sytemu informatycznego. Jednocześnie podkreślić 
należy, że usługa polegała na modyfikacji aplikacji, co nie odpowiada postawionemu 
warunkowi udziału w postępowaniu.

2) w przypadku Architekta rozwiązań GIS, mającego wykazać się pełnieniem -  w ciągu 
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu -  funkcji architekta rozwiązań z wykorzystaniem narzędzi 
do modelowania oprogramowania w języku UML, np. Enteiprise Architect, w co najmniej 
1 projekcie dotyczącym w szczególności budowy/rozbudowy systemów 
teleinformatycznych posiadających rozwiązania GIS, o wartości nie mniejszej 
niż 3.000.000,00 PLN brutto -  usługa pn. Rozbudowa istniejącego systemu 
informatycznego Portal Geostatystyczny (PGS) o nowe funkcjonalności wraz z dostawą 
licencji oprogramowania GIS oraz realizacją szkoleń związanych z ich wykorzystaniem 
w ramach projektu pn. Portal Geostatystyczny -  Faza I I  -  nie spełnia warunku udziału 
w postępowaniu w zakresie terminu realizacji usługi.

Z załączonych referencji oraz terminu wykonania usługi wynikającego z dokumentacji 
postępowania (90 dni) dostępnej na stronie internetowej postępowania wynika, że usługa 
została odebrana 20.08.2015 r., a wiec w okresie ponad 5 lat przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

W konsekwencji wskazanych powyżej ustaleń, mając na uwadze postanowienia Rozdziału 
XII ust. 2 Instrukcji, zgodnie z którymi w przypadku, gdy liczba Wykonawców, którzy 
spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie mniejsza lub równa 3, Zamawiający 
zaprosi do dialogu wszystkich Wykonawców spełniających wvv. warunki 
bez przeprowadzania kwalifikacji punktowej wniosków. Zamawiający odstąpił
od dokonania oceny punktowej wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nr 3 
i 4 w oparciu o kryteria selekcji i zasady, wskazane w Rozdziale XIII Instrukcji.

III. Wykonawcy niezaproszeni do dialogu konkurencyjnego:

1. Comarch Polska S.A., Aleja Jana Pawła II 39A, 31-864 Kraków -  który złożył wniosek 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nr 1 -  w związku z wykluczeniem Wykonawcy 
z postępowania.

Podstawy wykluczenia z postępowania:

Zgodnie z postanowieniami Rozdziału VII ust. 3 pkt 3.2 ppkt 2 Instrukcji, w celu 
potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, polegającego na posiadaniu 
zdolności technicznej i zawodowej, zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający 
wymagał od Wykonawcy dysponowania w okresie realizacji zamówienia zespołem osób, 
umożliwiającym realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, w którego skład 
wchodzić mają m. in.:

1) Kierownik Projektu (Architekt), który zaprojektował -  w ciągu ostatnich 3 lat przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
-  system teleinformatyczny, w którym serwerownie znajdują się w dwóch lokalizacjach 
i przejmują ruch sieciowy w razie awarii jednej serwerowni,
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2) Administrator baz danych, mogący wykazać się udziałem m. in. we wdrożeniu minimum 
1 projektu w którym był wykorzystywany mechanizm HA serwera bazodanowego.

W celu potwierdzenia spełnienia wyżej wymienionego warunku udziału w postępowaniu 
we wskazanym zakresie Wykonawca -  w Wykazie osób, skierowanych do realizacji 
zamówienia publicznego, zawierającym informacje o ich kwalifikacjach, doświadczeniu 
oraz podstawie dysponowania tymi osobami -  wykazał:

-  w odniesieniu do Kierownika Projektu (Architekta): usługę pn. Elektroniczne Usługi 
Publiczne Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, która nie spełnia warunku 
udziału w postępowaniu oraz kryterium selekcji, w zakresie zaprojektowania systemu 
posiadającego serwerownie znajdujące się w dwóch lokalizacjach -  wbrew 
wyjaśnieniom złożonym przez Wykonawcę.

Powyższe stanowisko wynika z analizy przez Zamawiającego opisu przedmiotu
zamówienia, przekazanego przez Wykonawcę w dniu 14 czerwca 2021 r. w odpowiedzi 
na wezwanie Zamawiającego z dnia 9 czerwca 2021 r., potwierdzonego informacją 
uzyskaną od Zamawiającego, tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei [e-mail z dnia
16.06.2021 r.], który jednoznacznie stwierdził: (...) W ramach zamówienia mamy jedną  
serwerownię, nie wymagaliśmy możliwości przełączania między serwerowniami -  miała 
być jedna kolokacja, nie mamy mechanizmu HA dła silnika bazy danych (...).

-  w odniesieniu do Administratora baz danych: usługę pn. Elektroniczne Usługi Publiczne 
Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, która nie spełnia warunku udziału 
w postępowaniu oraz kryterium selekcji, w zakresie wdrożenia HA (High Availability) 
serwera bazodanowego -  wbrew wyjaśnieniom złożonym przez Wykonawcę.

Powyższe stanowisko wynika z analizy przez Zamawiającego opisu przedmiotu
zamówienia, przekazanego przez Wykonawcę w dniu 14 czerwca 2021 r. w odpowiedzi 
na wezwanie Zamawiającego z dnia 9 czerwca 2021 r., potwierdzonego informacją 
uzyskaną od Zamawiającego, tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei [e-mail z dnia
16.06.2021 r.], który jednoznacznie stwierdził: (...) W ramach zamówienia mamy 

jedną serwerownię, nie wymagaliśmy możliwości przełączania między serwerowniami 
— miała być jedna kolokacja, nie mamy mechanizmu HA dla silnika bazy danych (...).

W związku z powyższym, uznać należy, że -  we wskazanym powyżej zakresie
-  Wykonawca nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu i -  tym samym
-  podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp.

Niezależnie od wskazanych powyżej ustaleń, stanowiących podstawy do wykluczenia 
Wykonawcy z postępowania, ocena Wykazu usług, przeprowadzona przez Zamawiającego, 
wykazała także, że:

1) usługa pn. Rozbudowa Geoportahi Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
w ramach projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 nie spełnia warunku udziału 
w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 3 pkt 3.2 ppkt 1 lit. a) Instrukcji 
oraz kryterium selekcji, o którym mowa w Rozdziale XIII ust. 1 pkt 1.1 Instrukcji, 
w zakresie zaprojektowania i budowy systemu informatycznego.

Powyższe stanowisko wynika z analizy opisu przedmiotu zamówienia oraz wyjaśnień 
złożonych przez Wykonawcę, tj.: (...) Wiele z powyższych zawartych tam funkcjonalności 
Geoportal Publiczny posiadał ale pozostała cześć wymagała pracy od podstaw i od nowa 
zaprojektowania funkcjonalności atomowych oraz zintegrowania ich z obecnymi 
rozwiązaniami. Zakres prac nad nowymi funkcjonałnościami znacznie przewyższał to co 
ju ż  było wdrożone u Zamawiającego, a co i tak należało wdrożyć i dostarczyć od nowa 
(...).

Podsumowując, wskazana usługa dotyczy rozbudowy, a nie zaprojektowania i budowy 
nowego sytemu informatycznego;

UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ BEZPIECZEŃSTWA
WEWNĘTRZNEGO

5



usługa pn. Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Platformy stanowiącej kompleksowe 
rozwiązanie informatyczne -  nie spełnia warunku udziału w postępowaniu, o którym 
mowa w Rozdziale VII ust. 3 pkt 3.2 ppkt 1 lit. a) Instrukcji oraz kryterium selekcji, 
o którym mowa w Rozdziale XIII ust. 1 pkt 1.1 Instrukcji, w zakresie wykorzystania 
systemu GIS.

Powyższe stanowisko wynika z analizy opisu przedmiotu zamówienia oraz wyjaśnień 
złożonych przez Wykonawcę, tj.: (...) Wyjaśniamy, że wykorzystanie systemu GIS 
w ramach usługi pn. Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Platformy stanowiącej 
kompleksowe rozwiązanie informatyczne polegało m.in. na dostarczeniu i uruchomieniu 
rozwiązania odpowiedzialnego za przestrzenna lokalizacje pism.

Pomimo złożonych wyjaśnień, wskazany zakres nie wynika z opisu przedmiotu 
zamówienia oraz nie był objęty zawarta umową. Jednocześnie, Wykonawca nie wyjaśnił 
szczegółowo wykorzystania systemu GIS do realizacji przedstawionego rozwiązania;

3) usługa pn. Elektroniczne Usługi Publiczne Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei 
we Wrocławiu -  nie spełnia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa 
w Rozdziale VII ust. 3 pkt 3.2 ppkt 1 lit. b) Instrukcji oraz kryterium selekcji, o którym 
mowa w Rozdziale XIII ust. 1 pkt 1.2 Instrukcji, w zakresie wdrożenia 11A (High 
Ayailability) serwera bazodanowego, co jest sprzeczne ze złożonymi wyjaśnieniami 
Wykonawcy.

Powyższe stanowisko wynika z analizy opisu przedmiotu zamówienia, przekazanego 
przez Wykonawcę w dniu 14 czerwca 2021 r. w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego 
z dnia 9 czerwca 2021 r., potwierdzonego informacją uzyskaną od Zamawiającego, 
tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei [e-mail z dnia 16.06.2021 r.], który jednoznacznie 
stwierdził: ( ...)  W ramach zamówienia mamy jedną serwerownię, nie wymagaliśmy 
możliwości przełączania między serwerowniami -  miała być jedna kolokacja, nie mamy 
mechanizmu HA dla silnika bazy danych (...).

2. Gabos Software Sp. z o. o., ul. Mikołowska 100, 40-065 Katowice -  który złożył wniosek 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nr 2 -  w związku z wykluczeniem Wykonawcy 
z postępowania.

Podstawy wykluczenia z postępowania:

Zgodnie z postanowieniami Rozdziału VII ust. 3 pkt 3.2 ppkt 1 Instrukcji, w celu 
potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, polegającego na posiadaniu 
zdolności technicznej i zawodowej, zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający 
wymagał od Wykonawcy m. in. wykonania co najmniej 2 usług polegających 
na zaprojektowaniu, budowie i wdrożeniu systemu informatycznego, a każdy z tych systemów 
miał spełniać następujące wymagania:

-  być systemem webowym i wykorzystywać systemy GIS;

-  posiadać co najmniej 2 000 zarejestrowanych użytkowników, w tym 300 jednoczesnych 
użytkowników aktywnych w systemie.

W celu potwierdzenia spełnienia wyżej wymienionego warunku udziału w postępowaniu 
we wskazanym zakresie Wykonawca -  w wykazie usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat 
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
-  wykazał usługę pn. Projekt, dostawa i wdrożenie Systemu e-Nutrimed, która nie spełnia 
warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 3 pkt 3.2 ppkt 1 lit. a) 
Instrukcji oraz kryterium selekcji, o którym mowa w Rozdziale XIII ust. 1 pkt 1.1 Instrukcji, 
w zakresie zaprojektowania i budowy systemu informatycznego.

Powyższe stanowisko wynika z analizy przez Zamawiającego wyjaśnień, złożonych 
przez Wykonawcę w dniu 14 czerwca 2021 r., w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego 
z dnia 9 czerwca 2021 r. oraz poświadczenia realizacji usługi, w których treści wskazano
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m. in.: (...) Zatem Wykonawca na potrzebę systemu musiał odpowiednio zaprojektować cały 
System, dobrać i zainstalować oprogramowanie, wykonać jego konfigurację 
i parametryzacje dla spełnienia postawionych wymagań zgodnie z uzgodnieniami podjętymi 
na etapie analizy przedwdrożeniowej.

Podsumowując, wskazana usługa dotyczy adaptacji istniejącego systemu Mediąus 
do potrzeb Zamawiającego, a nie zaprojektowania i budowy nowego sytemu 
informatycznego. Jednocześnie, podkreślić należy, że usługa polegała na dostarczeniu 
produktu, w którym doszło do połączenia poszczególnych istniejących modułów, a zatem 
projektowanie dotyczyło jedynie poszczególnych procesów związanych z integracją 
gotowych elementów składających się na końcowy system.

Ponadto, zgodnie z postanowieniami Rozdziału VII ust. 3 pkt 3.2 ppkt 2 Instrukcji, w celu 
potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, polegającego na posiadaniu 
zdolności technicznej i zawodowej, zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający 
wymagał od Wykonawcy dysponowania w okresie realizacji zamówienia zespołem osób, 
umożliwiającym realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, w którego skład 
wchodzić mają m. in.:

1) Kierownik Projektu (Architekt), który zaprojektował -  w ciągu ostatnich 3 lat 
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
-  system teleinformatyczny, w którym serwerownie znajdują się w dwóch lokalizacjach 
i przejmują ruch sieciowy w razie awarii jednej serwerowni,

2) Ekspert ds. bezpieczeństwa, pełniący -  w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu -  funkcję eksperta 
lub analityka do spraw bezpieczeństwa w co najmniej jednym projekcie, w którym tworzył 
założenia dotyczące bezpieczeństwa dla projektowanych systemów teleinformatycznych, 
w tym w szczególności dotyczące obszaru związanego z przetwarzaniem oraz ochroną 
danych.

W celu potwierdzenia spełnienia wyżej wymienionego warunku udziału w postępowaniu 
we wskazanym zakresie Wykonawca — w Wykazie osób, skierowanych do realizacji 
zamówienia publicznego, zawierającym informacje o ich kwalifikacjach, doświadczeniu 
oraz podstawie dysponowania tymi osobami -  wykazał:

-  w odniesieniu do Kierownika Projektu (Architekta): usługę pn. Rozbudowa, świadczenie 
usług rekonfiguracyjnych i zapewnienie działania Aplikacji Systemów Wspomagania 
Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM), która nie spełnia 
warunku udziału w postępowaniu oraz kryterium selekcji, w zakresie zaprojektowania 
systemu.

Powyższe stanowisko wynika z analizy przez Zamawiającego opisu przedmiotu 
zamówienia oraz wyjaśnień Wykonawcy, złożonych w dniu 14 czerwca 2021 r. 
w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego z dnia 9 czerwca 2021 r., w których treści 
wskazano m. in.: (...) W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca miał 
obowiązek zaprojektowania i zbudowania nowych niezależnych modułów (...).

Podsumowując, wskazana usługa dotyczyła rozbudowy istniejącego systemu SWD PRM, 
a nie zaprojektowania i budowy nowego sytemu informatycznego. Jednocześnie, 
podkreślić należy, że usługa polegała na zaprojektowaniu poszczególnych modułów 
i ich połączeniu z istniejącym systemem, co nie odpowiada postawionemu warunkowi 
udziału w postępowaniu.

-  w odniesieniu do Eksperta ds. bezpieczeństwa: usługę pn. Projekt, dostawa i wdrożenie 
Systemu e-Nutrimed, która nie spełnia warunku udziału w postępowaniu oraz kryterium 
selekcji, w zakresie zaprojektowania systemu.
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Powyższe stanowisko wynika z analizy przez Zamawiającego wyjaśnień, złożonych 
przez Wykonawcę w dniu 14 czerwca 2021 r. w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego 
z dnia 9 czerwca 2021 r. oraz poświadczenia realizacji usługi, tj., między innymi: (...) 
Zatem Wykonawca na potrzebę systemu musiał odpowiednio zaprojektować cały System, 
dobraći zainstalować oprogramowanie, wykonać jego konfigurację i parametryzacje 
dla spełnienia postawionych wymagań zgodnie z uzgodnieniami podjętymi na etapie 
analizyprzedwdrożeniowej (...).

Podsumowując, wskazana usługa dotyczy adaptacji istniejącego systemu Mediąus 
do potrzeb Zamawiającego, a nie zaprojektowania i budowy nowego sytemu 
informatycznego. Jednocześnie, podkreślić należy, że usługa polegała na dostarczeniu 
produktu, w którym doszło do połączenia poszczególnych istniejących modułów, a zatem 
projektowanie dotyczyło jedynie poszczególnych procesów związanych z integracją 
gotowych elementów składających się na końcowy system.

W związku z powyższym, uznać należy, że - we wskazanym powyżej zakresie
-  Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu i -  tym samym
-  podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp.

Niezależnie od wskazanych powyżej ustaleń, stanowiących podstawy do wykluczenia
Wykonawcy z postępowania, ocena Wykazu usług, przeprowadzona przez Zamawiającego,
wykazała także, że:

1) usługa pn. Dostawa i wdrożenie platformy e-usług w Radomskim Szpitalu 
Specjalistycznym. Cześć I  -  nie spełnia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa 
w Rozdziale VII ust. 3 pkt 3.2 ppkt 1 lit. b) Instrukcji oraz kryterium selekcji, o którym 
mowa w Rozdziale XIII ust. 1 pkt 1.2 Instrukcji, w zakresie zaprojektowania i budowy 
systemu informatycznego.

Powyższe stanowisko wynika z analizy przez Zamawiającego wyjaśnień złożonych przez 
Wykonawcę oraz dokumentacji postępowania, tj., między innymi: (...) Wszystkie 
w/w elementy potwierdzają fakt, że w ramach realizacji przedmiotu zamówienia miało 
miejsce zaprojektowanie i budowa Systemu złożonego z szeregu podsystemów 
i współpracującego z istniejącymi systemami Zamawiającego. A zatem wyłącznie poprzez 
właściwe zaprojektowanie możliwym było zapewnienie zbudowanie tak złożonego systemu 
jako  całości. Nie możliwym było przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu 
zamówienia posiadanie gotowego systemu spełniającego szczegółowe wymagania 
Zamawiającego.

Podsumowując, wskazana usługa dotyczy adaptacji istniejących systemów/modułów 
do potrzeb Zamawiającego, a nie zaprojektowania i budowy nowego sytemu 
informatycznego. Jednocześnie podkreślić należy, że usługa polegała na dostarczeniu 
produktu, w którym doszło do połączenia poszczególnych istniejących 
systemów/modułów, a zatem projektowanie dotyczyło jedynie poszczególnych 
procesów związanych z integracją gotowych elementów składających się na końcowy 
system:

2) usługa pn. Budowa i wdrożenie Platformy e-usług Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka 
Medycyny Pracy -  nie spełnia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa 
w Rozdziale VII ust. 3 pkt 3.2 ppkt 1 lit. b) Instrukcji oraz kryterium selekcji, o którym 
mowa w Rozdziale XIII ust. 1 pkt 1.2 Instrukcji, w zakresie zaprojektowania i budowy 
systemu informatycznego.

Powyższe stanowisko wynika z analizy wyjaśnień złożonych przez Wykonawcę 
oraz dokumentacji postępowania, tj., między innymi (...) Dla zrealizowania całego 
Systemu Platformy e-Usług MWOMP Wykonawca użył istniejących modułów 
oprogramowania które jednak wymagały odpowiedniego skonfigurowania i zintegrowania 
z  istniejącymi u Zamawiającego systemami w sposób spełniający wymagania zgodnie



z opracowanym Projektem Wykonawczym dla zapewnienia obsługi procesów  
realizowanych przez Zamawiającego i objętych wdrożeniem Systemu. Niemożliwym było, 
aby przed przystąpieniem do realizacji postępowania istniał na rynku gotowy system 
niewymagający odpowiedniego zaprojektowania i wdrożenia u Zamawiającego z uwagi 
na specyfikę procesów realizowanych przez MWOMP wynikających z charakteru 
prowadzonej działalności przez Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy (...).

Podsumowując, wskazana usługa dotyczy adaptacji istniejących systemów/modułów 
do potrzeb Zamawiającego, a nie zaprojektowania i budowy nowego sytemu 
informatycznego. Jednocześnie podkreślić należy, że usługa polegała na dostarczeniu 
produktu, w którym doszło do połączenia poszczególnych istniejących 
systemów/modułów, a zatem projektowanie dotyczyło jedynie poszczególnych 
procesów związanych z integracją gotowych elementów składających się na końcowy 
system;

3) usługa pn. Platforma e-usług Szpitala Latawiec -  nie spełnia warunku udziału 
w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 3 pkt 3.2 ppkt 1 lit. b) Instrukcji 
oraz kryterium selekcji, o którym mowa w Rozdziale XIII ust. 1 pkt 1.2 Instrukcji, 
w zakresie zaprojektowania i budowy systemu informatycznego.

Powyższe stanowisko wynika z analizy wyjaśnień złożonych przez Wykonawcę 
oraz dokumentacji postępowania, tj., między innymi (...) Dla zrealizowania całego 
Systemu Wykonawca użył istniejących modułów oprogramowania które jednak wymagały 
odpowiedniego skonfigurowania i zintegrowania z istniejącymi u Zamawiającego 
systemami w sposób spełniający wymagania zgodnie z  opracowanym Projektem 
Wykonawczym Systemu dla zapewnienia obsługi procesów realizowanych 
przez Zamawiającego i objętych wdrożeniem Systemu. Niemożliwym było, aby przed  
przystąpieniem do realizacji postępowania istniał na rynku gotowy System realizujący 
wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego. Dopiero zaprojektowanie 
i wdrożenie całego Systemu wraz ze zintegrowaniem z systemami współpracującymi, 
umożliwiło spełnienie wszystkich postawionych wobec Systemu wymagań (...).

Podsumowując, wskazana usługa dotyczy adaptacji istniejących systemów/modułów 
do potrzeb Zamawiającego, a nie zaprojektowania i budowy nowego sytemu 
informatycznego. Jednocześnie podkreślić należy, że usługa polegała na dostarczeniu 
produktu, w którym doszło do połączenia poszczególnych istniejących 
systemów/modułów, a zatem projektowanie dotyczyło jedynie poszczególnych 
procesów związanych z integracją gotowych elementów składających się na końcowy 
system;

4) usługa pn. Budowa e-Platformy dla rehabilitacji -  nie spełnia warunku udziału 
w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 3 pkt 3.2 ppkt 1 lit. b) Instrukcji 
oraz kryterium selekcji, o którym mowa w Rozdziale XIII ust. 1 pkt 1.2 Instrukcji, 
w zakresie zaprojektowania i budowy systemu informatycznego.

Powyższe stanowisko wynika z analizy wyjaśnień złożonych przez Wykonawcę 
oraz dokumentacji postępowania, tj., między innymi (...) Dla zrealizowania całego 
Systemu Wykonawca użył istniejących modułów oprogramowania które jednak  
wymagały odpowiedniego skonfigurowania i zintegrowania z istniejącymi 
u Zamawiającego systemami w sposób spełniający wymagania zgodnie z opracowanym 
Projektem Wykonawczym Systemu dla zapewnienia obsługi procesów realizowanych 
przez Zamawiającego i objętych wdrożeniem Systemu. Niemożliwym było, aby przed  
przystąpieniem do realizacji postępowania istniał na rynku gotowy System realizujący 
wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego. Dopiero zaprojektowanie 
i wdrożenie całego Systemu wraz ze zintegrowaniem z systemami współpracującymi, 
umożliwiło spełnienie wszystkich postawionych wobec Systemu wymagań (...).
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Podsumowując, wskazana usługa dotyczy adaptacji istniejących systemów/modułów 
do potrzeb Zamawiającego, a nie zaprojektowania i budowy nowego sytemu 
informatycznego. Jednocześnie podkreślić należy, że usługa polegała na dostarczeniu 
produktu, w którym doszło do połączenia poszczególnych istniejących 
systemów/modułów, a zatem projektowanie dotyczyło jedynie poszczególnych 
procesów związanych z integracją gotowych elementów składających się na końcowy 
system.

Ponadto, ocena Wykazu osób, przeprowadzona przez Zamawiającego, wykazała także, że:

-  w przypadku Eksperta ds. wdrożenia infrastruktury na potrzeby Systemu, mającego 
wykazać się wykonaniem -  w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu -  instalacji, konfiguracji 
oraz wdrożenia systemów teleinformatycznych posiadających rozwiązania GIS 
w co najmniej jednym projekcie, o wartości nie mniejszej niż 3.000.000 PLN brutto 
-  usługa pn. Rozbudowa, świadczenie usług rekonfiguracyjnych i zapewnienie działania 
Aplikacji Systemów Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego 
(SWD PRM) nie spełnia warunku udziału w postępowaniu oraz kryterium selekcji, 
w zakresie wykonania instalacji, konfiguracji oraz wdrożenia systemów 
teleinformatycznych.

Powyższe stanowisko wynika z analizy opisu przedmiotu zamówienia oraz wyjaśnień 
Wykonawcy, tj. (...) W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca mial 
obowiązek zaprojektowania i zbudowania nowych niezależnych modułów.

Podsumowując, wskazana usługa dotyczyła rozbudowy istniejącego systemu SWD PRM, 
a nie wykonania instalacji, konfiguracji oraz wdrożenia systemów 
teleinformatycznych. Jednocześnie podkreślić należy, że usługa polegała na wykonaniu 
poszczególnych modułów i ich połączeniu z istniejącym systemem, co nie odpowiada 
postawionemu warunkowi udziału w postępowaniu.

3. Konsorcjum firm: MindMade Sp. z o. o. (lider), PI. Konstytucji 3, 00-647 Warszawa, 
Esri Polska Sp. z o. o. (członek), ul. Plac Konesera 9, 03-736 Warszawa oraz DATA4S 
Sp. z o. o. (członek), ul. Nowogrodzka 64 lok. 43, 02-014 Warszawa -  który złożył wniosek
0 dopuszczenie do udziału w postępowaniu nr 5 -  w związku z wykluczeniem Wykonawcy z 
postępowania.

Podstawy wykluczenia z postępowania:

Zgodnie z postanowieniami Rozdziału VII ust. 3 pkt 3.2 ppkt 2 Instrukcji, w celu 
potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, polegającego na posiadaniu 
zdolności technicznej i zawodowej, zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający 
wymagał od Wykonawcy dysponowania w okresie realizacji zamówienia zespołem osób, 
umożliwiającym realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, w którego skład 
wchodzić ma m. in. Kierownik Projektu (Architekt), który zaprojektował -  w ciągu ostatnich 
3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
-  system teleinformatyczny, w którym serwerownie znajdują się w dwóch lokalizacjach
1 przejmują ruch sieciowy w razie awarii jednej serwerowni.

W celu potwierdzenia spełnienia wyżej wymienionego warunku udziału w postępowaniu 
we wskazanym zakresie Wykonawca -  w wykazie osób, skierowanych do realizacji 
zamówienia publicznego, zawierającym informacje o ich kwalifikacjach, doświadczeniu 
oraz podstawie dysponowania tymi osobami -  wykazał -  w odniesieniu do Kierownika 
Projektu (Architekta) usługę pn. Rewitalizacja i modernizacja infrastruktury serwerowo 
sieciowej, która nie spełnia warunku udziału w postępowaniu oraz kryterium selekcji, 
w zakresie zaprojektowania systemu posiadającego serwerownie znajdujące się w dwóch 
lokalizacjach.
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Powyższe stanowisko wynika z analizy przez Zamawiającego opisu przedmiotu zamówienia 
oraz wyjaśnień złożonych przez Wykonawcę w dniu 14 czerwca 2021 r. w odpowiedzi 
na wezwanie Zamawiającego z dnia 9 czerwca 2021 r., w których treści wskazano m. in: (...) 
Projekt polegał na kompleksowym zaprojektowaniu oraz wdrożeniu systemu serwerowo 
sieciowego opartego o wirtualizację maszyn z uwzględnieniem pełnej redundancji zasobów, 
zapewniającego dostęp do niezbędnych usług (m. in. baz danych, Active Directory, SSO, ESB, 
serwer plików, kołejka druku, kopie zapasowe) użytkownikom oraz innym systemom 
dziedzinowym i administracyjnym, a także systemom zewnętrznym wraz z  dostępem 
do niezbędnej infrastruktury serwerowo -  sieciowej (...) oraz uzupełniających wyjaśnień, 
złożonych w dniu 1 lipca 2021 r. w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego z dnia 
29 czerwca 2021 r., z których wynika m.in.: (...) W przywołanej w Wykazie osób usłudze 
pn. „Rewitalizacja i modernizacja infrastruktury serwerowo-sieciowej” zaprojektowano 
system teleinformatyczny, którego serwerownie znajdują się w dwóch lokalizacjach 
i przejmują ruch sieciowy w razie awarii jednej serwerowni. Wyżej wymieniony system 
w zakresie przedmiotowego projektu obejmuje wykorzystanie, dostosowanie i współpracę 
z urządzeniami informatycznymi oraz siecią telekomunikacyjną, m.in. następującego 
oprogramowania: system wirtualizacyjny WMWARE, Windows Server (dla Active Directory, 
SSO, serwer plików, kolejka druku), WS02ESB (dla ESB) oraz POSTGRE SQL i M S SQL 
(dla baz danych). Zastosowany w usłudze pn. „Rewitalizacja i modernizacja infrastruktury 
serwerowo-sieciowej ” system teleinformatyczny oprogramowania serwerowo-sieciowego 
zapewnia przetwarzanie, przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych (...).

Podsumowując, w pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że Wykonawca nie wskazał
-  zgodnie z zapytaniem skierowanym przez Zamawiającego w dniu 29 czerwca 2021 r. -  jaki 
system (aplikacja) został zaprojektowany w podanym okresie, który działa 
na wymienionym systemie serwerowo-sieciowym.

Ponadto wymienione oprogramowania mogą funkcjonować niezależnie, co nie potwierdza 
zaprojektowania systemu teleinformatycznego.

W tym konkretnym przypadku nie udowodniono, że występuje współpraca zespołu urządzeń 
informatycznych i oprogramowania zapewniająca przetwarzanie, przechowywanie, 
a także wysyłanie i odbieranie danych przez sieci telekomunikacyjne za pomocą 
właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. -  Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 2460 oraz z 2020 r. poz. 374, 695 i 875) z uwagi na brak systemu (aplikacji), 
która by zapewniała współdziałanie wymienionego oprogramowania i uzasadniała celowość 
funkcjonowania zbudowanej infrastruktury serwerowo-sieciowej.

W związku z powyższym, uznać należy, że -  we wskazanym powyżej zakresie
-  Wykonawca nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu i -  tym samym
-  podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp.

Jednocześnie, Zamawiający stwierdził, że Wykonawca udostępniający zasoby, tj. firma 
Suntech S.A. -  pomimo wezwania Zamawiającego z dnia 22 kwietnia 2021 r.
-  nie przedstawił zaświadczenia z KRK dla członków rady nadzorczej W związku 
z powyższym, wskazany powyżej podmiot również podlega wykluczeniu z postępowania 
na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp, a udostępniony przez niego zasób
-  w zakresie usług wykazanych na potwierdzenie spełnienia warunku udziału 
w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej (ti. usługa pn. SunVizion)
-  nie może podlegać ocenie.

Niezależnie od wskazanych powyżej ustaleń, stanowiących podstawy do wykluczenia 
z postępowania Wykonawcy oraz Wykonawcy udostępniającego zasoby, ocena Wykazu usług, 
przeprowadzona przez Zamawiającego, wykazała także, że:

1) usługa pn. Rozwój systemu informatycznego do zarzadzania nieruchomościami spółek 
Grupy Kapitałowej ZE PAK  nie spełnia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa
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w Rozdziale VII ust. 3 pkt 3.2 ppkt 1 lit. a) Instrukcji oraz kryterium selekcji, o którym 
mowa w Rozdziale XIII ust. 1 pkt 1.1 Instrukcji, w zakresie zaprojektowania i budowy 
systemu, ponieważ dotyczyła -  jak wynika z analizy złożonych wyjaśnień i dokumentów 
(w tym referencji) — rozwoju systemu informatycznego, poprzez integrację systemu 
SAP RE FX.

Ponadto, nie wykazano potwierdzenia przez przedmiotowy system posiadania 
co najmniej 2 000 zarejestrowanych użytkowników, w tym 300 jednoczesnych 
użytkowników aktywnych w systemie.

Niezależnie od powyższego Zamawiający dokonał oceny przedstawionego oświadczenia 
własnego Wykonawcy złożonego na potwierdzenie należytego wykonania usługi i ustalił, 
że Wykonawca -  pomimo wymogu wynikającego z treści dyspozycji § 2 ust. 4 pkt 2 
rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1282) -  nie wykazał konkretnej przyczyny braku 
możliwości złożenia dokumentów wymienionych w ww. przepisie, o obiektywnym 
charakterze, w odniesieniu do przedmiotowego postępowania, a ograniczył się jedynie 
do ogólnego wymienienia różnych przesłanek, nie wskazując, która miała 
w tym przypadku zastosowanie. Ponadto, dokonując merytorycznej oceny przedmiotowego 
dokumentu Zamawiający stwierdził, że nie potwierdza on należytego wykonania usługi, 
tym samym należy uznać, że Wykonawca nie złożył prawidłowego dokumentu, 
wymaganego ww. dyspozycją rozporządzenia;

2) usługa pn. Rozwój „Systemu ostrzegania, alarmowania i informowania województwa 
dolnośląskiego ”, wraz ze świadczeniem usług utrzymania i dostarczeniem zaktualizowanej 
dokumentacji nie spełnia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale 
VII ust. 3 pkt 3.2 ppkt 1 lit. a) Instrukcji oraz kryterium selekcji, o którym mowa 
w Rozdziale XIII ust. 1 pkt 1.1 Instrukcji, w zakresie zaprojektowania i budowy 
systemu w przedstawionej usłudze, ponieważ dotyczyła -  jak wynika z analizy złożonych 
wyjaśnień (w treści wykazu wskazano zakres wykonanych usług) -  rozszerzenia 
funkcjonalności sytemu.

Ponadto, nie wykazano potwierdzenia w zakresie wykorzystania przez przedmiotowy 
system systemów GIS oraz posiadania co najmniej 2 000 zarejestrowanych 
użytkowników, w tym 300 jednoczesnych użytkowników aktywnych w systemie.

Równocześnie -  z uwagi na świadczenie przedmiotowej usługi dla Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego we Wrocławiu -  Zamawiający mógł dokonać oceny na podstawie 
informacji będących w posiadaniu Zamawiającego i na ich podstawie potwierdził również, 
że wskazana usługa nie obejmowała zaprojektowania systemu.

IV. Stanowisko Zamawiającego w odniesieniu do wniosków o zastrzeżenie tajemnicy 
przedsiębiorstwa, złożonych przez Wykonawców, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu nr 1-4:

1. W odniesieniu do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nr 1, złożonego 
przez Comarch Polska S.A., Aleja Jana Pawła II 39A, 31-864 Kraków -  Zamawiający uznaje 
za nieprawidłowe zastrzeżenie przez Wykonawcę jako tajemnicy przedsiębiorstwa 
następujących informacji:

-  Wykazu usług wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie,

-  Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia z dokumentami 
dotyczącymi osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia,

-  dokumentów dotyczących podmiotów trzecich,

-  załącznika nr 1 do polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,
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-  treści pisma (wraz z załącznikami: oświadczeniem Wykonawcy, wyciągiem z regulaminu 
pracy, wyciągiem z umowy o dzieło, wyciągiem z umowy o pracę, wyciągiem z umowy 
o świadczenie usług, wyciągiem z umowy zlecenia), zawierającego samo zastrzeżenie 
tajemnicy przedsiębiorstwa.

Uzasadnienie

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przygotowuje i przeprowadza 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w sposób zapewniający zachowanie 
uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami 
proporcjonalności i przejrzystości.

W art. 8 ust. 1 ustawy Pzp postulowana jest zasada jawności postępowania o udzielenie 
zamówienia, która znajduje ograniczenie co do informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa, na warunkach określonych w art. 8 ust. 3 ustawy Pzp. I tak, zgodnie 
z brzmieniem tego przepisu: Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli 
wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, 
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec 
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. Przepis stosuje się odpowiednio do konkursu.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1913) w art. 11 ust 2 wskazuje, że: (...) przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się 
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje 
posiadające wartość gospodarczą, które jako całość łub w szczególnym zestawieniu i zbiorze 
ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem 
informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania 
z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania 
w celu utrzymania ich w poufności.

Należy podnieść, iż zgodnie z nadal aktualną uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 
21 października 2005 r., sygn. akt III CZP 74/05: (...) W postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego zamawiający bada skuteczność dokonanego przez oferenta
-  na podstawie art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
( . . . ) -  zastrzeżenia dotyczącego zakazu udostępniania informacji potwierdzających spełnienie 
wymagań wynikających ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Następstwem 
stwierdzenia bezskuteczności zastrzeżenia, o którym mowa w art. 96 ust. 4 tej ustawy, jes t  
wyłączenie zakazu ujawniania zastrzeżonych informacji (...).

Podkreślić trzeba, że fundamentalną zasadą Prawa zamówień publicznych jest jawność 
postępowania. Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 26 lipca 2019 r., sygn. akt KIO 
1317/19 wskazała, że: (...) Przedsiębiorcy decydujący się działać na rynku zamówień 
publicznych powinni mieć świadomość konsekwencji jakie wiążą się z  poddaniem się 
procedurom określonym przepisami o zamówieniach publicznych. Jawność takich postępowań 
pociąga za sobą konieczność ujawnienia pewnych informacji o swojej działalności. Fakt, 
że mogą to być informacje, których wykonawca ze względu na określoną politykę gospodarczą 
wolałby nie upubłiczniać, nie daje jeszcze podstaw do twierdzenia, że każda z takich 
informacji stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa (...).

Jak wynika z analizy orzecznictwa KIO, przyjmuje się obecnie, że „wykazanie” w rozumieniu 
art. 8 ust. 3 ustawy Pzp traktować trzeba w sposób zbliżony do „udowodnienia” . W związku 
z powyższym, wykonawcy powinni być świadomi, iż nie każde zastrzeżenie tajemnicy 
przedsiębiorstwa będzie skuteczne. Z tej perspektywy, szczególnie istotne jest, 
że warunkiem skutecznego zastrzeżenia określonych informacji jako tajemnicy 
przedsiębiorstwa jest przedstawienie dowodów które potwierdzają treść uzasadnienia 
zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa.
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W wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 grudnia 2019 r. sygn. akt 2440/19 
wskazano: (...) Użyte przez ustawodawcę w art. 8 ust. 3 zdanie pierwsze ustawy Prawo 
zamówień publicznych sformułowanie zobowiązujące wykonawcę do „wykazania”, 
że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa należy rozumieć 
jako  obowiązek „dowiedzenia”, że informacje te mają właśnie taki charakter. Podkreślić 
należy, że jawność postępowania je s t zasadą postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, czyli ma ona pierwszorzędne znaczenie na wszystkich etapach postępowania. 
Wszelkie odstępstwa od tej zasady muszą być uzasadnione i udowodnione. Złożenie 
gołosłownych wyjaśnień, bez wskazania konkretnych dowodów, nie może być podstawą do je j  
ograniczenia. Przyjęcie odmiennej argumentacji pozwoliłoby wykonawcom biorącym udział 
w postępowaniach dokonywanie zastrzeżeń jawności informacji zawartych w ofertach 
w każdym przypadku, w którym takie zastrzeżenie uznaliby za korzystne dla siebie, 
bez konieczności poczynienia jakichkolwiek wcześniejszych starań pozwalających 
na zachowanie poufności tychże informacji. Takie działanie prowadziłoby do nagminnego 
naruszania zasady jawności postępowania i -  jako takie -  byłoby zjawiskiem niekorzystnym 
i niebezpiecznym z punktu widzenia również takich zasad postępowania, ja k  zachowanie 
uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców (...).

Podobnie, w wyroku z dnia 26 marca 2021 r. sygn.. akt KIO 320/21 Krajowa Izba 
Odwoławcza wskazała: (...) Aby móc zastrzec tajemnicę przedsiębiorstwa, równocześnie 
wykazać należy zasadność dokonania takiego zastrzeżenia, tj. wykazać, że spełnione zostały 
wszystkie przesłanki, o których mowa w art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji i to w odniesieniu do wszystkich informacji przedstawionych w wyjaśnieniach. 
Przy czym podkreślić trzeba, że obowiązek „wykazania", o którym mowa w art. 8 ust. 3 Prawa 
zamówień publicznych oznacza coś więcej niż jedynie wyjaśnienie (uzasadnienie) przyczyn 
co do objęcia informacji tajemnicą przedsiębiorstwa. Pod tym pojęciem należy rozumieć 
nie tylko złożenie samego oświadczenia, że określone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa, ale również, w okolicznościach konkretnej sprawy, udowodnienie 
czy co najmniej uprawdopodobnienie takiego stanu rzeczy (...)..

Co istotne, jak wynika z orzecznictwa, nie jest wystarczające złożenie przez wykonawcę 
wraz z ofertą/wnioskiem ogólnych wyjaśnień wzbogaconych o liczne orzecznictwo sądowe 
i stanowiska doktryny. (...) Dla uznania bowiem słuszności zastrzeżenia określonych 
informacji nie wystarczy odwołać się do ogólnikowych stwierdzeń i niczym nie popartych 
oświadczeń wykonawców o tym, iż informacje mają znaczenie gospodarcze, zaś na skutek 
ich ujawnienia przedsiębiorca będzie potencjalnie narażony na szkodę poprzez utraty pozycji 
rynkowej. Wykonawcy winni wykazać Zamawiającemu dlaczego w ramach konkretnego 
postępowania przetargowego ujawnienie zastrzeżonych informacji może wyrządzić 
wykonawcy szkodę i w czym upatrują oni szkody. Wykonawca winien wykazać istnienie 
związku przyczynowo- skutkowego pomiędzy ujawnieniem informacji a ewentualną szkodą. 
Zaś możliwość poniesienia szkody musi być co najmniej uprawdopodobniona ( ...)  [wyrok 
z dnia 4 sierpnia 2015 r. sygn. akt KIO 1538/15, KIO 1548/15, KIO 1549/15],

Jak bowiem wskazano w wyroku z dnia 21 czerwca 2016 r., sygn. akt KIO 1013/16: (...) 
Należy z całą mocą podkreślić, że jawność postępowania je s t zasadą, czyli ma pierwszorzędne 
znaczenie na wszystkich etapach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (...). 
Złożenie gołosłownych wyjaśnień, bez wskazania konkretnych dowodów nie może być 
podstawą do je j  ograniczenia (...).

W kontekście bezskutecznego -  w opinii Zamawiającego -  zastrzeżenia przez Wykonawcę 
Wykazu usług, wskazać należy, że wykonawcy często zastrzegają informację o realizowanych 
usługach powołując się na klauzulę poufności. Tymczasem jak wynika z orzecznictwa KIO 
w tym zakresie, samo powoływanie się na klauzule poufności, bez jakiegokolwiek podania 
ku temu realnych i obiektywnych powodów, nie może uzasadniać uznania zastrzeżenia 
tajemnicy przedsiębiorstwa za skuteczne (wyroki KIO z dnia 15 października 2019 r., sygn. 
akt 1933/19 i z dnia 10 października 2019 r., sygn. akt 1878/19).
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Ponadto, (...) Wykaz usłuż co do zasady nie może być ochraniany jako tajemnica 
przedsiębiorstwa, ponieważ służy wykazaniu warunku udziału i każdy wykonawca 
uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ma prawo się 
z  nim zapoznać w myśl art. 8 ust 1 Pzp. Argumentacja wykonawcy o poufności ja k  i możliwości 
tzw. podkupienia kontrahenta przez konkurentów nie może przesądzać o utajnieniu informacji 
zawartych w wykazie, ja k  również załączonych referencji należytego wykonania usługi w myśl 
art. 11 ust. 4 w związku z art. 1 UZNK”  (wyrok KIO z dnia 6 lutego 2017 r., sygn. akt: KIO 
102/17; KIO 110/17).

Co więcej, w orzecznictwie prezentowane jest jednolite stanowisko, że informacje dotyczące 
realizacji usług i zamówień wykonywanych na rzecz podmiotów publicznych jako dotyczące 
działalności tych podmiotów oraz wydatkowania środków publicznych, podlegają 
co do zasady ujawnieniu wnioskującemu o ich uzyskanie na podstawie przepisów o dostępie 
do informacji publicznej. (...) Natomiast referencje potwierdzające wykonanie umów na rzecz 
publicznych podmiotów nie mogą stanowić informacji „nie podanej do wiadomości 
publicznej”, skoro w myśl ustawy o finansach publicznych wydatkowanie środków publicznych 
je s t co do zasady jawne. Ponadto z samej istoty referencji wynika, iż są to dokumenty, które 
potwierdzają wyłącznie należyte wykonanie zamówienia i są przeznaczone do przedstawiania 
różnym podmiotom i w konsekwencji nie są też zastrzegane jako tajemnica przedsiębiorstwa 
przez ich wystawcę (...) [wyrok KIO 148/19 z dnia 11 lutego 2019 r.].

Odnośnie chronienia danych dotyczących kontrahentów będących podmiotami prywatnymi 
Izba w wyroku z dnia 13 marca 2017 r.. sygn. akt KIO 381/17 stanęła na stanowisku, 
że: (...) Argumentem uzasadniającym istnienie tajemnicy przedsiębiorstwa nie może być 
jedynie wskazanie, że dany przedsiębiorca jest podmiotem prywatnym w związku z tym życzy 
sobie zastrzec pewne informacje. Każdy podmiot -  decydując się na występowanie w sferze 
publicznej -  musi liczyć się z  tym, że wiąże się to z  pewna transparentnością i obowiązkiem 
informacyjnym, które nie są wymagane w obrocie prywatnym (...).

Próba wywodzenia, że w przypadku zrealizowania zamówień dla podmiotów prywatnych, 
w oparciu o które Wykonawca wykazuje w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego spełnianie warunków udziału, jest co do zasady niejawne, byłby odwróceniem 
zasady jawności postępowania, wyrażonej w art. 8 ust. 1 ustawy Pzp.

Ponadto, Wykonawca wskazując określone zasoby dla spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu prowadzonym przez podmioty publiczne musi zakładać, że składane 
dokumenty są jawne, chyba, że wykaże, iż spełnione są wymagania z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp 
w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji. W zakresie Wykazu usług Wykonawca przedstawił jedynie ogólne uzasadnienie 
bez wskazania dowodów, że zastrzeżone konkretne informacje stanowią -  nie tylko 
dla Wykonawcy, ale także dla podmiotu, dla którego świadczona jest/była dana usługa 
-  tajemnicę przedsiębiorstwa.

Podważając zasadność zastrzeżenia -  jako tajemnicy przedsiębiorstwa -  Wykazu osób, należy 
zauważyć, iż wykonawcy często zastrzegają jako tajemnicę wykazy osób, które zostaną 
oddelegowane do realizacji zamówienia powołując się m. in. właśnie na ryzyko podkupienia 
pracowników. Tymczasem, w wyroku z dnia 24 maja 2019 r., sygn. akt KIO 860/19 Izba 
wskazała, że aby skorzystać z takiej przesłanki zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, 
wykonawca powinien wykazać, (...) czy w ogóle zetknął się z  taka praktyką, jakiej liczby osób 
w jego  firm ie to dotyczyło, a także czy wskazany w dokumentach składanych wraz z  ofertą 
i na wezwanie Zamawiającego personel oraz jego  doświadczenie miało charakter unikalny, 
wyjątkowo specjalistyczny, usprawiedliwiający przypuszczenie, że na rynku może istnieć 
praktyka pozyskiwania takich osób, czy istotnie ograniczona na rynku je s t liczba osób 
z  doświadczeniem wymaganym przez Zamawiającego (...).

Ponadto, w wyroku z dnia 19 września 2018 r„ sygn. akt KIO 1779/18 Izba wskazała, 
że: (...) informacja o tym, że zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa zapobiega
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podkupywcmiu personelu pomiędzy konkurencyjnymi spółkami, nie stanowi wykazania 
tajemnicy przedsiębiorstwa, lecz jest jedynie informacją o danej sytuacji faktycznej (...)”.

Dodatkowo, w uchwale KIO z dnia 12 lutego 2020 r., sygn. akt KIO/KU 5/20, wyraźnie 
wskazano, iż (...) Wykonawca winien nie tylko wyjaśnić, ale także udowodnić ziszczenie się 
poszczególnych przesłanek warunkujących uznanie danej informacji za tajemnicę 
przedsiębiorstwa.(...) Pod pojęciem wykazania należy rozumieć nie tylko złożenie 
oświadczenia, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa ale również 
przedstawienie stosownych dowodów na jego potwierdzenie. (...) Obawy wykonawcy 
co do nieuprawnionego przejęcia lub podkupienia przez konkurencyjnych wykonawców osób 
zaangażowanych przez wykonawcę to za malo. Tak ja k  gołosłowne stwierdzenie, 
że wymagania co do konkretnych osób miały charakter wyjątkowo specjalistyczny, który 
uzasadniałby przypuszczenie, że na rynku może istiiieć praktyka pozyskiwania takich osób 
(...).

Uznając za bezskuteczne zastrzeżenie -  jako tajemnicy przedsiębiorstwa — dokumentów 
dotyczących podmiotów trzecich, wskazać należy, że -  przykładowo -  w zakresie możliwości 
zastrzeżenia informacji o podwykonawcach, Izba wypowiedziała się m. in. w wyroku z dnia 
4 kwietnia 2019 r., sygn. akt KIO 466/19, stwierdzając, że: (...) Co do zasady nie ma wartości 
gospodarczej wybranie jednego spośród funkcjonujących na rynku przedsiębiorców 
jako  podwykonawcy. Nie może uzasadniać utajnienia danych podwykonawców subiektywna 
obawa o ich nielojalność, gdyż wykonawca działający z należytą starannością powinien być 
w stanie nawiązać z podwykonawcą stosowną relację prawną, która zagwarantuje 
mu jego  lojalność (...).

W zakresie zastrzeżenia jako tajemnica przedsiębiorstwa takich dokumentów jak polisa OC 
należy co do zasady wskazać, iż dokumenty takie nie mogą być skutecznie zastrzeżone chyba, 
że wykonawca przedstawi zaistnienie szczególnych okoliczności. Krajowa Izba Odwoławcza, 
w wyroku z dnia 6 lutego 2017 r., sygn. akt KIO 102/17, KIO 110/17, wskazała, 
że: (...) żądanie utajnienia dokumentu polisy ubezpieczeniowej oraz opinii bankowej, 
z powodu zawartych w nich informacji o zasadach współpracy ja k  i wynegocjowanych 
stawkach, nie zasługują na uwzględnienie. Fakt zawarcia w tych dokumentach informacji, 
które mogą decydować o szczególnie uprzywilejowanych warunkach współpracy, nie może 
skutkować prawem do żądania utajnienia całego dokumentu, który jes t wymaganym 
dokumentem w SIWZ (...).

Odnośnie kwestii zastrzeżenia jako tajemnicy przedsiębiorstwa uzasadnienia zastrzeżenia 
tajemnicy przedsiębiorstwa to -  w świetle orzecznictwa -  takie zastrzeżenie uznać należy 
za niedopuszczalne. W wyroku z dnia 17 grudnia 2018 r., sygn. akt KIO 2498/18, Izba 
wskazała, że: (...) Uzasadnienie je s t elementem jawnym, ma ono służyć weryfikacji 
prawidłowości wykazania przez wykonawcę objęcia tajemnicą przedsiębiorstwa składanych 
dokumentów (...). Z kolei w wyroku z dnia 23 listopada 2018 r., sygn.. akt KIO 2314/18 Izba 
orzekła: (...) Uznaje się zastrzeganie wyjaśnień podstaw dokonanego zastrzeżenia tajemnicy 
przedsiębiorstwa za szczególnie naganne. Jest to działanie ograniczające jawność 
postępowania o udzielenie zamówienia oraz możliwość kontroli czynności zamawiającego 
w postępowaniu odwoławczym (...).

Reasumując -  jak wskazano na wstępie -  z przeprowadzonej przez Zamawiającego analizy 
treści zastrzeżeń informacji, wskazanych przez Wykonawcę w prowadzonym postępowaniu 
jako tajemnica przedsiębiorstwa, wynika przede wszystkim, że nie zawierają one należytego 
uzasadnienia dokonania takiego zastrzeżenia oraz że, dodatkowo, nie przedstawiono dowodów 
w tym zakresie. Tym samym nie można uznać, aby doszło do skutecznego zastrzeżenia 
tajemnicy przedsiębiorstwa. Taka sytuacja jednoznacznie powoduje -  z uwagi na nałożony 
przez ustawę Pzp ciężar wykazania konieczności udzielenia takiej ochrony w sposób wyraźny 
na Wykonawcę -  że Zamawiający musi ujawnić złożone informacje. Podkreślenia wymaga, 
że dla wskazanego „wykazania” nie wystarczą same deklaracje. Wykonawca winien nie tylko 
wyjaśnić, ale także udowodnić ziszczenie się poszczególnych przesłanek warunkujących
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uznanie danej informacji za tajemnicę przedsiębiorstwa. „Wykazanie”, o którym mowa 
w art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, oznacza udowodnienie. Pod pojęciem „wykazania” należy 
rozumieć nie tylko złożenie oświadczenia, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa, ale również przedstawienie stosownych dowodów na jego potwierdzenie.

Istotnym i wymagającym również podkreślenia, jak również trudnym do zaakceptowania 
przez Zamawiającego, jest fakt -  zaistniały w okolicznościach prowadzonego postępowania
-  dowodzenia konieczności zastrzeżenia konkretnych informacji, które dostępne są 
w przestrzeni publicznej lub można je  uzyskać w trybie informacji publicznej. Jednocześnie, 
stosownego zaakcentowania wymaga treść przedmiotowego przepisu, który w praktyce 
nie może być nadużywany przez wykonawców zastrzegających informacje będące podstawą 
do ich ocen, czyniąc to ze skutkiem naruszającym zasady uczciwej konkurencji, tj. wyłącznie 
w celu uniemożliwienia weryfikacji przez konkurentów wypełniania przez nich wymagań 
Zamawiającego. W istocie, realizacja zadań publicznych wymaga faktycznej jawności wyboru 
wykonawcy. Stąd dane, które są podstawą do dopuszczenia wykonawcy do udziału 
w postępowaniu, powinny być co do zasady w pełni jawne. Powyższe powoduje, że nie można 
zbyt liberalnie traktować przesłanek faktycznych i prawnych warunkujących objęcie 
przedstawianych przez wykonawców informacji tajemnicą przedsiębiorstwa.

Dodatkowo, nie można zaakceptować wyjaśnień zawierających jedynie ogólnikowe 
twierdzenia, możliwe do sporządzenia w zasadzie w każdym postępowaniu, opierające się 
głównie na wyrokach KIO i sądów, a nie na faktycznej argumentacji, które w sposób 
oczywisty nie dowodzą, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Jak 
już wcześniej wspomniano, aby wykazać skuteczność zastrzeżenia danych informacji, 
Wykonawca zobowiązany był wykazać łącznie wystąpienie przesłanek tajemnicy 
przedsiębiorstwa, o których mowa w art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji. Nie wystarczy więc jedynie formalne spełnienie przedmiotowych przesłanek
-  z dokonanego zastrzeżenia musi jednoznacznie wynikać wykazanie, że zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie ma przy tym znaczenia, czy treść 
uzasadnienia zastrzeżenia jest obszerna, ale czy jest przekonująca. Również -  na ile jej 
obszerność przekłada się na wartość merytoryczną. Ponadto, konieczne jest także wykazanie, 
że zastrzegane informacje mają jakąkolwiek wartość gospodarczą -  dla Wykonawcy, 
jak i ogólną -  i powinny przez to pozostać niejawne.

W tym miejscu ponownego podkreślenia wymaga, że -  w ocenie Zamawiającego
-  Wykonawca nie przedstawił żadnych stosownych dowodów, które umożliwiałyby 
przyznanie ochrony informacjom zastrzeżonym. Równocześnie nie wykazał także, dlaczego 
ujawnienie zastrzeżonych informacji może wyrządzić szkodę i w czym dokładnie jej upatruje. 
Przykładowo, same obawy co do nieuprawnionego przejęcia lub podkupienia 
przez konkurencyjnych wykonawców osób zaangażowanych przez Wykonawcę do realizacji 
zamówienia nie są wystarczające. Ponadto -  co do zasady -  w wykazach osób wykonawcy 
zobowiązani są ujawniać ograniczoną ilość informacji istotnych w danym postępowaniu 
(np. imię i nazwisko kilku osób, opis fragmentu ich doświadczenia zawodowego, podstawy 
dysponowania przez wykonawcę daną osobą, kwalifikacje i proponowane stanowisko 
na kontrakcie), w zakresie koniecznym do spełnienia postawionego warunku. Zatem, 
wymagane jest ujawnienie nie całego doświadczenia zawodowego kandydata, ale wyłącznie 
opis części jego doświadczenia. Zakres ten jest więc bardzo ograniczony. Analogicznie 
sytuacja wygląda w przypadku twierdzenia, że wymagania co do konkretnych osób mają 
charakter wyjątkowo specjalistyczny, który uzasadniałby przypuszczenie, że na rynku może 
istnieć praktyka pozyskiwania takich osób.

Wykonawca nie wykazał również, czy i jak, a jeżeli tak -  to kiedy, zetknął się z praktyką 
podkupywania osób, jakiej liczby osób w jego firmie taka praktyka dotknęła. 
Na tę okoliczność nie przedstawiono też Zamawiającemu żadnego dowodu. Nie zostało 
również wykazane, aby wymagania co do konkretnych osób miały charakter wyjątkowo 
specjalistyczny, który uzasadniałby przypuszczenie, że na rynku może istnieć praktyka
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pozyskiwania takich osób. W szczególności nie wiadomo, ile osób z doświadczeniem 
zawodowym wymaganym przez Zamawiającego jest dostępnych na rynku.

W świetle powyższego oraz w zaistniałych okolicznościach sprawy treść zastrzeżenia 
przez Wykonawcę wskazanych informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa, w ocenie 
Zamawiającego nie uzasadnia konieczności zachowania w poufności wskazanych informacji.

Mając na uwadze powyższe, informacje, o których mowa na wstępie nie stanowią 
tajemnicy przedsiębiorstwa i mogą podlegać udostępnieniu.

2. W odniesieniu do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nr 2, złożonego 
przez Gabos Software Sp. z o. o., ul. Mikołowska 100, 40-065 Katowice -  Zamawiający 
uznaje za nieprawidłowe zastrzeżenie przez Wykonawcę jako tajemnicy 
przedsiębiorstwa następujących informacji:

-  Wykazu osób,

-  oświadczeń dotyczących udostępnienia zasobów,

-  Wykazu usług - w  części dotyczącej zamówień komercyjnych,

-  treść wyjaśnień składanych na okoliczność objęcia tajemnicą przedsiębiorstwa określonych 
informacji.

Uzasadnienie

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przygotowuje i przeprowadza 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w sposób zapewniający zachowanie 
uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami 
proporcjonalności i przejrzystości.

W art. 8 ust. 1 ustawy Pzp postulowana jest zasada jawności postępowania o udzielenie 
zamówienia, która znajduje ograniczenie co do informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa, na warunkach określonych w art. 8 ust. 3 ustawy Pzp. I tak, zgodnie 
z brzmieniem tego przepisu: Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli 
wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert łub wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, 
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec 
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. Przepis stosuje się odpowiednio do konkursu.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1913) w art. 11 ust 2 wskazuje, że: (...) przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się 
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje 
posiadające wartość gospodarczą, które jako  całość łub w szczególnym zestawieniu i zbiorze 
ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem 
informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania 
z  informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania 
w celu utrzymania ich w poufności.

Należy podnieść, iż zgodnie z nadal aktualną uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 
21 października 2005 r., sygn. akt III CZP 74/05: (...) W postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego zamawiający bada skuteczność dokonanego przez oferenta
-  na podstawie art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(...) — zastrzeżenia dotyczącego zakazu udostępniania informacji potwierdzających spełnienie 
wymagań wynikających ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Następstwem 
stwierdzenia bezskuteczności zastrzeżenia, o którym mowa w art. 96 ust. 4 tej ustawy, jes t  
wyłączenie zakazu ujawniania zastrzeżonych informacji (...).

Podkreślić trzeba, że fundamentalną zasadą Prawa zamówień publicznych jest jawność
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postępowania. Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 26 lipca 2019 r., sygn. akt KIO 
1317/19 wskazała, że: (...) Przedsiębiorcy decydujący się działać na rynku zamówień 
publicznych powinni mieć świadomość konsekwencji jakie wiążą się z  poddaniem się 
procedurom określonym przepisami o zamówieniach publicznych. Jawność takich postępowań 
pociąga za sobą konieczność ujawnienia pewnych informacji o swojej działalności. Fakt, 
że mogą to być informacje, których wykonawca ze względu na określoną politykę gospodarczą 
wolałby nie upubłiczniać, nie daje jeszcze podstaw do twierdzenia, że każda z  takich 
informacji stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa (...).

Jak wynika z analizy orzecznictwa KIO, przyjmuje się obecnie, że „wykazanie” w rozumieniu 
art. 8 ust. 3 ustawy Pzp traktować trzeba w sposób zbliżony do „udowodnienia”. W związku 
z powyższym, wykonawcy powinni być świadomi, iż nie każde zastrzeżenie tajemnicy 
przedsiębiorstwa będzie skuteczne. Z tej perspektywy, szczególnie istotne jest, 
że warunkiem skutecznego zastrzeżenia określonych informacji jako tajemnicy 
przedsiębiorstwa jest przedstawienie dowodów które potwierdzają treść uzasadnienia 
zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa.

W wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 grudnia 2019 r. sygn. akt 2440/19 
wskazano: (...) Użyte przez ustawodawcę w art. 8 ust. 3 zdanie pierwsze ustawy Prawo 
zamówień publicznych sformułowanie zobowiązujące wykonawcę do „wykazania”, 
że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa należy rozumieć 
jako  obowiązek „dowiedzenia”, że informacje te mają właśnie taki charakter. Podkreślić 
należy, że jawność postępowania jes t zasadą postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, czyli ma ona pierwszorzędne znaczenie na wszystkich etapach postępowania. 
Wszelkie odstępstwa od tej zasady muszą być uzasadnione i udowodnione. Złożenie 
gołosłownych wyjaśnień, bez wskazania konkretnych dowodów, nie może być podstawą 
do je j  ograniczenia. Przyjęcie odmiennej argumentacji pozwoliłoby wykonawcom biorącym 
udział w postępowaniach dokonywanie zastrzeżeń jawności informacji zawartych w ofertach 
w każdym przypadku, w którym takie zastrzeżenie uznaliby za korzystne dla siebie, 
bez konieczności poczynienia jakichkolwiek wcześniejszych starań pozwalających 
na zachowanie poufności tychże informacji. Takie działanie prowadziłoby do nagminnego 
naruszania zasady jawności postępowania i -  jako  takie -  byłoby zjawiskiem niekorzystnym 
i niebezpiecznym z  punktu widzenia również takich zasad postępowania, ja k  zachowanie 
uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców (...).

Podobnie, w wyroku z dnia 26 marca 2021 r. sygn.. akt KIO 320/21 Krajowa Izba 
Odwoławcza wskazała: (...) Aby móc zastrzec tajemnicę przedsiębiorstwa, równocześnie 
wykazać należy zasadność dokonania takiego zastrzeżenia, tj. wykazać, że spełnione zostały 
wszystkie przesłanki, o których mowa w art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji i to w odniesieniu do wszystkich informacji przedstawionych w wyjaśnieniach. 
Przy czym podkreślić trzeba, że obowiązek „wykazania", o którym mowa w art. 8 ust. 3 Prawa 
zamówień publicznych oznacza coś więcej niż jedynie wyjaśnienie (uzasadnienie) przyczyn 
co do objęcia informacji tajemnicą przedsiębiorstwa. Pod tym pojęciem należy rozumieć 
nie tylko złożenie samego oświadczenia, że określone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa, ale również, w okolicznościach konkretnej sprawy, udowodnienie 
czy co najmniej uprawdopodobnienie takiego stanu rzeczy (...)..

Co istotne, jak wynika z orzecznictwa, nie jest wystarczające złożenie przez wykonawcę 
wraz z oferta/wnioskiem ogólnych wyjaśnień wzbogaconych o liczne orzecznictwo sadowe 
i stanowiska doktryny. (...) Dla uznania bowiem słuszności zastrzeżenia określonych 
informacji nie wystarczy odwołać się do ogólnikowych stwierdzeń i niczym nie popartych 
oświadczeń wykonawców o tym, iż informacje mają znaczenie gospodarcze, zaś na skutek 
ich ujawnienia przedsiębiorca będzie potencjalnie narażony na szkodę poprzez utraty pozycji 
rynkowej. Wykonawcy winni wykazać Zamawiającemu dlaczego w ramach konkretnego 
postępowania przetargowego ujawnienie zastrzeżonych informacji może wyrządzić 
wykonawcy szkodę i w czym upatrują oni szkody. Wykonawca winien wykazać istnienie
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związku przyczynowo- skutkowego pomiędzy ujawnieniem informacji a ewentualną szkodą. 
Zaś możliwość poniesienia szkody musi być co najmniej uprawdopodobniona ( ...)  [wyrok 
z dnia 4 sierpnia 2015 r. sygn. akt KIO 1538/15, KIO 1548/15, KIO 1549/15],

Jak bowiem wskazano w wyroku z dnia 21 czerwca 2016 r., sygn. akt KIO 1013/16: (...) 
Należy z całą mocą podkreślić, że jawność postępowania je s t zasadą, czyli ma pierwszorzędne 
znaczenie na wszystkich etapach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (...). 
Złożenie gołosłownych wyjaśnień, bez wskazania konkretnych dowodów nie może być 
podstawą do je j  ograniczenia (...).

W kontekście bezskutecznego -  w opinii Zamawiającego -  zastrzeżenia przez Wykonawcę 
Wykazu usług, wskazać należy, że wykonawcy często zastrzegają informację o realizowanych 
usługach powołując się na klauzulę poufności. Tymczasem jak wynika z orzecznictwa KIO 
w tym zakresie, samo powoływanie się na klauzule poufności, bez jakiegokolwiek podania 
ku temu realnych i obiektywnych powodów, nie może uzasadniać uznania zastrzeżenia 
tajemnicy przedsiębiorstwa za skuteczne (wyroki KIO z dnia 15 października 2019 r., sygn. 
akt 1933/19 i z dnia 10 października 2019 r., sygn. akt 1878/19).

Ponadto, (...) Wykaz usług co do zasady nie może być ochraniany jako tajemnica 
przedsiębiorstwa, ponieważ służy wykazaniu warunku udziału i każdy wykonawca 
uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ma prawo się 
z  nim zapoznać w myśl art. 8 ust 1 Pzp. Argumentacja wykonawcy o poufności ja k  i możliwości 
tzw. podkupienia kontrahenta przez konkurentów nie może przesądzać o utajnieniu informacji 
zawartych w wykazie, ja k  również załączonych referencji należytego wykonania usługi w myśl 
art. 11 ust. 4 w związku z art. 1 UZNK’’ (wyrok KIO z dnia 6 lutego 2017 r., sygn. akt: KIO 
102/17; KIO 110/17).

Co więcej, w orzecznictwie prezentowane jest jednolite stanowisko, że informacje dotyczące 
realizacji usług i zamówień wykonywanych na rzecz podmiotów publicznych jako dotyczące 
działalności tych podmiotów oraz wydatkowania środków publicznych, podlegają 
co do zasady ujawnieniu wnioskującemu o ich uzyskanie na podstawie przepisów o dostępie 
do informacji publicznej. (...) Natomiast referencje potwierdzające wykonanie umów na rzecz 
publicznych podmiotów nie mogą stanowić informacji „nie podanej do wiadomości 
publicznej”, skoro w myśl ustawy o finansach publicznych wydatkowanie środków publicznych 
je s t co do zasady jawne. Ponadto z samej istoty referencji wynika, iż są to dokumenty, które 
potwierdzają wyłącznie należyte wykonanie zamówienia i są przeznaczone do przedstawiania 
różnym podmiotom i w konsekwencji nie są też zastrzegane jako tajemnica przedsiębiorstwa 
przez ich wystawcę (...) [wyrok KIO 148/19 z dnia 11 lutego 2019 r.].

Odnośnie chronienia danych dotyczących kontrahentów będących podmiotami prywatnymi 
Izba w wyroku z dnia 13 marca 2017 r„ sygn. akt KIO 381/17 stanęła na stanowisku, 
że: (...) Argumentem uzasadniającym istnienie tajemnicy przedsiębiorstwa nie może być 
jedynie wskazanie, że dany przedsiębiorca jest podmiotem prywatnym w związku z tym życzy 
sobie zastrzec pewne informacje. Każdy podmiot -  decydując się na występowanie w sferze 
publicznej -  musi liczyć się z tym, że wiąże się to z  pewną transparentnościa i obowiązkiem 
informacyjnym, które nie są wymagane w obrocie prywatnym (...).

Podważając zasadność zastrzeżenia -  jako tajemnicy przedsiębiorstwa -  Wykazu osób, należy 
zauważyć, iż wykonawcy często zastrzegają jako tajemnicę wykazy osób, które zostaną 
oddelegowane do realizacji zamówienia powołując się m. in. właśnie na ryzyko podkupienia 
pracowników. Tymczasem, w wyroku z dnia 24 maja 2019 r., sygn. akt KIO 860/19 Izba 
wskazała, że aby skorzystać z takiej przesłanki zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, 
wykonawca powinien wykazać, (...) czy w ogóle zetknął się z  taka praktyką, jakiej liczby osób 
w jego  firm ie to dotyczyło, a także czy wskazany w dokumentach składanych wraz z ofertą 
i na wezwanie Zamawiającego personel oraz jego doświadczenie miało charakter unikalny, 
wyjątkowo specjalistyczny, usprawiedliwiający przypuszczenie, że na rynku może istnieć 
praktyka pozyskiwania takich osób, czy istotnie ograniczona na rynku je s t liczba osób
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z doświadczeniem wymaganym przez Zamawiającego

Ponadto, w wyroku z dnia 19 września 2018 r.. sygn. akt KIO 1779/18 Izba wskazała, 
że: (...) informacja o tym, że zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa zapobiega
podkupywaniu personelu pomiędzy konkurencyjnymi spółkami, nie stanowi wykazania 
tajemnicy przedsiębiorstwa, lecz jest jedynie informacją o danej sytuacji faktycznej (...).

Dodatkowo, w uchwale KIO z dnia 12 lutego 2020 r., sygn. akt KIO/KU 5/20, wyraźnie 
wskazano, iż (...) Wykonawca winien nie tylko wyjaśnić, ale także udowodnić ziszczenie się 
poszczególnych przesłanek warunkujących uznanie danej informacji za tajemnicę 
przedsiębiorstwa.(...) Pod pojęciem wykazania należy rozumieć nie tylko złożenie 
oświadczenia, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa ale również 
przedstawienie stosownych dowodów na jego potwierdzenie. (...) Obawy wykonawcy 
co do nieuprawnionego przejęcia lub podkupienia przez konkurencyjnych wykonawców osób 
zaangażowanych przez wykonawcę to za malo. Tak ja k  gołosłowne stwierdzenie, 
że wymagania co do konkretnych osób miały charakter wyjątkowo specjalistyczny, który 
uzasadniałby przypuszczenie, że na rynku może istnieć praktyka pozyskiwania takich osób 
(...).
Uznając za bezskuteczne zastrzeżenie -  jako tajemnicy przedsiębiorstwa -  dokumentów 
dotyczących podmiotów trzecich, wskazać należy, że -  przykładowo -  w zakresie możliwości 
zastrzeżenia informacji o podwykonawcach, Izba wypowiedziała się m. in. w wyroku z dnia 
4 kwietnia 2019 r., sygn. akt KIO 466/19, stwierdzając, że: (...) Co do zasady nie ma wartości 
gospodarczej wybranie jednego spośród funkcjonujących na rynku przedsiębiorców 
jako  podwykonawcy. Nie może uzasadniać utajnienia danych podwykonawców subiektywna 
obawa o ich nielojalność, gdyż wykonawca działający z należytą starannością powinien być 
w stanie nawiązać z  podwykonawcą stosowną relację prawną, która zagwarantuje 
mu jego  lojalność (...).

Odnośnie kwestii zastrzeżenia jako tajemnicy przedsiębiorstwa uzasadnienia zastrzeżenia 
tajemnicy przedsiębiorstwa to -  w świetle orzecznictwa -  takie zastrzeżenie uznać należy 
za niedopuszczalne. W wyroku z dnia 17 grudnia 2018 r., sygn. akt KIO 2498/18, Izba 
wskazała, że: (...) Uzasadnienie je s t elementem jawnym, ma ono służyć weryfikacji 
prawidłowości wykazania przez wykonawcę objęcia tajemnicą przedsiębiorstwa składanych 
dokumentów (...). Z kolei w wyroku z dnia 23 listopada 2018 r., sygn.. akt KIO 2314/18 Izba 
orzekła: (...) Uznaje się zastrzeganie wyjaśnień podstaw dokonanego zastrzeżenia tajemnicy 
przedsiębiorstwa za szczególnie naganne. Jest to działanie ograniczające jawność 
postępowania o udziełenie zamówienia oraz możliwość kontroli czynności zamawiającego 
w postępowaniu odwoławczym (...).

Reasumując -  jak wskazano na wstępie -  z przeprowadzonej przez Zamawiającego analizy 
treści zastrzeżeń informacji, wskazanych przez Wykonawcę w prowadzonym postępowaniu 
jako tajemnica przedsiębiorstwa, wynika przede wszystkim, że nie zawierają one należytego 
uzasadnienia dokonania takiego zastrzeżenia oraz że, dodatkowo, nie przedstawiono dowodów 
w tym zakresie. Tym samym nie można uznać, aby doszło do skutecznego zastrzeżenia 
tajemnicy przedsiębiorstwa. Taka sytuacja jednoznacznie powoduje -  z uwagi na nałożony 
przez ustawę Pzp ciężar wykazania konieczności udzielenia takiej ochrony w sposób wyraźny 
na Wykonawcę -  że Zamawiający musi ujawnić złożone informacje. Podkreślenia wymaga, 
że dla wskazanego „wykazania” nie wystarczą same deklaracje. Wykonawca winien nie tylko 
wyjaśnić, ale także udowodnić ziszczenie się poszczególnych przesłanek warunkujących 
uznanie danej informacji za tajemnicę przedsiębiorstwa. „Wykazanie”, o którym mowa 
w art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, oznacza udowodnienie. Pod pojęciem „wykazania” należy 
rozumieć nie tylko złożenie oświadczenia, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa, ale również przedstawienie stosownych dowodów na jego potwierdzenie.

Istotnym i wymagającym również podkreślenia, jak również trudnym do zaakceptowania 
przez Zamawiającego, jest fakt -  zaistniały w okolicznościach prowadzonego postępowania
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-  dowodzenia konieczności zastrzeżenia konkretnych informacji, które dostępne są 
w przestrzeni publicznej lub można je  uzyskać w trybie informacji publicznej. Jednocześnie, 
stosownego zaakcentowania wymaga treść przedmiotowego przepisu, który w praktyce 
nie może być nadużywany przez wykonawców zastrzegających informacje będące podstawą 
do ich ocen, czyniąc to ze skutkiem naruszającym zasady uczciwej konkurencji, tj. wyłącznie 
w celu uniemożliwienia weryfikacji przez konkurentów wypełniania przez nich wymagań 
Zamawiającego. W istocie, realizacja zadań publicznych wymaga faktycznej jawności wyboru 
wykonawcy. Stąd dane, które są podstawą do dopuszczenia wykonawcy do udziału 
w postępowaniu, powinny być co do zasady w pełni jawne. Powyższe powoduje, że nie można 
zbyt liberalnie traktować przesłanek faktycznych i prawnych warunkujących objęcie 
przedstawianych przez wykonawców informacji tajemnicą przedsiębiorstwa.

Dodatkowo, nie można zaakceptować wyjaśnień zawierających jedynie ogólnikowe 
twierdzenia, możliwe do sporządzenia w zasadzie w każdym postępowaniu, opierające się 
głównie na wyrokach KIO i sądów, a nie na faktycznej argumentacji, które w sposób 
oczywisty nie dowodzą, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Jak 
już wcześniej wspomniano, aby wykazać skuteczność zastrzeżenia danych informacji, 
Wykonawca zobowiązany był wykazać łącznie wystąpienie przesłanek tajemnicy 
przedsiębiorstwa, o których mowa w art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji. Nie wystarczy więc jedynie formalne spełnienie przedmiotowych przesłanek
-  z dokonanego zastrzeżenia musi jednoznacznie wynikać wykazanie, że zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie ma przy tym znaczenia, czy treść 
uzasadnienia zastrzeżenia jest obszerna, ale czy jest przekonująca. Również -  na ile jej 
obszerność przekłada się na wartość merytoryczną. Ponadto, konieczne jest także wykazanie, 
że zastrzegane informacje mają jakąkolwiek wartość gospodarczą -  dla Wykonawcy, 
jak  i ogólną -  i powinny przez to pozostać niejawne.

W tym miejscu ponownego podkreślenia wymaga, że -  w ocenie Zamawiającego
-  Wykonawca nie przedstawił żadnych stosownych dowodów, które umożliwiałyby 
przyznanie ochrony informacjom zastrzeżonym. Równocześnie nie wykazał także, dlaczego 
ujawnienie zastrzeżonych informacji może wyrządzić szkodę i w czym dokładnie jej upatruje. 
Przykładowo, same obawy co do nieuprawnionego przejęcia lub podkupienia 
przez konkurencyjnych wykonawców osób zaangażowanych przez Wykonawcę do realizacji 
zamówienia nie są wystarczające. Ponadto -  co do zasady -  w wykazach osób wykonawcy 
zobowiązani są ujawniać ograniczoną ilość informacji istotnych w danym postępowaniu 
(np. imię i nazwisko kilku osób, opis fragmentu ich doświadczenia zawodowego, podstawy 
dysponowania przez wykonawcę daną osobą, kwalifikacje i proponowane stanowisko 
na kontrakcie), w zakresie koniecznym do spełnienia postawionego warunku. Zatem, 
wymagane jest ujawnienie nie całego doświadczenia zawodowego kandydata, ale wyłącznie 
opis części jego doświadczenia. Zakres ten jest więc bardzo ograniczony. Analogicznie 
sytuacja wygląda w przypadku twierdzenia, że wymagania co do konkretnych osób mają 
charakter wyjątkowo specjalistyczny, który uzasadniałby przypuszczenie, że na rynku może 
istnieć praktyka pozyskiwania takich osób.

Wykonawca nie wykazał również, czy i jak, a jeżeli tak -  to kiedy, zetknął się z praktyką 
podkupywania osób, jakiej liczby osób w jego firmie taka praktyka dotknęła. 
Na tę okoliczność nie przedstawiono też Zamawiającemu żadnego dowodu. Nie zostało 
również wykazane, aby wymagania co do konkretnych osób miały charakter wyjątkowo 
specjalistyczny, który uzasadniałby przypuszczenie, że na rynku może istnieć praktyka 
pozyskiwania takich osób. W szczególności nie wiadomo, ile osób z doświadczeniem 
zawodowym wymaganym przez Zamawiającego jest dostępnych na rynku.

W świetle powyższego oraz w zaistniałych okolicznościach sprawy treść zastrzeżenia 
przez Wykonawcę wskazanych informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa, w ocenie 
Zamawiającego nie uzasadnia konieczności zachowania w poufności wskazanych informacji.

Mając na uwadze powyższe, informacje, o których mowa na wstępie nie stanowią
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tajemnicy przedsiębiorstwa i mogą podlegać udostępnieniu.

3. W odniesieniu do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nr 3. złożonego 
przez Intergraph Polska Sp. z o. o., ul. Konstruktorska 12a, 02-673 Warszawa -  Zamawiający 
uznaje za nieprawidłowe zastrzeżenie przez Wykonawcę jako tajemnicy 
przedsiębiorstwa następujących informacji:

-  informacji i dokumentów ujawniających fakt oraz zakres współpracy Wykonawcy 
z podmiotami udostępniającymi zasoby oraz podwykonawcami (w szczególności: 
zobowiązanie do udostępnienia zasobów podmiotu trzeciego wraz z dokumentami 
towarzyszącymi, formularze JEDZ podmiotów udostępniających zasoby, pozostałe 
dokumenty dotyczące podwykonawców udostępniających zasoby potwierdzające brak 
podstaw do wykluczenia i spełnienie warunków udziału w postępowaniu),

-  informacji dotyczące osób wskazanych w Wykazie osób,

-  informacji wskazanych w Wykazie usług wraz z dokumentami potwierdzającymi 
ich należyte wykonanie.

Uzasadnienie

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przygotowuje i przeprowadza 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w sposób zapewniający zachowanie 
uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami 
proporcjonalności i przejrzystości.

W art. 8 ust. 1 ustawy Pzp postulowana jest zasada jawności postępowania o udzielenie 
zamówienia, która znajduje ograniczenie co do informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa, na warunkach określonych w art. 8 ust. 3 ustawy Pzp. I tak, zgodnie 
z brzmieniem tego przepisu: Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżełi 
wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert łub wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, 
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec 
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. Przepis stosuje się odpowiednio do konkursu.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1913) w art. 11 ust 2 wskazuje, że: (...) przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się 
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje 
posiadające wartość gospodarczą, które jako  całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze 
ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem 
informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania 
z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu nałeżytej staranności, działania 
w celu utrzymania ich w poufności.

Należy podnieść, iż zgodnie z nadal aktualną uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 
21 października 2005 r., sygn. akt III CZP 74/05: (...) W postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego zamawiający bada skuteczność dokonanego przez oferenta
-  na podstawie art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(...) -  zastrzeżenia dotyczącego zakazu udostępniania informacji potwierdzających spełnienie 
wymagań wynikających ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Następstwem 
stwierdzenia bezskuteczności zastrzeżenia, o którym mowa w art. 96 ust. 4 tej ustawy, jes t  
wyłączenie zakazu ujawniania zastrzeżonych informacji (...).

Podkreślić trzeba, że fundamentalną zasadą Prawa zamówień publicznych jest jawność 
postępowania. Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 26 lipca 2019 r., sygn. akt KTO 
1317/19 wskazała, że: (...) Przedsiębiorcy decydujący się działać na rynku zamówień 

publicznych powinni mieć świadomość konsekwencji jakie wiążą się z  poddaniem się 
procedurom określonym przepisami o zamówieniach publicznych. Jawność takich postępowań
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pociąga za sobą konieczność ujawnienia pewnych informacji o swojej działalności. Fakt, 
że mogą to być informacje, których wykonawca ze względu na określoną politykę gospodarczą 
wolałby nie upubliczniać, nie daje jeszcze podstaw do twierdzenia, że każda z takich 
informacji stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa (...).

Jak wynika z analizy orzecznictwa KIO, przyjmuje się obecnie, że „wykazanie” w rozumieniu 
art. 8 ust. 3 ustawy Pzp traktować trzeba w sposób zbliżony do „udowodnienia”. W związku 
z powyższym, wykonawcy powinni być świadomi, iż nie każde zastrzeżenie tajemnicy 
przedsiębiorstwa będzie skuteczne. Z tej perspektywy, szczególnie istotne jest, 
że warunkiem skutecznego zastrzeżenia określonych informacji jako tajemnicy 
przedsiębiorstwa jest przedstawienie dowodów które potwierdzają treść uzasadnienia 
zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa.

W wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 grudnia 2019 r. sygn. akt 2440/19 
wskazano: (...) Użyte przez ustawodawcę w art. 8 ust. 3 zdanie pierwsze ustawy Prawo 
zamówień publicznych sformułowanie zobowiązujące wykonawcę do „wykazania”, 
że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa należy rozumieć 
jako obowiązek „dowiedzenia”, że informacje te mają właśnie taki charakter. Podkreślić 
należy, że jawność postępowania je s t zasadą postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, czyli ma ona pierwszorzędne znaczenie na wszystkich etapach postępowania. 
Wszelkie odstępstwa od tej zasady muszą być uzasadnione i udowodnione. Złożenie 
gołosłownych wyjaśnień, bez wskazania konkretnych dowodów, nie może być podstawą 
do je j  ograniczenia. Przyjęcie odmiennej argumentacji pozwoliłoby wykonawcom biorącym 
udział w postępowaniach dokonywanie zastrzeżeń jawności informacji zawartych w ofertach 
w każdym przypadku, w którym takie zastrzeżenie uznaliby za korzystne dla siebie, 
bez konieczności poczynienia jakichkolwiek wcześniejszych starań pozwalających 
na zachowanie poufności tychże informacji. Takie działanie prowadziłoby do nagminnego 
naruszania zasady jawności postępowania i -  jako  takie -  byłoby zjawiskiem niekorzystnym 
i niebezpiecznym z punktu widzenia również takich zasad postępowania, ja k  zachowanie 
uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców (...).

Podobnie, w wyroku z dnia 26 marca 2021 r. sygn.. akt KIO 320/21 Krajowa Izba 
Odwoławcza wskazała: (...) Aby móc zastrzec tajemnicę przedsiębiorstwa, równocześnie 
wykazać należy zasadność dokonania takiego zastrzeżenia, tj. wykazać, że spełnione zostały 
wszystkie przesłanki, o których mowa w art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji
i to w odniesieniu do wszystkich informacji przedstawionych w wyjaśnieniach. Przy czym 
podkreślić trzeba, że obowiązek „ wykazania ”, o którym mowa w art. 8 ust. 3 Prawa zamówień 
publicznych oznacza coś więcej niż jedynie wyjaśnienie (uzasadnienie) przyczyn co do objęcia 
informacji tajemnicą przedsiębiorstwa. Pod tym pojęciem należy rozumieć nie tylko złożenie 
samego oświadczenia, że określone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, 
ale również, w okolicznościach konkretnej sprawy, udowodnienie czy co najmniej 
uprawdopodobnienie takiego stanu rzeczy (...)..

Co istotne, jak wynika z orzecznictwa, nie jest wystarczające złożenie przez wykonawcę 
wraz z oferta/wnioskiem ogólnych wyjaśnień wzbogaconych o liczne orzecznictwo sadowe 
i stanowiska doktryny. (...) Dla uznania bowiem słuszności zastrzeżenia określonych 
informacji nie wystarczy odwołać się do ogólnikowych stwierdzeń i niczym nie popartych 
oświadczeń wykonawców o tym, iż informacje mają znaczenie gospodarcze, zaś na skutek 
ich ujawnienia przedsiębiorca będzie potencjalnie narażony na szkodę poprzez utraty pozycji 
rynkowej. Wykonawcy winni wykazać Zamawiającemu dlaczego w ramach konkretnego 
postępowania przetargowego ujawnienie zastrzeżonych informacji może wyrządzić 
wykonawcy szkodę i w czym upatrują oni szkody. Wykonawca winien wykazać istnienie 
związku przyczynowo- skutkowego pomiędzy ujawnieniem informacji a ewentualną szkodą. 
Zaś możliwość poniesienia szkody musi być co najmniej uprawdopodobniona ( ...)  [wyrok 
z dnia 4 sierpnia 2015 r. sygn. akt KIO 1538/15, KIO 1548/15, KIO 1549/15],
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Jak bowiem wskazano w wyroku z dnia 21 czerwca 2016 r., sygn. akt KIO 1013/16: (...) 
Należy z całą mocą podkreślić, że jawność postępowania jes t zasadą, czyli ma pierwszorzędne 
znaczenie na wszystkich etapach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (...). 
Złożenie gołosłownych wyjaśnień, bez wskazania konkretnych dowodów nie tnoże być 
podstawą do je j  ograniczenia (...).

W kontekście bezskutecznego -  w opinii Zamawiającego -  zastrzeżenia przez Wykonawcę 
Wykazu usług, wskazać należy, że wykonawcy często zastrzegają informację o realizowanych 
usługach powołując się na klauzulę poufności. Tymczasem jak  wynika z orzecznictwa KIO 
w  tym zakresie, samo powoływanie się na klauzule poufności, bez jakiegokolwiek podania 
ku temu realnych i obiektywnych powodów, nie może uzasadniać uznania zastrzeżenia 
tajemnicy przedsiębiorstwa za skuteczne (wyroki KIO z dnia 15 października 2019 r., sygn. 
akt 1933/19 i z dnia 10 października 2019 r., sygn. akt 1878/19).

Ponadto, (...) Wykaz usług co do zasady nie może być ochraniany jako tajemnica 
przedsiębiorstwa, ponieważ służy wykazaniu warunku udziału i każdy wykonawca 
uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ma prawo się 
z  nim zapoznać w myśl art. 8 ust 1 Pzp. Argumentacja wykonawcy o poufności ja k  i możliwości 
tzw. podkupienia kontrahenta przez konkurentów nie może przesądzać o utajnieniu informacji 
zawartych w wykazie, ja k  również załączonych referencji należytego wykonania usługi w myśl 
art. 11 ust. 4 w związku z art. 1 UZNK’ (wyrok KIO z dnia 6 lutego 2017 r., sygn. akt: KIO 
102/17; KIO 110/17).

Co więcej, w orzecznictwie prezentowane jest jednolite stanowisko, że informacje dotyczące 
realizacji usług i zamówień wykonywanych na rzecz podmiotów publicznych jako dotyczące 
działalności tych podmiotów oraz wydatkowania środków publicznych, podlegają 
co do zasady ujawnieniu wnioskującemu o ich uzyskanie na podstawie przepisów o dostępie 
do informacji publicznej. (...) Natomiast referencje potwierdzające wykonanie umów na rzecz 
publicznych podmiotów nie mogą stanowić informacji „nie podanej do wiadomości 
publicznej”, skoro w myśl ustawy o finansach publicznych wydatkowanie środków publicznych 
je s t  co do zasady jawne. Ponadto z samej istoty referencji wynika, iż są to dokumenty, które 
potwierdzają wyłącznie należyte wykonanie zamówienia i są przeznaczone do przedstawiania 
różnym podmiotom i w konsekwencji nie są też zastrzegane jako  tajemnica przedsiębiorstwa 
przez ich wystawcę (...) [wyrok KIO 148/19 z dnia 11 lutego 2019 r.].

Odnośnie chronienia danych dotyczących kontrahentów będących podmiotami prywatnymi 
Izba w wyroku z dnia 13 marca 2017 r., sygn. akt KIO 381/17 stanęła na stanowisku, 
że: (...) Argumentem uzasadniającym istnienie tajemnicy przedsiębiorstwa nie może być 
jedynie wskazanie, że dany przedsiębiorca jest podmiotem prywatnym w związku z tym życzy 
sobie zastrzec pewne informacje. Każdy podmiot — decydując się na występowanie w sferze 
publicznej -  musi liczyć się z  tym, że wiąże się to z  pewna transparentnościa i obowiązkiem 
informacyjnym, które nie są wymagane w obrocie prywatnym (...)”.

Podważając zasadność zastrzeżenia -  jako tajemnicy przedsiębiorstwa -  Wykazu osób, należy 
zauważyć, iż wykonawcy często zastrzegają jako tajemnicę wykazy osób, które zostaną 
oddelegowane do realizacji zamówienia powołując się m. in. właśnie na ryzyko podkupienia 
pracowników. Tymczasem, w wyroku z dnia 24 maja 2019 r., sygn. akt KIO 860/19 Izba 
wskazała, że aby skorzystać z takiej przesłanki zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, 
wykonawca powinien wykazać, (...) czy w ogóle zetknął się z  taka praktyką, jakiej liczby osób 
w jego firm ie to dotyczyło, a także czy wskazany w dokumentach składanych wraz z ofertą 
i na wezwanie Zamawiającego personel oraz jego doświadczenie miało charakter unikalny, 
wyjątkowo specjalistyczny, usprawiedliwiający przypuszczenie, że na rynku może istnieć 
praktyka pozyskiwania takich osób, czy istotnie ograniczona na rynku jes t liczba osób 
z doświadczeniem wymaganym przez Zamawiającego (...)”.

Ponadto, w wyroku z dnia 19 września 2018 r., sygn. akt KIO 1779/18 Izba wskazała, 
że: (...) informacja o tym, że zastizeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa zapobiega
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podkupywcmiu personelu pomiędzy konkurencyjnymi spółkami, nie stanowi wykazania 
tajemnicy przedsiębiorstwa, lecz jest jedynie informacją o danej sytuacji faktycznej (...)”.

Dodatkowo, w uchwale KIO z dnia 12 lutego 2020 r., sygn. akt KIO/KU 5/20, wyraźnie 
wskazano, iż (...) Wykonawca winien nie tylko wyjaśnić, ale także udowodnić ziszczenie się 
poszczególnych przesłanek warunkujących uznanie danej informacji za tajemnicę 
przedsiębiorstwa.(...) Pod pojęciem wykazania należy rozumieć nie tylko złożenie 
oświadczenia, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa ale również 
przedstawienie stosownych dowodów na jego potwierdzenie. (...) Obawy wykonawcy 
co do nieuprawnionego przejęcia lub podkupienia przez konkurencyjnych wykonawców osób 
zaangażowanych przez wykonawcę to za mało. Tak ja k  gołosłowne stwierdzenie, 
że wymagania co do konkretnych osób miały charakter wyjątkowo specjalistyczny, który 
uzasadniałby przypuszczenie, że na rynku może istnieć praktyka pozyskiwania takich osób

Uznając za bezskuteczne zastrzeżenie -  jako tajemnicy przedsiębiorstwa -  dokumentów 
dotyczących podmiotów trzecich, wskazać należy, że -  przykładowo -  w zakresie możliwości 
zastrzeżenia informacji o podwykonawcach, Izba wypowiedziała się m. in. w wyroku z dnia 
4 kwietnia 2019 r., sygn. akt KIO 466/19, stwierdzając, że: (...) Co do zasady nie ma wartości 
gospodarczej wybranie jednego spośród funkcjonujących na tynku przedsiębiorców 
jako podwykonawcy. Nie może uzasadniać utajnienia danych podwykonawców subiektywna 
obawa o ich nielojalność, gdyż wykonawca działający z należytą starannością powinien być 
w stanie nawiązać z podwykonawcą stosowną relację prawną, która zagwarantuje 
mu jego lojalność (...).

Reasumując -  jak wskazano na wstępie -  z przeprowadzonej przez Zamawiającego analizy 
treści zastrzeżeń informacji, wskazanych przez Wykonawcę w prowadzonym postępowaniu 
jako tajemnica przedsiębiorstwa, wynika przede wszystkim, że nie zawierają one należytego 
uzasadnienia dokonania takiego zastrzeżenia oraz że, dodatkowo, nie przedstawiono dowodów 
w tym zakresie. Tym samym nie można uznać, aby doszło do skutecznego zastrzeżenia 
tajemnicy przedsiębiorstwa. Taka sytuacja jednoznacznie powoduje -  z uwagi na nałożony 
przez ustawę Pzp ciężar wykazania konieczności udzielenia takiej ochrony w sposób wyraźny 
na Wykonawcę -  że Zamawiający musi ujawnić złożone informacje. Podkreślenia wymaga, 
że dla wskazanego „wykazania” nie wystarczą same deklaracje. Wykonawca winien nie tylko 
wyjaśnić, ale także udowodnić ziszczenie się poszczególnych przesłanek warunkujących 
uznanie danej informacji za tajemnicę przedsiębiorstwa. „Wykazanie”, o którym mowa 
w art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, oznacza udowodnienie. Pod pojęciem „wykazania” należy 
rozumieć nie tylko złożenie oświadczenia, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa, ale również przedstawienie stosownych dowodów na jego potwierdzenie.

Istotnym i wymagającym również podkreślenia, jak również trudnym do zaakceptowania 
przez Zamawiającego, jest fakt -  zaistniały w okolicznościach prowadzonego postępowania 
-  dowodzenia konieczności zastrzeżenia konkretnych informacji, które dostępne są 
w przestrzeni publicznej lub można je  uzyskać w trybie informacji publicznej. Jednocześnie, 
stosownego zaakcentowania wymaga treść przedmiotowego przepisu, który w praktyce 
nie może być nadużywany przez wykonawców zastrzegających informacje będące podstawą 
do ich ocen, czyniąc to ze skutkiem naruszającym zasady uczciwej konkurencji, tj. wyłącznie 
w celu uniemożliwienia weryfikacji przez konkurentów wypełniania przez nich wymagań 
Zamawiającego. W istocie, realizacja zadań publicznych wymaga faktycznej jawności wyboru 
wykonawcy. Stąd dane, które są podstawą do dopuszczenia wykonawcy do udziału 
w postępowaniu, powinny być co do zasady w pełni jawne. Powyższe powoduje, że nie można 
zbyt liberalnie traktować przesłanek faktycznych i prawnych warunkujących objęcie 
przedstawianych przez wykonawców informacji tajemnicą przedsiębiorstwa.

Dodatkowo, nie można zaakceptować wyjaśnień zawierających jedynie ogólnikowe 
twierdzenia, możliwe do sporządzenia w zasadzie w każdym postępowaniu, opierające się 
głównie na wyrokach KIO i sądów, a nie na faktycznej argumentacji, które w sposób
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oczywisty nie dowodzą, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Jak 
już wcześniej wspomniano, aby wykazać skuteczność zastrzeżenia danych informacji, 
Wykonawca zobowiązany był wykazać łącznie wystąpienie przesłanek tajemnicy 
przedsiębiorstwa, o których mowa w art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji. Nie wystarczy więc jedynie formalne spełnienie przedmiotowych przesłanek
-  z dokonanego zastrzeżenia musi jednoznacznie wynikać wykazanie, że zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie ma przy tym znaczenia, czy treść 
uzasadnienia zastrzeżenia jest obszerna, ale czy jest przekonująca. Również -  na ile jej 
obszemość przekłada się na wartość merytoryczną. Ponadto, konieczne jest także wykazanie, 
że zastrzegane informacje mają jakąkolwiek wartość gospodarczą -  dla Wykonawcy, 
jak i ogólną -  i powinny przez to pozostać niejawne.

W tym miejscu ponownego podkreślenia wymaga, że -  w ocenie Zamawiającego
-  Wykonawca nie przedstawił żadnych stosownych dowodów, które umożliwiałyby 
przyznanie ochrony informacjom zastrzeżonym. Równocześnie nie wykazał także, dlaczego 
ujawnienie zastrzeżonych informacji może wyrządzić szkodę i w czym dokładnie jej upatruje. 
Przykładowo, same obawy co do nieuprawnionego przejęcia lub podkupienia 
przez konkurencyjnych wykonawców osób zaangażowanych przez Wykonawcę do realizacji 
zamówienia nie są wystarczające. Ponadto -  co do zasady -  w wykazach osób wykonawcy 
zobowiązani są ujawniać ograniczoną ilość informacji istotnych w danym postępowaniu 
(np. imię i nazwisko kilku osób, opis fragmentu ich doświadczenia zawodowego, podstawy 
dysponowania przez wykonawcę daną osobą, kwalifikacje i proponowane stanowisko 
na kontrakcie), w zakresie koniecznym do spełnienia postawionego warunku. Zatem, 
wymagane jest ujawnienie nie całego doświadczenia zawodowego kandydata, ale wyłącznie 
opis części jego doświadczenia. Zakres ten jest więc bardzo ograniczony. Analogicznie 
sytuacja wygląda w przypadku twierdzenia, że wymagania co do konkretnych osób mają 
charakter wyjątkowo specjalistyczny, który uzasadniałby przypuszczenie, że na rynku może 
istnieć praktyka pozyskiwania takich osób.

Wykonawca nie wykazał również, czy i jak, a jeżeli tak -  to kiedy, zetknął się z praktyką 
podkupywania osób, jakiej liczby osób w jego firmie taka praktyka dotknęła. 
Na tę okoliczność nie przedstawiono też Zamawiającemu żadnego dowodu. Nie zostało 
również wykazane, aby wymagania co do konkretnych osób miały charakter wyjątkowo 
specjalistyczny, który uzasadniałby przypuszczenie, że na rynku może istnieć praktyka 
pozyskiwania takich osób. W szczególności nie wiadomo, ile osób z doświadczeniem 
zawodowym wymaganym przez Zamawiającego jest dostępnych na rynku.

W świetle powyższego oraz w zaistniałych okolicznościach sprawy treść zastrzeżenia 
przez Wykonawcę wskazanych informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa, w ocenie 
Zamawiającego nie uzasadnia konieczności zachowania w poufności wskazanych informacji.

Mając na uwadze powyższe, informacje, o których mowa na wstępie nie stanowią 
tajemnicy przedsiębiorstwa i mogą podlegać udostępnieniu.

4. W odniesieniu do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nr 4 , złożonego 
przez Konsorcjum firm: GISPartner Sp. z o. o. (lider), ul. Długosza 60, 51-162 Wrocław 
oraz GeoTechnologies Sp. z o.o. (członek), ul. Długosza 60, 51-162 Wrocław -  Zamawiający 
uznaje za nieprawidłowe zastrzeżenie przez Wykonawcę jako tajemnicy 
przedsiębiorstwa następujących informacji:

-  Wykazu osób.

Uzasadnienie

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przygotowuje i przeprowadza 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w sposób zapewniający zachowanie 
uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami 
proporcjonalności i przejrzystości.
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W art. 8 ust. 1 ustawy Pzp postulowana jest zasada jawności postępowania o udzielenie 
zamówienia, która znajduje ograniczenie co do informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa, na warunkach określonych w art. 8 ust. 3 ustawy Pzp. I tak, zgodnie 
z brzmieniem tego przepisu: Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli 
wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, 
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec 
informacji, o któiych mowa w art. 86 ust. 4. Przepis stosuje się odpowiednio do konkursu.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1913) w art. 11 ust 2 wskazuje, że: (...) przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się 
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje 
posiadające wartość gospodarczą, które jako całość łub w szczególnym zestawieniu i zbiorze 
ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem 
informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania 
z  informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania 
w celu utrzymania ich w poufności.

Należy podnieść, iż zgodnie z nadal aktualną uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 
21 października 2005 r., sygn. akt III CZP 74/05: (...) W postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego zamawiający bada skuteczność dokonanego przez oferenta 
-  na podstawie art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(...) — zastrzeżenia dotyczącego zakazu udostępniania informacji potwierdzających spełnienie 
wymagań wynikających ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Następstwem 
stwierdzenia bezskuteczności zastrzeżenia, o którym mowa w art. 96 ust. 4 tej ustawy, jest 
wyłączenie zakazu ujawniania zastrzeżonych informacji (...).

Podkreślić trzeba, że fundamentalną zasadą Prawa zamówień publicznych jest jawność 
postępowania. Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 26 lipca 2019 r., sygn. akt KIO 
1317/19 wskazała, że: (...) Przedsiębiorcy decydujący się działać na rynku zamówień 
publicznych powinni mieć świadomość konsekwencji jakie wiążą się z  poddaniem się 
procedurom określonym przepisami o zamówieniach publicznych. Jawność takich postępowań 
pociąga za sobą konieczność ujawnienia pewnych informacji o swojej działalności. Fakt, 
że mogą to być informacje, których wykonawca ze względu na określoną politykę gospodarczą 
wolałby nie upubliczniać, nie daje jeszcze podstaw do twierdzenia, że każda z takich 
informacji stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa (...).

Jak wynika z analizy orzecznictwa KIO, przyjmuje się obecnie, że „wykazanie” w rozumieniu 
art. 8 ust. 3 ustawy Pzp traktować trzeba w sposób zbliżony do „udowodnienia”. W związku 
z powyższym, wykonawcy powinni być świadomi, iż nie każde zastrzeżenie tajemnicy 
przedsiębiorstwa będzie skuteczne. Z tej perspektywy, szczególnie istotne jest, 
że warunldem skutecznego zastrzeżenia określonych informacji jako tajemnicy 
przedsiębiorstwa jest przedstawienie dowodów które potwierdzają treść uzasadnienia 
zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa.

W wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 grudnia 2019 r. sygn. akt 2440/19 
wskazano: (...) Użyte przez ustawodawcę w art. 8 ust. 3 zdanie pierwsze ustawy Prawo 
zamówień publicznych sformułowanie zobowiązujące wykonawcę do „wykazania”, 
że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa nałeży rozumieć 
jako  obowiązek „dowiedzenia”, że informacje te mają właśnie taki charakter. Podkreślić 
należy, że jawność postępowania jes t zasadą postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, czyli ma ona pierwszorzędne znaczenie na wszystkich etapach postępowania. 
Wszelkie odstępstwa od tej zasady muszą być uzasadnione i udowodnione. Złożenie 
gołosłownych wyjaśnień, bez wskazania konkretnych dowodów, nie może być podstawą 
do je j  ograniczenia. Przyjęcie odmiennej argumentacji pozwoliłoby wykonawcom biorącym 
udział w postępowaniach dokonywanie zastrzeżeń jawności informacji zawartych w ofertach
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w każdym przypadku, w którym takie zastrzeżenie uznaliby za korzystne dla siebie, 
bez konieczności poczynienia jakichkolwiek wcześniejszych starań pozwalających 
na zachowanie poufności tychże informacji. Takie działanie prowadziłoby do nagminnego 
naruszania zasady jawności postępowania i -  jako takie -  byłoby zjawiskiem niekorzystnym 
i niebezpiecznym z punktu widzenia również takich zasad postępowania, ja k  zachowanie 
uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców (...).

Podobnie, w wyroku z dnia 26 marca 2021 r. sygn.. akt KIO 320/21 Krajowa Izba 
Odwoławcza wskazała: (...) Aby móc zastrzec tajemnicę przedsiębiorstwa, równocześnie 
wykazać należy zasadność dokonania takiego zastrzeżenia, tj. wykazać, że spełnione zostały 
wszystkie przesłanki, o których mowa w art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji i to w odniesieniu do wszystkich informacji przedstawionych w wyjaśnieniach. 
Przy czym podkreślić trzeba, że obowiązek „wykazania”, o którym mowa w art. 8 ust. 3 Prawa 
zamówień publicznych oznacza coś więcej niż jedynie wyjaśnienie (uzasadnienie) przyczyn 
co do objęcia informacji tajemnicą przedsiębiorstwa. Pod tym pojęciem należy rozumieć 
nie tylko złożenie samego oświadczenia, że określone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa, ale również, w okolicznościach konkretnej sprawy, udowodnienie 
czy co najmniej uprawdopodobnienie takiego stanu rzeczy (...)..

Co istotne, jak wynika z orzecznictwa, nie jest wystarczające złożenie przez wykonawcę 
wraz z ofertą/wnioskiem ogólnych wyjaśnień wzbogaconych o liczne orzecznictwo sądowe 
i stanowiska doktryny. (...) Dla uznania bowiem słuszności zastrzeżenia określonych 
informacji nie wystarczy odwołać się do ogólnikowych stwierdzeń i niczym nie popartych 
oświadczeń wykonawców o tym, iż informacje mają znaczenie gospodarcze, zaś na skutek 
ich ujawnienia przedsiębiorca będzie potencjalnie narażony na szkodę poprzez utraty pozycji 
rynkowej. Wykonawcy winni wykazać Zamawiającemu dlaczego w ramach konkretnego 
postępowania przetargowego ujawnienie zastrzeżonych informacji może wyrządzić 
wykonawcy szkodę i w czym upatrują oni szkody. Wykonawca winien wykazać istnienie 
związku przyczynowo- skutkowego pomiędzy ujawnieniem informacji a ewentualną szkodą. 
Zaś możliwość poniesienia szkody musi być co najmniej uprawdopodobniona ( ...)  [wyrok 
z dnia 4 sierpnia 2015 r. sygn. akt KIO 1538/15, KIO 1548/15, KIO 1549/15],

Jak bowiem wskazano w wyroku z dnia 21 czerwca 2016 r., sygn. akt KIO 1013/16: (...) 
Należy z całą mocą podkreślić, że jawność postępowania jes t zasadą, czyli ma pierwszorzędne 
znaczenie na wszystkich etapach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (...). 
Złożenie gołosłownych wyjaśnień, bez wskazania konkretnych dowodów nie może być 
podstawą do je j  ograniczenia (...).

Odnośnie chronienia danych dotyczących kontrahentów będących podmiotami prywatnymi 
Izba w wyroku z dnia 13 marca 2017 r.. sygn. akt KIO 381/17 stanęła na stanowisku, 
że: (...) Argumentem uzasadniającym istnienie tajemnicy przedsiębiorstwa nie może być 
jedynie wskazanie, że dany przedsiębiorca jest podmiotem prywatnym w związku z tym życzy 
sobie zastrzec pewne informacje. Każdy podmiot -  decydując się na występowanie w sferze 
publicznej -  musi liczyć się z  tym, że wiąże się to z pewną transparentnością i obowiązkiem 
informacyjnym, które nie są wymagane w obrocie prywatnym (...).

Podważając zasadność zastrzeżenia -  jako tajemnicy przedsiębiorstwa -  Wykazu osób, należy 
zauważyć, iż wykonawcy często zastrzegają jako tajemnicę wykazy osób, które zostaną 
oddelegowane do realizacji zamówienia powołując się m. in. właśnie na ryzyko podkupienia 
pracowników. Tymczasem, w wyroku z dnia 24 maja 2019 r., sygn. akt KIO 860/19 Izba 
wskazała, że aby skorzystać z takiej przesłanki zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, 
wykonawca powinien wykazać, (...) czy w ogóle zetknął się z  taka praktyką, jakiej liczby osób 
w jego  firm ie to dotyczyło, a także czy wskazany w dokumentach składanych wraz z ofertą 
i na wezwanie Zamawiającego personel oraz jego doświadczenie miało charakter unikalny, 
wyjątkowo specjalistyczny, usprawiedliwiający przypuszczenie, że na rynku może istnieć 
praktyka pozyskiwania takich osób, czy istotnie ograniczona na rynku je s t liczba osób 
z  doświadczeniem wymaganym przez Zamawiającego (...).
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Ponadto, w wyroku z dnia 19 września 2018 r.. sygn. akt KIO 1779/18 Izba wskazała, 
że: (...) informacja o tym, że zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa zapobiega
podkupywaniu personelu pomiędzy konkurencyjnymi spółkami, nie stanowi wykazania 
tajemnicy przedsiębiorstwa, lecz jest jedynie informacją o danej sytuacji faktycznej (...).

Dodatkowo, w uchwale KIO z dnia 12 lutego 2020 r., sygn. akt KIO/KU 5/20, wyraźnie 
wskazano, iż (...) Wykonawca winien nie tylko wyjaśnić, ale także udowodnić ziszczenie się 
poszczególnych przesłanek warunkujących uznanie danej informacji za tajemnicę 
przedsiębiorstwa.(...) Pod pojęciem wykazania należy rozumieć nie tylko złożenie 
oświadczenia, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa ale również 
przedstawienie stosownych dowodów na jego potwierdzenie. (...) Obawy wykonawcy 
co do nieuprawnionego przejęcia lub podkupienia przez konkurencyjnych wykonawców osób 
zaangażowanych przez wykonawcę to za mało. Tak ja k  gołosłowne stwierdzenie, 
że wymagania co do konkretnych osób miały charakter wyjątkowo specjalistyczny, który 
uzasadniałby przypuszczenie, że na rynku może istnieć praktyka pozyskiwania takich osób 
(...).

Reasumując -  jak wskazano na wstępie -  z przeprowadzonej przez Zamawiającego analizy 
treści zastrzeżeń informacji, wskazanych przez Wykonawcę w prowadzonym postępowaniu 
jako tajemnica przedsiębiorstwa, wynika przede wszystkim, że nie zawierają one należytego 
uzasadnienia dokonania takiego zastrzeżenia oraz że, dodatkowo, nie przedstawiono dowodów 
w tym zakresie. Tym samym nie można uznać, aby doszło do skutecznego zastrzeżenia 
tajemnicy przedsiębiorstwa. Taka sytuacja jednoznacznie powoduje -  z uwagi na nałożony 
przez ustawę Pzp ciężar wykazania konieczności udzielenia takiej ochrony w sposób wyraźny 
na Wykonawcę -  że Zamawiający musi ujawnić złożone informacje. Podkreślenia wymaga, 
że dla wskazanego „wykazania” nie wystarczą same deklaracje. Wykonawca winien nie tylko 
wyjaśnić, ale także udowodnić ziszczenie się poszczególnych przesłanek warunkujących 
uznanie danej informacji za tajemnicę przedsiębiorstwa. „Wykazanie”, o którym mowa 
w art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, oznacza udowodnienie. Pod pojęciem „wykazania” należy 
rozumieć nie tylko złożenie oświadczenia, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa, ale również przedstawienie stosownych dowodów na jego potwierdzenie.

Istotnym i wymagającym również podkreślenia, jak również trudnym do zaakceptowania 
przez Zamawiającego, jest fakt -  zaistniały w okolicznościach prowadzonego postępowania
-  dowodzenia konieczności zastrzeżenia konkretnych informacji, które dostępne są 
w przestrzeni publicznej lub można je  uzyskać w trybie informacji publicznej. Jednocześnie, 
stosownego zaakcentowania wymaga treść przedmiotowego przepisu, który w praktyce 
nie może być nadużywany przez wykonawców zastrzegających informacje będące podstawą 
do ich ocen, czyniąc to ze skutkiem naruszającym zasady uczciwej konkurencji, tj. wyłącznie 
w celu uniemożliwienia weryfikacji przez konkurentów wypełniania przez nich wymagań 
Zamawiającego. W istocie, realizacja zadań publicznych wymaga faktycznej jawności wyboru 
wykonawcy. Stąd dane, które są podstawą do dopuszczenia wykonawcy do udziału 
w postępowaniu, powinny być co do zasady w pełni jawne. Powyższe powoduje, że nie można 
zbyt liberalnie traktować przesłanek faktycznych i prawnych warunkujących objęcie 
przedstawianych przez wykonawców informacji tajemnicą przedsiębiorstwa.

Dodatkowo, nie można zaakceptować wyjaśnień zawierających jedynie ogólnikowe 
twierdzenia, możliwe do sporządzenia w zasadzie w każdym postępowaniu, opierające się 
głównie na wyrokach KIO i sądów, a nie na faktycznej argumentacji, które w sposób 
oczywisty nie dowodzą, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Jak 
już wcześniej wspomniano, aby wykazać skuteczność zastrzeżenia danych informacji, 
Wykonawca zobowiązany był wykazać łącznie wystąpienie przesłanek tajemnicy 
przedsiębiorstwa, o których mowa w art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji. Nie wystarczy więc jedynie formalne spełnienie przedmiotowych przesłanek
-  z dokonanego zastrzeżenia musi jednoznacznie wynikać wykazanie, że zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie ma przy tym znaczenia, czy treść
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uzasadnienia zastrzeżenia jest obszerna, ale czy jest przekonująca. Również -  na ile jej 
obszerność przekłada się na wartość merytoryczną. Ponadto, konieczne jest także wykazanie, 
że zastrzegane informacje mają jakąkolwiek wartość gospodarczą -  dla Wykonawcy, 
jak i ogólną -  i powinny przez to pozostać niejawne.

W tym miejscu ponownego podkreślenia wymaga, że -  w ocenie Zamawiającego 
-  Wykonawca nie przedstawił żadnych stosownych dowodów, które umożliwiałyby 
przyznanie ochrony informacjom zastrzeżonym. Równocześnie nie wykazał także, dlaczego 
ujawnienie zastrzeżonych informacji może wyrządzić szkodę i w czym dokładnie jej upatruje. 
Przykładowo, same obawy co do nieuprawnionego przejęcia lub podkupienia 
przez konkurencyjnych wykonawców osób zaangażowanych przez Wykonawcę do realizacji 
zamówienia nie są wystarczające. Ponadto -  co do zasady -  w wykazach osób wykonawcy 
zobowiązani są ujawniać ograniczoną ilość informacji istotnych w danym postępowaniu 
(np. imię i nazwisko kilku osób, opis fragmentu ich doświadczenia zawodowego, podstawy 
dysponowania przez wykonawcę daną osobą, kwalifikacje i proponowane stanowisko 
na kontrakcie), w zakresie koniecznym do spełnienia postawionego warunku. Zatem, 
wymagane jest ujawnienie nie całego doświadczenia zawodowego kandydata, ale wyłącznie 
opis części jego doświadczenia. Zakres ten jest więc bardzo ograniczony. Analogicznie 
sytuacja wygląda w przypadku twierdzenia, że wymagania co do konkretnych osób mają 
charakter wyjątkowo specjalistyczny, który uzasadniałby przypuszczenie, że na rynku może 
istnieć praktyka pozyskiwania takich osób.

Wykonawca nie wykazał również, czy i jak, a jeżeli tak -  to kiedy, zetknął się z praktyką 
podkupywania osób, jakiej liczby osób w jego firmie taka praktyka dotknęła. 
Na tę okoliczność nie przedstawiono też Zamawiającemu żadnego dowodu. Nie zostało 
również wykazane, aby wymagania co do konkretnych osób miały charakter wyjątkowo 
specjalistyczny, który uzasadniałby przypuszczenie, że na rynku może istnieć praktyka 
pozyskiwania takich osób. W szczególności nie wiadomo, ile osób z doświadczeniem 
zawodowym wymaganym przez Zamawiającego jest dostępnych na rynku.

W świetle powyższego oraz w zaistniałych okolicznościach sprawy treść zastrzeżenia 
przez Wykonawcę wskazanych informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa, w ocenie 
Zamawiającego nie uzasadnia konieczności zachowania w poufności wskazanych informacji.

Mając na uwadze powyższe, informacje, o których mowa na wstępie nie stanowią 
tajemnicy przedsiębiorstwa i mogą podlegać udostępnieniu.

V. Pouczenie o środkach ochrony prawnej:

1. Na podstawie art. 180 ust. 1 ustawy Pzp, od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
Zamawiającego, podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany, przysługuje odwołanie.

2. Na podstawie art. 182 ustawy Pzp, odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania 
niniejszego Zawiadomienia.
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