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Zasada jawnoci a tajemnica przedsiêbiorstwa
w postêpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
I. Zasada jawnoci w ustawie  Prawo zamówieñ publicznych

Zasada jawnoci jest jedn¹ z najwa¿niejszych zasad systemu zamówieñ
publicznych. Wyinterpretowaæ j¹ mo¿na by³o z przepisów ustawy o zamówieniach publicznych1, dopiero jednak w obowi¹zuj¹cym stanie prawnym
zosta³a ona wyra¿ona expressis verbis w przepisie art. 8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r.  Prawo zamówieñ publicznych2 (dalej: u.p.z.p.). W postêpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przejawia siê ona w powszechnym dostêpie do informacji zwi¹zanej z przebiegiem postêpowania
oraz w jawnoci dokumentacji postêpowania. Ma zapewniæ wszystkim
zainteresowanym dostêp do informacji publicznej oraz zapobiegaæ ró¿nym
patologiom systemu, np. korupcji. Zasada ta uwidoczniona jest ju¿ w og³oszeniu o udzieleniu zamówienia publicznego. Ustawa przewiduje ró¿ne sposoby
powiadamiania o rozpoczêciu postêpowania, uzale¿nione przede wszystkim
od wartoci szacunkowej przedmiotu zamówienia. Zamawiaj¹cy umieszcza
og³oszenie o przetargu w miejscu publicznie dostêpnym w swojej siedzibie,
na stronie internetowej, je¿eli j¹ posiada, na portalu UZP, w Biuletynie
Zamówieñ Publicznych lub Dzienniku Urzêdowym Oficjalnych Publikacji
Wspólnot Europejskich czy wreszcie w dzienniku lub czasopimie o zasiêgu
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ogólnopolskim3. Sposób zamieszczania og³oszenia uzale¿niony jest od
wartoci zamówieñ oraz konkursów, które okrela rozporz¹dzenie wydane przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 11 ust. 8 u.p.z.p.4
Dziêki tak szerokiemu obowi¹zkowi informacyjnemu na³o¿onemu na
zamawiaj¹cego, bezporedni dostêp do informacji o prowadzonym postêpowaniu maj¹ nie tylko osoby bezporednio nim zainteresowane, ale
równie¿ osoby postronne. Jak podkrela A. So³tysiñska szybki, tani
i skuteczny dostêp do informacji o potencjalnym zamówieniu jest jedn¹
z podstawowych gwarancji jawnoci i przejrzystoci systemu zamówieñ
publicznych wspomagaj¹cych efektywn¹ realizacjê zasady równego traktowania wszystkich uczestników postêpowania. Jego waga wynika z potrzeby zapewnienia równych szans wszystkim przedsiêbiorcom ju¿ na
samym pocz¹tku postêpowania. Prawid³owa forma powiadomienia o zamiarze udzielenia zamówienia nie tylko zapewnia dotarcie tej wiadomoci
do wszystkich zainteresowanych, ale jednoczenie gwarantuje im ten sam
czas na przygotowanie oferty i dokumentacji zwi¹zanej z uczestnictwem
w przetargu5.
Choæ zasada jawnoci wyranie wyszczególniona zosta³a w art. 8
u.p.z.p., przejawia siê ona w wiêkszoci przepisów ustawowych, a co
za tym idzie, w niemal¿e ka¿dej czynnoci zamawiaj¹cego. Wyra¿ona jest
wiêc w ustawie  Prawo zamówieñ publicznych równie¿ w sposób
dorozumiany. Wyczytaæ mo¿emy j¹ obok przepisów dotycz¹cych publikacji og³oszeñ (ju¿ na etapie planowania procedur), w regulacji prawnej
dotycz¹cej jawnoci umów i dokumentacji postêpowania, przepisach
nakazuj¹cych zamawiaj¹cemu informowanie wykonawców o podejmowanych czynnociach (informowanie o odrzuceniu oferty, wp³yniêciu
Por. art. 11, 13, 40 u.p.z.p.
Rozporz¹dzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie kwot
wartoci zamówieñ oraz konkursów, od których jest uzale¿niony obowi¹zek przekazywania og³oszeñ Urzêdowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz.U. Nr 87, poz.
604), które wesz³o w ¿ycie 25 maja 2006 r. i rozporz¹dzenie Prezesa Rady Ministrów
z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie kwot wartoci zamówieñ i konkursów, od których
uzale¿niony jest obowi¹zek przekazywania og³oszeñ Urzêdowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz.U. Nr 36, poz. 228).
5
A. S o ³ t y s i ñ s k a, Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej, Warszawa 2004,
s. 165.
3

4
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protestu, poprawieniu oczywistej omy³ki w tekcie oferty, przes³anie do
publikacji og³oszenia o udzieleniu zamówienia, przekazywanie wyjanieñ
treci specyfikacji istotnych warunków zamówienia wykonawcom, którzy j¹ pobrali, czy obligatoryjne w trybie przetargu nieograniczonego
zamieszczanie SIWZ i jej modyfikacji na stronie internetowej zamawiaj¹cego itd.). Nak³adaj¹c na zamawiaj¹cego daleko posuniêty obowi¹zek
informacyjny, ustawodawca zmusi³ go niejako do sk³adania wykonawcom bie¿¹cego sprawozdania z tocz¹cego siê postêpowania.
W regulacji ustawy  Prawo zamówieñ publicznych wyró¿niæ mo¿na
kilka rodzajów og³oszeñ. Wskazaæ tu mo¿na na tzw. wstêpne og³oszenie
informacyjne (art. 13), og³oszenie o zamówieniu (np. w trybie przetargu
nieograniczonego  art. 40) oraz og³oszenie o udzieleniu zamówienia
(art. 95). Ustawodawca pozostawi³ zamawiaj¹cemu swobodê co do formy
przekazywania og³oszeñ, np. Prezesowi Urzêdu Zamówieñ Publicznych
czy Urzêdowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich6 og³oszenie
przekazuje siê pisemnie, faksem lub drog¹ elektroniczn¹. Zasada przejrzystoci stanowi bezporedni¹ konsekwencjê zasady równego traktowania wszystkich oferentów zainteresowanych uzyskaniem zamówienia publicznego. Jak wynika z orzeczenia Unitron Scandinavia i 3-S z dnia 18
listopada 1999 r. (C-275/98, pkt 31) szczególnym obowi¹zkiem spoczywaj¹cym na zamawiaj¹cym jest zapewnienie przejrzystoci postêpowania.
Obowi¹zek ten polega na zagwarantowaniu w stosunku do wszystkich
oferentów, w tym oferentów potencjalnych, a wiêc takich, którzy mog¹
byæ zainteresowani wziêciem udzia³u w postêpowaniu, odpowiedniego
stopnia jawnoci pozwalaj¹cego z jednej strony na otwarcie rynku za6
W przypadkach przewidzianych ustaw¹ Urzêdowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot
Europejskich og³oszenie przekazuje siê pisemnie, faksem lub drog¹ elektroniczn¹, a w
przypadkach nieprzewidzianych w ustawie  drog¹ elektroniczn¹, zgodnie z form¹ i procedurami wskazanymi na stronie internetowej, o której mowa w ust.3 za³¹cznika VIII do
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2004/18/WE z dnia 31 marca 2004 r.
w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówieñ publicznych na roboty budowlane,
dostawy i us³ugi albo w ust.3 za³¹cznika XX do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
Nr 2004/17/WE z dnia 31 marca 2004 r. koordynuj¹cej procedury udzielania zamówieñ
przez podmioty dzia³aj¹ce w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i us³ug
pocztowych, zwan¹ dalej stron¹ internetow¹ okrelon¹ w dyrektywie (art. 12 ust. 2
u.p.z.p.).
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mówieñ na konkurencjê, z drugiej na kontrolê obiektywnoci przeprowadzanych postêpowañ (Telaustria Verglas z dnia 7 grudnia 2000 r. 
C-324/98, pkt 62)7.
Zasada jawnoci przejawia siê równie¿ w art. 86 u.p.z.p., zgodnie
z którym otwarcie ofert jest jawne, co oznacza, ¿e uczestniczyæ w nim
mo¿e ka¿da zainteresowana osoba, niezale¿nie od tego, czy bêdzie uczestnikiem danego postêpowania, czy te¿ nie. Bezporednio przed otwarciem
ofert zamawiaj¹cy zobowi¹zany zosta³ przez ustawodawcê do publicznego podania kwoty, jak¹ zamierza przeznaczyæ na sfinansowanie zamówienia. Uregulowanie to ma na celu zapobieganie patologiom systemu oraz
dowolnoci dzia³añ zamawiaj¹cego, który pod rz¹dami wczeniejszego
stanu prawnego, w sytuacji, gdy najkorzystniejsz¹ okaza³a siê oferta
niewygodnego wykonawcy, czêsto uniewa¿nia³ postêpowanie, powo³uj¹c siê na fakt, ¿e nie posiada zabezpieczonych dostatecznych rodków
finansowych na dane zamówienie.
W ka¿dym trybie otwarcie ofert jest jawne, co oznacza, ¿e w sesji
otwarcia ofert mo¿e uczestniczyæ ka¿dy8. Bezporednio po ujawnieniu
wysokoci rodków przeznaczonych na realizacjê konkretnego zamówienia zamawiaj¹cy, podczas sesji otwarcia ofert, odczytuje nazwy (firmy)
oraz adresy wykonawców, a tak¿e informacje dotycz¹ce ceny, terminu
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków p³atnoci zawartych w ofertach. Podkreliæ nale¿y, ¿e wykonawcy nie mog¹ zastrzec
tajnoci tych elementów oferty, które odczytywane s¹ podczas otwarcia
ofert (szerzej na ten temat w dalszej czêci opracowania).

II. Interes prawny i interes faktyczny w uzyskaniu informacji
o postêpowaniu
Cech¹ szczególn¹ zasady jawnoci jest fakt, ¿e korzystaj¹c z uprawnieñ, jakie daje ona ka¿demu zainteresowanemu, nie nak³ada na niego
obowi¹zku wykazania siê posiadaniem interesu prawnego czy faktycz-

7
W. H a r t u n g, Gwarancja jawnoci i przejrzystoci we wspólnotowym prawie zamówieñ publicznych, Informator UZP, XII/2003.
8
J. G r a n e c k i, M. K u  m a, A. O l s z e w s k a, Zamówienia publiczne w praktyce
po nowelizacji, Warszawa 2006, s. 270.
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nego w uzyskaniu informacji z tocz¹cego siê postêpowania. Warto w tym
miejscu przytoczyæ definicjê pojêcia interesu faktycznego i interesu prawnego. Najogólniej powiedzieæ mo¿na za W. Jakimowiczem, ¿e interes
faktyczny to taki interes indywidualny, który nie zosta³ w sposób wyrany
wziêty pod ochronê przez obowi¹zuj¹ce prawo9. Jest to te¿ faktyczne
pragnienie czego (dobra, wartoci), co jest pozbawione prawnej ochrony, polegaj¹cej na tym, ¿e prawo przyznaje posiadaczom tych interesów
sformalizowane rodki, za pomoc¹ których mog¹ siê oni ubiegaæ o ocenê
danego interesu i o autorytatywne (urzêdowe) ustalenie skutków tego
interesu w konkretnej sytuacji, prowadz¹ce do jego zrealizowania10.
Niew¹tpliwie interes prawny istnieje wówczas, gdy zg³oszone ¿¹danie
oparte jest na konkretnej normie prawnej, a koniecznoæ jego obiektywnego charakteru oznacza, ¿e o istnieniu interesu prawnego nie decyduje
przekonanie zainteresowanego, ale ocena ustawodawcy11. Interes prawny nie mo¿e mieæ charakteru hipotetycznego ani nie mo¿e wynikaæ tylko
z interesów innych podmiotów, musi byæ legalny, obiektywny, zgodny
z wol¹ ustawodawcy, z obowi¹zuj¹cym prawem. Musi te¿ byæ oparty
na konkretnej normie prawa materialnego. Interes prawny jest ³¹cznikiem
pomiêdzy sfer¹ stosowania prawa procesowego a prawem materialnym
przy wszczêciu postêpowania i w jego toku12.

III. Zasada jawnoci w innych aktach prawnych

Podkreliæ nale¿y, ¿e zasada jawnoci jako jedna z najszerszych
zasad postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego uregulowana
jest nie tylko w przepisach prawa zamówieñ publicznych, ale równie¿
w innych aktach prawnych. Wynika ona tak¿e z art. 54 ust. 113 i z art.
W. J a k i m o w i c z, Publiczne prawa podmiotowe, Kraków 2002, s. 127 i nast.
J. Z i m m e r m a n n, Prawo administracyjne, Kraków 2005, s. 317.
11
Postanowienie NSA z 5 lutego 1998 r., I SA/Po 1242/97 (niepubl.); zob. W. J a k i m o w i c z, Publiczne prawa podmiotowe, s. 131.
12
B. A d a m i a k, J. B o r k o w s k i, Postêpowanie administracyjne i s¹dowoadministracyjne, Warszawa 2003, s. 142.
13
Ka¿demu zapewnia siê wolnoæ wyra¿ania swoich pogl¹dów oraz pozyskiwania
i rozpowszechniania informacji.
9

10
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6114 Konstytucji RP15, z ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o dostêpie do
informacji publicznej16 (dalej: u.o.d.i.p.), która daje prawo zapoznania siê
z przebiegiem postêpowania równie¿ osobom postronnym, które nie s¹
jego uczestnikami, a s¹ zainteresowane jego wynikiem, a tak¿e z art. 12
ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych17,
zgodnie z którym gospodarka rodkami publicznymi jest jawna. Mówi¹c
wiêc o jawnoci zamówieñ publicznych mo¿emy powiedzieæ, ¿e ma ona
charakter wewnêtrzny  czyli wobec uczestników postêpowania, jak
i charakter zewnêtrzny wobec wszystkich osób zainteresowanych przeprowadzon¹ procedur¹18. Zasada jawnoci rozszerzona zosta³a tak¿e na
akty wykonawcze do ustawy  Prawo zamówieñ publicznych. Wskazaæ
w tym miejscu mo¿na chocia¿by rozporz¹dzenie Prezesa Rady Ministrów
z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie protoko³u postêpowania o udzielenie
zamówienia publicznego19, które okrela sposób udostêpniania protoko³u
postêpowania wraz z jego za³¹cznikami. Zgodnie z jego przepisami za14
1. Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o dzia³alnoci organów w³adzy
publicznej oraz osób pe³ni¹cych funkcje publiczne. Prawo to obejmuje równie¿ uzyskiwanie informacji o dzia³alnoci organów samorz¹du gospodarczego i zawodowego, a tak¿e
innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonuj¹ one zadania
w³adzy publicznej i gospodaruj¹ mieniem komunalnym lub maj¹tkiem Skarbu Pañstwa.
2. Prawo do uzyskania informacji obejmuje dostêp do dokumentów oraz wstêp na
posiedzenia kolegialnych organów w³adzy publicznej pochodz¹cych z powszechnych
wyborów, z mo¿liwoci¹ rejestracji dwiêku lub obrazu.
3. Ograniczenie prawa, o którym mowa w ust. 1 i 2, mo¿e nast¹piæ wy³¹cznie ze
wzglêdu na okrelone w ustawach ochronê wolnoci i praw innych osób i podmiotów
gospodarczych oraz ochronê porz¹dku publicznego, bezpieczeñstwa lub wa¿nego interesu
gospodarczego pañstwa.
4. Tryby udzielania informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, okrelaj¹ ustawy, a w
odniesieniu do Sejmu i Senatu ich regulaminy.
15
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz.
483).
16
Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.
17
Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.
18
P. S z u s t a k i e w i c z, Zasady zamówieñ publicznych, [w:] G. H e r c, E. K o m o r o w s k i, P. S z u s t a k i e w i c z, Zamówienia publiczne w Polsce  studium prawne,
Warszawa 2005, s. 77.
19
Dz.U. Nr 87, poz. 606.
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mawiaj¹cy obowi¹zany zosta³ do umo¿liwienia sporz¹dzania w swojej
siedzibie kserokopii odpisów protoko³ów wraz z za³¹cznikami, a tak¿e do
przes³ania  na wniosek wykonawcy  kopii protoko³u. Równie¿ art. 96
ust. 3 u.p.z.p. stanowi o jawnoci protoko³u postêpowania i jego za³¹czników, czyli ofert, opinii bieg³ych, owiadczeñ, informacji z zebrania,
o którym mowa w art. 38 ust. 3, zawiadomieñ, wniosków, innych dokumentów i informacji sk³adanych przez zamawiaj¹cego i wykonawców
oraz umów w sprawie zamówienia publicznego. Za³¹czniki do protoko³u
udostêpnia siê po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewa¿nieniu postêpowania, z tym ¿e oferty udostêpnia siê od chwili ich
otwarcia, a wnioski o dopuszczenie do udzia³u w postêpowaniu po up³ywie
terminu ich sk³adania. Z treci cytowanego przepisu expressis verbis
wynika, i¿ protokó³ jak i wszelkie owiadczenia i zawiadczenia sk³adane
w trakcie postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego stanowi¹ce
za³¹cznik do protoko³u s¹ jawne i powinny byæ udostêpniane do wgl¹du
wszystkim zainteresowanym osobom, bez wzglêdu na posiadanie interesu
prawnego lub faktycznego20. Nie ujawnia siê informacji stanowi¹cych
tajemnicê przedsiêbiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji21, je¿eli wykonawca, nie póniej ni¿ w terminie
sk³adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia³u w postêpowaniu,
zastrzeg³, ¿e nie mog¹ one byæ udostêpniane. Zgodnie z zasad¹ przejrzystoci zamawiaj¹cy nie mog¹ ograniczaæ wykonawcom dostêpu do
dokumentacji przetargowej, z wyj¹tkiem sytuacji okrelonych m.in. w art.
622 dyrektywy 2004/1823 . Zasadê jawnoci, w nieco szerszym stopniu
Tajemnica przedsiêbiorstwa. Opinia UZP (www.uzp.gov.pl).
Tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.
22
Art. 6. Bez uszczerbku dla przepisów niniejszej dyrektywy, w szczególnoci tych
dotycz¹cych obowi¹zków zwi¹zanych z podawaniem do wiadomoci publicznej informacji
o udzielonych zamówieniach oraz udostêpnianiem kandydatom i oferentom informacji,
wymienionych w art. 35 ust. 4 oraz art. 41, a tak¿e zgodnie z prawem krajowym, któremu
podlega instytucja zamawiaj¹ca, instytucja ta nie ujawnia informacji oznaczonych jako
poufne przez wykonawców, które je przekaza³y; informacje te obejmuj¹, w szczególnoci,
tajemnice techniczne lub handlowe oraz poufne aspekty ofert.
23
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2004/18/WE z dnia 31 marca
2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówieñ publicznych na roboty budowlane, dostawy i us³ugi, [w:] A. S o ³ t y s i ñ s k a, Europejskie prawo zamówieñ publicznych. Komentarz, Kraków 2006, s. 116.
20

21
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ni¿ regulacje polskiego ustawodawcy, ograniczaj¹ przepisy unijne. Instytucje zamawiaj¹ce mog¹ zdecydowaæ o zachowaniu pewnych informacji do w³asnej wiedzy, je¿eli ich ujawnienie mia³oby utrudniæ egzekwowanie prawa, by³oby sprzeczne z interesem publicznym, stanowi³oby
uszczerbek dla uprawnionych interesów handlowych podmiotów gospodarczych, czy to publicznych czy prywatnych, lub mog³oby stanowiæ
uszczerbek dla uczciwej konkurencji miêdzy nimi24.
Odes³anie do wspomnianej ustawy o dostêpie do informacji publicznej
znajdziemy w art. 139 ust. 3 u.p.z.p., zgodnie z którym umowy s¹ jawne
i podlegaj¹ udostêpnianiu na zasadach ogólnych okrelonych w przepisach
o dostêpie do informacji publicznej. Zgodnie z art. 1 u.o.d.i.p. ka¿da
informacja o sprawach publicznych stanowi informacjê publiczn¹ w rozumieniu ustawy i podlega udostêpnieniu na zasadach i w trybie okrelonym w tej ustawie. Informacj¹ publiczn¹ jest wiêc równie¿ informacja
zwi¹zana z udzieleniem zamówieñ publicznych, a podmioty obowi¹zane
do udostêpniania informacji publicznej, o których mowa w art. 4 ustawy
o dostêpie do informacji publicznej, to w wiêkszoci podmioty obowi¹zane do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówieñ
publicznych25. Nale¿a³oby zastanowiæ siê nad pogl¹dem E. Norka, zgodnie z którym art. 139 ust. 3 nie ma zastosowania do protoko³u postêpowania o zamówienie publiczne, ani do za³¹czonych do niego dokumentów, o których mowa w art. 96 ust. 2 u.p.z.p., z wyj¹tkiem umowy
zawartej w sprawie zamówienia publicznego i ewentualnych ich zmian
(art. 144 ust.1 u.p.z.p.)26. Moim zdaniem przepis tego artyku³u nale¿y
interpretowaæ du¿o szerzej. Dlaczego bowiem ograniczaæ dostêp do
przebiegu prowadzonego postêpowania, skoro jego efekt finalny, jakim
jest umowa o udzielenie zamówienia publicznego, ustawowo i obligatoryjnie jest jawny. Dla poparcia swojego stanowiska wska¿ê sytuacjê,
w której jeszcze pod rz¹dami ustawy o zamówieniach publicznych (dalej:
u.o.z.p.) w jednym z prowadzonych postêpowañ o wartoci szacunkowej
24
P. T r e p t e, Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej objête dyrektyw¹ klasyczn¹, Warszaw-Katowice 2006, s. 91.
25
J.E. N o w i c k i, Jawnoæ  zasada podstawowa i jej ograniczenia, Zamówienia
publiczne. Doradca 2004, nr 12, s. 47.
26
E. N o r e k, Prawo zamówieñ publicznych. Komentarz, Warszawa 2005, s.237.
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poni¿ej 30 000 euro zamawiaj¹cy odmówi³ dostêpu do dokumentacji
podmiotowi, który nie by³ uczestnikiem postêpowania. W obliczu sytuacji,
w wyniku której z³o¿ono skargê na postêpowanie zamawiaj¹cego, Prezes
UZP skierowa³ do podmiotu udzielaj¹cego zamówienie pouczenie, ¿e zgodnie
z art. 26 u.o.z.p. dokumentacjê postêpowania udostêpniæ nale¿y dostawcom i wykonawcom bior¹cym udzia³ w prowadzonym postêpowaniu,
którzy ubiegali siê o zamówienie. Podkreli³ jednoczenie, ¿e przy omawianiu treci ww. przepisu nale¿y wzi¹æ pod uwagê tak¿e normy prawne
zawarte w innych aktach normatywnych, które nak³adaj¹ na niektórych
zamawiaj¹cych obowi¹zek udostêpnienia dokumentacji równie¿ podmiotom niebêd¹cym uczestnikiem postêpowania. Zgodnie bowiem z art. 2
ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o dostêpie do informacji publicznej,
prawo dostêpu do informacji publicznej przys³uguje ka¿demu, niezale¿nie
od istnienia interesu prawnego lub faktycznego. W opinii Prezesa UZP
za informacjê publiczn¹ dostêpn¹ ka¿demu uznaæ nale¿y informacjê zwi¹zan¹
z udzieleniem zamówieñ publicznych. Dotyczyæ to bêdzie podmiotów
wskazanych w art. 4 ust. 1 u.o.z.p., a wiêc w³adz publicznych lub innych
podmiotów wykonuj¹cych zadania publiczne27. Je¿eli informacj¹ publiczn¹ jest wszelka informacja o sprawach publicznych, w tym informacja o treci dokumentów urzêdowych oraz o maj¹tku publicznym, to
w pojêciu tym mieci siê równie¿ treæ umów zawieranych na zasadach
okrelonych w prawie zamówieñ publicznych. Umowy w sprawach
zamówieñ nie zosta³y objête obowi¹zkiem udostêpniania ich treci w Biuletynie, nale¿y zatem przyj¹æ, ¿e udostêpniane s¹ jedynie na wniosek, na
zasadach okrelonych w art. 10 i 11 ustawy o dostêpie do informacji
publicznej28. Umowy w sprawach zamówieñ publicznych dotycz¹ tej
sfery dzia³alnoci gospodarczej, która cechuje siê tym, ¿e jedna ze stron
umowy  zamawiaj¹cy  op³aca zamawiane dostawy, roboty budowlane
czy us³ugi ze rodków publicznych. (...) W tym przypadku (...) interes
27
N. O s t o j s k a, Naruszenie zasady jawnoci postêpowania w wietle postêpowañ
kontrolnych przeprowadzanych przez Prezesa Urzêdu Zamówieñ Publicznych, Informator
UZO, XII/2003.
28
T. S i e d l e c k i, Umowy w sprawach zamówieñ publicznych, [w:] A. P a n a s i u k,
A. M i k o ³ a j c z y k, T. S i e d l e c k i, Prawo zamówieñ publicznych z komentarzem,
Bydgoszcz-Warszawa 2004, s. 291.
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publiczny musi byæ postawiony przed prywatnym. Wydaje siê, zwa¿ywszy szeroki aspekt spo³eczno-ekonomiczny zamówieñ publicznych, ¿e
jest to argumentacja racjonalna29.
Wskazaæ w tym miejscu nale¿y, ¿e prawo do informacji publicznej
obejmuje uprawnienia do:
1) uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu
publicznego,
2) wgl¹du do dokumentów urzêdowych,
3) dostêpu do posiedzeñ kolegialnych organów w³adzy publicznej
pochodz¹cych z powszechnych wyborów.
Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezw³ocznego uzyskania informacji publicznej zawieraj¹cej aktualn¹ wiedzê o sprawach publicznych. Podlega ona jednak¿e nastêpuj¹cym ograniczeniom:
1) w zakresie i na zasadach okrelonych w przepisach o ochronie
informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych,
2) ze wzglêdu na prywatnoæ osoby fizycznej lub tajemnicê przedsiêbiorcy, z tym ¿e ograniczeniu temu nie podlegaj¹ informacje o osobach
pe³ni¹cych funkcje publiczne, maj¹cych zwi¹zek z pe³nieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiêbiorca rezygnuj¹ z przys³uguj¹cego
im prawa. Nie mo¿na równie¿, z wyj¹tkiem ograniczeñ wynikaj¹cych
z pkt 1 i 2 ograniczaæ dostêpu do informacji o sprawach rozstrzyganych
w postêpowaniu przed organami pañstwa, w szczególnoci w postêpowaniu administracyjnym, karnym lub cywilnym, ze wzglêdu na ochronê
interesu strony, je¿eli postêpowanie dotyczy w³adz publicznych lub innych
podmiotów wykonuj¹cych zadania publiczne albo osób pe³ni¹cych funkcje publiczne  w zakresie tych zadañ lub funkcji.
Zgodnie z art. 10 u.o.d.i.p., je¿eli informacja publiczna nie zosta³a
udostêpniona w Biuletynie Informacji Publicznej, udostêpnia siê j¹ na
wniosek, bez zbêdnej zw³oki, nie póniej ni¿ w terminie 14 dni od dnia
z³o¿enia wniosku. Je¿eli informacja nie mo¿e byæ udostêpniona w tym
29
W. £ y s a k o w s k i, Jawnoæ umów w sprawach zamówieñ publicznych, Zamówienia publiczne. Doradca 2003, nr 3, s. 16.
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terminie, podmiot obowi¹zany do jej udostêpnienia musi powiadomiæ
o powodach opónienia oraz wyznaczyæ nowy termin, w jakim udostêpni
informacjê (nie mo¿e jednak wyznaczyæ terminu d³u¿szego ni¿ 2 miesi¹ce
od dnia z³o¿enia wniosku). W sytuacji, gdy podmiot obowi¹zany do
udostêpnienia informacji na wniosek (w sposób w nim wskazany) musia³by
ponieæ dodatkowe koszty zwi¹zane ze wskazanym we wniosku sposobem udostêpnienia lub koniecznoci¹ przekszta³cenia informacji w formê
wskazan¹ we wniosku, podmiot ten mo¿e pobraæ od wnioskodawcy
op³atê w wysokoci odpowiadaj¹cej tym kosztom. W takiej sytuacji
ustawodawca zadecydowa³, ¿e koniecznym jest powiadomienie wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia z³o¿enia wniosku o kosztach zwi¹zanych
z udostêpnieniem informacji i dopiero po jego up³ywie (licz¹c od dnia
powiadomienia o tym wnioskodawcy) nale¿y informacjê udostêpniæ.
Mo¿e zdarzyæ siê i taka sytuacja, gdy informacja publiczna nie mo¿e
byæ udostêpniona w sposób lub w formie okrelonych we wniosku.
Wówczas podmiot zobowi¹zany do udostêpnienia informacji musi powiadomiæ pisemnie wnioskodawcê o przyczynach braku mo¿liwoci jej
udostêpnienia zgodnie z wnioskiem i wskazaæ, w jaki sposób lub w jakiej
formie informacja mo¿e byæ udostêpniona niezw³ocznie. W takim przypadku, je¿eli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie z³o¿y
wniosku o udostêpnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych
w powiadomieniu, postêpowanie o udostêpnienie informacji umarza siê.
Wówczas odmowa udostêpnienia informacji publicznej oraz umorzenie
postêpowania o udzielenie informacji nastêpuje w drodze decyzji organu
w³adzy publicznej, od której przys³uguje odwo³anie zgodnie z przepisami
kodeksu postêpowania administracyjnego30.
Nale¿y zwróciæ uwagê na fakt, ¿e ka¿dorazowe ograniczenie jawnoci
postêpowania musi mieæ charakter ustawowy, tzn. mo¿e nast¹piæ tylko
i wy³¹cznie w przypadkach okrelonych ustaw¹31. Przepis art. 8 ust. 2
u.p.z.p., zawieraj¹cy wyj¹tek od zasady zawartej w poprzedzaj¹cym go
30
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz.U.
Nr 30, poz. 168 ze zm.).
31
Na przeszkodzie jawnoci postêpowania staæ mog¹ niekiedy przepisy innych ustaw,
np. ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 11,
poz. 95 ze zm.) czy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.
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ustêpie pierwszym art. 8 u.p.z.p., jest ród³em uprawnienia zamawiaj¹cego do ograniczenia dostêpu do informacji zwi¹zanych z postêpowaniem
o udzielenie zamówienia, jednak skorzystanie przezeñ z tego uprawnienia
ustawodawca ograniczy³ tylko do przypadków okrelonych w ustawie.
Skoro wiêc zamawiaj¹cy mo¿e z woli ustawodawcy ograniczyæ dostêp
do informacji, ale tylko w ustawowo okrelonych przypadkach, to aby
móc skorzystaæ z tego uprawnienia zgodnie z ustaw¹ musi on uprzednio
pozytywnie przes¹dziæ o tym, ¿e zaistnia³y okolicznoci odpowiadaj¹ce
przypadkom okrelonym w ustawie32.

IV. Ograniczenie zasady jawnoci w postêpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
Ograniczenie zasady jawnoci w postêpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wynika m.in. z art. 38 ust. 3 ustawy, zgodnie z którym
zamawiaj¹cy obowi¹zany jest na zebraniu z wykonawcami zwo³anym
w celu wyjanienia w¹tpliwoci dotycz¹cych treci specyfikacji istotnych
warunków zamówienia nie ujawniaæ róde³ zapytania, czy art. 58 ust.3,
art. 60d ust. 7, zgodnie z którymi negocjacje (odpowiednio dialog konkurencyjny) maj¹ charakter poufny. Zakres konfidencjonalnoci wyczytaæ mo¿na równie¿ z normy art. 86 ust. 1, zgodnie z któr¹ nie mo¿na
zapoznaæ siê z zawartoci¹ ofert przed up³ywem terminu ich otwarcia.
Kolejnym przejawem ograniczenia zasady jawnoci w postêpowaniach
o udzielenie zamówienia publicznego jest przepis art. 8 ust. 3 u.p.z.p.,
zgodnie z którym nie ujawnia siê informacji stanowi¹cych tajemnicê
przedsiêbiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, je¿eli wykonawca nie póniej ni¿ w terminie sk³adania ofert
lub wniosków o dopuszczenie do udzia³u w postêpowaniu zastrzeg³, ¿e
nie mog¹ byæ one udostêpniane. Orzecznictwo Zespo³ów Arbitrów
dopuszcza wbrew literalnemu brzmieniu przepisu art. 8 ust. 3 u.p.z.p.
zastrze¿enie poufnoci po terminie sk³adania ofert w przypadku, gdy

z 2002 r. Nr 101, poz. 920 ze zm.)  J. P i e r ó g, Prawo zamówieñ publicznych. Komentarz, Warszawa 2004, s. 48.
32
Uchwa³a S¹du Najwy¿szego z dnia 21 padziernika 2005 r., III CZP 74/05 (OSNC
2006, nr 7-8, poz. 122).
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zamawiaj¹cy zwróci siê do wykonawcy o wyjanienie treci oferty w trybie
art. 87 u.p.z.p. Przyjêto regu³ê priorytetu ochrony informacji stanowi¹cych tajemnicê przedsiêbiorstwa bez wzglêdu na to, na jakim etapie
postêpowania zastrze¿enie poufnoci zostanie z³o¿one zamawiaj¹cemu przez
wykonawcê. Wskazane stanowisko opiera siê nie tyle na interpretacji
przepisów prawa zamówieñ publicznych, co na wyk³adni przepisów
szczególnych dotycz¹cych tajemnicy handlowej. Interpretacja ta nie jest
zatem dokonywana wbrew wyranej treci art. 8 ust. 3 u.p.z.p. (contra
legem), ale z uwzglêdnieniem ca³okszta³tu przepisów reguluj¹cych problematykê tajemnicy handlowej. Nie ujawnia ona luki w przepisach,
a potwierdza potrzebê dokonywania kompleksowej wyk³adni wszystkich
przepisów obowi¹zuj¹cych w tym zakresie33.
Normatywne uregulowanie tajemnicy przedsiêbiorstwa ustawodawca
zawar³ w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji34, zgodnie z którym przez tajemnicê przedsiêbiorstwa rozumie siê nieujawnione do wiadomoci publicznej informacje
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiêbiorstwa lub inne informacje posiadaj¹ce wartoæ gospodarcz¹, co do których przedsiêbiorca
podj¹³ niezbêdne dzia³ania w celu zachowania ich poufnoci. A contrario,
przepis art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wy³¹cza
mo¿liwoæ uznania za tajemnicê przedsiêbiorstwa informacje, które mo¿na
uzyskaæ w zwyk³ej drodze, w szczególnoci w sytuacji, gdy obowi¹zek
ich ujawniania uregulowany jest odrêbnymi przepisami prawa. Bogate
orzecznictwo Zespo³ów Arbitrów wskazuje na fakt, ¿e w praktyce przepisy te budz¹ wiele trudnoci interpretacyjnych. W przedmiotowej sprawie stanowisko zaj¹³ równie¿ S¹d Najwy¿szy. W wyroku z dnia 3
padziernika 2000 r.35 stwierdzi³ on, ¿e dana informacja (wiadomoæ)
stanowi tajemnicê przedsiêbiorstwa tylko wtedy, gdy spe³nia ³¹cznie 3
warunki:
1) ma charakter techniczny, technologiczny, handlowy lub organizacyjny przedsiêbiorstwa,
T. C z a j k o w s k i, Prawo zamówieñ publicznych. Komentarz, wyd. II, Warszawa
2006, s. 69.
34
Tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.
35
Wyrok SN z dnia 3 padziernika 2000 r., I CKN 304/00, [w:] Tajemnica przedsiêbiorstwa. Opinia UZP (www. uzp.gov.pl).
33
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2) nie zosta³a ujawniona do wiadomoci publicznej,
3) podjêto w stosunku do niej niezbêdne dzia³ania w celu zachowania
poufnoci.
Zgodnie z przytoczonym orzeczeniem informacja ma charakter technologiczny, kiedy dotyczy najogólniej rozumianych sposobów wytwarzania, wzorców, metod dzia³ania oraz formu³ chemicznych, natomiast
informacja handlowa to taka, która obejmuje ca³okszta³t dowiadczeñ
i wiadomoci przydatnych do prowadzenia przedsiêbiorstwa, niezwi¹zanych bezporednio z cyklem produkcyjnym. Podkreliæ nale¿y, ¿e taka
informacja staje siê tajemnic¹ przedsiêbiorstwa, kiedy przedsiêbiorca ma
wolê, by pozosta³a ona tajemnic¹ dla pewnych kó³ odbiorców, konkurentów i wola ta dla innych osób musi byæ rozpoznawalna. Bez takiej
woli, choæby tylko dorozumianej, informacja mo¿e byæ nieznana, ale nie
bêdzie tajemnic¹ przedsiêbiorstwa36. W innym wyroku S¹d Najwy¿szy
podkrela³, ¿e decyzja o utajnieniu poszczególnych informacji nie mo¿e
wynikaæ tylko ze swobodnego uznania przedsiêbiorcy, ale powinna opieraæ
siê na uzasadnionym przypuszczeniu, ¿e dana wiadomoæ nie by³a jeszcze
publicznie znana oraz ¿e jej ujawnienie zagra¿a³oby istotnym interesom
przedsiêbiorcy oraz ¿e informacja ta mo¿e byæ uwa¿ana za poufn¹ w wietle
zwyczajów i praktyki danej bran¿y lub zawodu37.
Powszechnie przyjmuje siê, ¿e informacja (wiadomoæ) nieujawniona
do wiadomoci publicznej to informacja nieznana ogó³owi lub osobom,
które ze wzglêdu na prowadzon¹ dzia³alnoæ s¹ zainteresowane jej posiadaniem. Jednoczenie »tajemnica« nie traci swego charakteru przez
to, ¿e wie o niej pewne ograniczone grono osób, zobowi¹zanych do
dyskrecji w tej sprawie, jak pracownicy przedsiêbiorstwa lub inne osoby,
którym przedsiêbiorca powierza informacjê. Podjêcie niezbêdnych dzia³añ
w celu zachowania poufnoci informacji powinno prowadziæ do sytuacji,
w której chroniona informacja nie mo¿e dotrzeæ do wiadomoci osób
trzecich w normalnym toku zdarzeñ, bez ¿adnych specjalnych starañ z ich
strony38. Podobne stanowisko zaj¹³ Zespó³ Arbitrów, który w jednym
Tajemnica przedsiêbiorstwa. Opinia UZP (www. uzp.gov.pl).
Wyrok SN z dnia 3 padziernika 2000 r., I CKN 3004/00 (OSNC 2001, nr 4, poz.
59) oraz z dnia 5 wrzenia 2001 r., I CKN 1159/00 (OSNC 2002, nr 5, poz. 67).
38
Tajemnica przedsiêbiorstwa. Opinia UZP, Zamówienia publiczne. Doradca 2005,
nr 4, s. 16.
36

37
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z wyroków podniós³, ¿e nie mo¿e stanowiæ tajemnicy przedsiêbiorstwa
informacja techniczna, technologiczna, organizacyjna, która jest znana lub
mo¿na siê o niej dowiedzieæ zwyk³¹, dozwolon¹ drog¹39. Nie jest wiêc
tajemnic¹ przedsiêbiorstwa technologia b¹d organizacja powszechnie znana
czy stosowana. Podobne wnioski p³yn¹ z analizy orzecznictwa Zespo³u
Arbitrów. W wyroku z dnia 3 lipca 2003 r.40 Zespó³ Arbitrów stwierdzi³,
¿e do istotnych przes³anek, które warunkuj¹ efektywn¹ ochronê prawn¹
tajemnicy przedsiêbiorstwa nale¿¹:
 uprzednie wyodrêbnienie okrelonej wiadomoci jako poufnej informacji,
 donios³oæ poufnej informacji dla maj¹tkowych interesów przedsiêbiorcy,
 podjêcie niezbêdnych dzia³añ w celu zachowania poufnoci,
 brak okolicznoci uwalniaj¹cych od obowi¹zku dochowania tajemnicy41.
Zgodnie z postanowieniem S¹du Antymonopolowego42 za tajemnicê
tak¹ nale¿y uznaæ np. dane obrazuj¹ce wielkoæ produkcji sprzeda¿y,
a tak¿e ród³a zaopatrzenia i zbytu.
Wielokrotnie Zespo³y Arbitrów w wydawanych przez siebie wyrokach
podkrela³y, ¿e ze wzglêdu na indywidualny charakter informacji mog¹cych stanowiæ tajemnicê przedsiêbiorstwa niemo¿liwe jest dok³adne ich
wymienienie. Jednak¿e nie budzi w¹tpliwoci fakt, i¿ utajnieniu nie mo¿e
podlegaæ wypis z Krajowego Rejestru S¹dowego, wpis do ewidencji
dzia³alnoci gospodarczej, zawiadczenie wydawane przez Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych czy Urz¹d Skarbowy, a tak¿e cena. Podkreliæ nale¿y,
¿e nakaz ujawniania ceny nie oznacza nakazu upubliczniania metody jej
kalkulacji. Sposób wyliczania ceny mo¿e stanowiæ tajemnicê przedsiêbiorstwa i w tym zakresie w pe³ni skuteczne jest zastrze¿enie poufnoci43.
39
Wyrok Zespo³u Arbitrów z dnia 25 kwietnia 2003 r., UZP/ZO/0-466/03 (Zamówienia publiczne w orzecznictwie  zeszyty orzecznicze 2003, nr 2, s. 32).
40
UZP/ZO/0-932/03 (wyrok na stronie internetowej www.uzp.gov.pl).
41
M.  l e d z i e w s k a, Tajemnica przedsiêbiorstwa, Zamówienia publiczne. Doradca
2004, nr 4, s. 51.
42
Postanowienie S¹du Antymonopolowego z dnia 15 maja 1996 r.  XII Amz 1/96
(Wokanda 1997, nr 10, s. 55).
43
T. C z a j k o w s k i, Prawo zamówieñ , s. 69.
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Bior¹c pod uwagê orzecznictwo s¹dów oraz treæ obowi¹zuj¹cych przepisów szczególnych, podkreliæ nale¿y, ¿e wykonawca nie mo¿e zastrzec ujawnienia informacji, które s¹ dostêpne na podstawie odrêbnych
przepisów, np. zawartych w Krajowym Rejestrze S¹dowym, zgodnie
bowiem z art. 8 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze
S¹dowym44 jest on jawny i ka¿dy ma prawo otrzymaæ powiadczone
odpisy, wyci¹gi i zawiadczenia o danych w Rejestrze45. Tajemnicy przedsiêbiorstwa nie mo¿e stanowiæ wpis do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej, bowiem zgodnie z przepisem art. 24 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie dzia³alnoci gospodarczej46 ewidencja jest jawna. Tak wiêc
informacje w niej zawarte s¹ jawne na podstawie odrêbnych przepisów,
a oferta zawieraj¹ca ich klauzulê tajnoci powinna zostaæ odrzucona jako
sprzeczna z ustaw¹ (w tym wypadku z ustaw¹ o swobodzie dzia³alnoci
gospodarczej). Równie¿ S¹d Najwy¿szy w wyroku z dnia 5 wrzenia
2001 r. uzna³, ¿e za tajemnicê przedsiêbiorstwa nie mo¿e byæ uznany
w szczególnoci aktualny odpis z w³aciwego rejestru, który to osoba
zainteresowana mo¿e uzyskaæ w zwyk³ej i dozwolonej formie47. ledz¹c
dalej orzecznictwo Zespo³ów Arbitrów, wskazaæ nale¿y, ¿e  (...) zarówno
zawiadczenie z Urzêdu Skarbowego, jak i zawiadczenie z ZUS nie zawiera
informacji, które stosownie do przytoczonej definicji mog³yby stanowiæ
tajemnicê przedsiêbiorcy48. W jednym z wyroków podkrelano, ¿e
w ocenie ZA równie¿ zastrze¿enie w ofercie ca³ego dokumentu stanowi¹cego koncepcjê organizacji robót, nie stanowi tajemnicy przedsiêbiorstwa w rozumieniu przepisu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji49. Tajemnic¹ przedsiêbiorstwa nie mog¹ byæ równie¿
dane zawarte w wykazie wykonanych w ci¹gu ostatnich lat dostaw50.
Tekst jedn.: Dz.U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209 ze zm.
E. N o r e k, Prawo zamówieñ publicznych. Komentarz, Warszawa 2005, s. 41.
46
Dz.U. Nr 173, poz. 1807 ze zm.
47
I CKN 1159/00 (OSNC 2002, nr 5, poz. 67).
48
Wyrok ZA z dnia 8 grudnia 2003 r. UZP/ZO/0-1985/03 (wyrok na stronie internetowej www.uzp.gov.pl).
49
Wyrok ZA z dnia 11 grudnia 2003 r., UZP/ZO/0-2022/03 (Zamówienia publiczne
w orzecznictwie. Zeszyty orzecznicze. Wybrane orzeczenia Zespo³ów Arbitrów i S¹du
Okrêgowego w Warszawie, nr 3, UZP 2003, s.27.
50
Wyrok ZA z dnia 1 lipca 2002 r., UZP/ZO/0-706/02 (wyrok na stronie internetowej
www.uzp.gov.pl).
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Wykaz zrealizowanych dostaw obejmuje nazwy odbiorców, przedmiot,
wartoæ i termin dostaw, czyli istotne elementy umowy o dostawê. Zgodnie
z art. 139 ust. 3 prawa zamówieñ publicznych umowy w sprawie zamówienia publicznego s¹ jawne i podlegaj¹ udostêpnieniu na zasadach
okrelonych w przepisach o dostêpie do informacji publicznej. W tej
sytuacji nie ma podstaw do utajniania wykazu zrealizowanych dostaw,
skoro zawieraj¹ce te same dane informacje mo¿na uzyskaæ poprzez wgl¹d
w umowy zawierane przez wykonawców operuj¹cych w systemie
zamówieñ publicznych51.
Zgodnie z ukszta³towanym orzecznictwem S¹du Najwy¿szego tajemnica przedsiêbiorstwa stanowi niematerialny sk³adnik tego przedsiêbiorstwa s³u¿¹cy do realizacji okrelonych zadañ gospodarczych. Zatem
tajemnic¹ nie mog¹ byæ objête informacje powszechnie znane lub takie,
o których treci ka¿dy nimi zainteresowany mo¿e siê dowiedzieæ.

V. Uchwa³a S¹du Najwy¿szego z dnia 21 padziernika 2005 r.

Orzecznictwo Zespo³u Arbitrów jednoznacznie wskazywa³o, ¿e skutkiem wadliwego zastrze¿enia tajnoci musi byæ odrzucenie oferty. W tym
zakresie prze³om stanowi uchwa³a S¹du Najwy¿szego z dnia 21 padziernika 2005 r.52 Zdaniem SN niezgodne z prawem zastrze¿enie poufnoci
informacji oznacza jedynie to, ¿e nale¿y je ujawniæ. Nie jest to natomiast
powód odrzucenia oferty. Wydawa³oby siê, ¿e konkluzja uchwa³y SN jest
jasna i klarowna. Otó¿ decyzja o zakresie utajnienia informacji znajduj¹cych siê w ofercie nale¿y do zamawiaj¹cego. Jak wiêc widaæ, precedensowe rozstrzygniêcie SN stoi w sprzecznoci z dotychczasowym orzecznictwem Zespo³ów Arbitrów. Sankcj¹ za b³¹d pope³niony przez wykonawcê
w postaci nieprawid³owego utajnienia informacji nie bêdzie ju¿ odrzucenie
oferty, lecz tylko odtajnienie tych informacji. Jak podkrela SN w wy¿ej
wymienionej uchwale, w ocenie samego oferenta zamieszczone przez
niego informacje (...) stanowi³y tajemnicê przedsiêbiorstwa, z uwzglêd-

51
A. K u r o w s k a, M. S a r n o w s k i, G. W i c i k, P. W i  n i e w s k i, Analiza wyroków s¹dów okrêgowych oraz analiza orzeczeñ zespo³ów arbitrów wydanych na podstawie
przepisów ustawy prawo zamówieñ publicznych, UZP Warszawa 2006, s. 61.
52
III CZP 74/05 (OSNC 2006, nr 7-8, poz. 122).
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nieniem stanu wiedzy i wiadomoci samego oferenta i z pewnoci¹ nie
mog³y wiadczyæ o niezgodnoci oferty z ustaw¹53.
Uchwa³a S¹du Najwy¿szego ma zarówno swoich przeciwników, jak
i zwolenników. M. Salomonowicz uwa¿a, ¿e na aprobatê zas³uguje
stanowisko SN wyra¿one w sentencji, a rozwiniête w uzasadnieniu g³osowanej uchwa³y, i¿ badanie przez zamawiaj¹cego skutecznoci dokonanego przez oferenta zakazu udostêpniania informacji mieci siê w p³aszczynie obowi¹zków, a nie uprawnieñ zamawiaj¹cego54. Odtajnienie
informacji powinno byæ jednak uprzedzone sprawdzeniem, czy informacje, które wed³ug wykonawcy s¹ tajne, faktycznie zas³uguj¹ na to miano,
czyli spe³niaj¹ wy¿ej okrelone kryteria. Dlatego te¿ zamawiaj¹cy ka¿dorazowo przed podjêciem decyzji o odtajnieniu informacji, stanowi¹cej
w mniemaniu wykonawcy tajemnicê przedsiêbiorstwa, skorzystaæ powinien z dyspozycji art. 87 ust. 1 u.p.z.p. i zwróciæ siê o wyjanienie treci
z³o¿onej oferty.
Zauwa¿yæ mo¿na, ¿e wykonawcê tak naprawdê nie spotka ¿adna
sankcja za nieprawid³owe dzia³anie. Zupe³nie inaczej wygl¹da to po stronie
zamawiaj¹cego. Nie mo¿na zapomnieæ o tym, ¿e zamawiaj¹cy za swoje
b³êdy bêdzie musia³ ju¿ odpowiadaæ. Zgodnie bowiem z art. 23 ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji za bezpodstawne ujawnienie cudzej
tajemnicy przedsiêbiorstwa grozi kara pozbawienia wolnoci do dwóch
lat. Tak wiêc S¹d Najwy¿szy zdj¹³ odpowiedzialnoæ z ramion wykonawców i przeniós³ j¹ na barki zamawiaj¹cego. W takiej sytuacji nie mo¿na
wykluczyæ, ¿e prawo zastrzegania poufnoci bêdzie przez wykonawców
nadu¿ywane. Dlatego te¿ s³uszny pogl¹d wyra¿a R. Szostak, który twierdzi,
¿e w wietle zasady równoci i uczciwej konkurencji oferta pochodz¹ca
od takiego wykonawcy nie mo¿e zostaæ poddana ocenie z powodu
równoczesnego obci¹¿enia zamawiaj¹cego obowi¹zkiem ujawniania informacji, które oferent obj¹³ swoim bezskutecznym zastrze¿eniem zakazu
ich udostêpniania. Oferta z³o¿ona przez takiego oferenta musi byæ odrzucona, ale nie na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 u.p.z.p. jako oferta
niezgodna z ustaw¹, lecz na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3  jako oferta
Tam¿e.
M. S a l o m o n o w i c z, Tajemnica przedsiêbiorstwa w postêpowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, Glosa. Prawo Gospodarcze 2006, nr 3, s. 130.
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z³o¿ona w warunkach nieuczciwej konkurencji55. Uchwa³ê SN krytykuje
równie¿ J. Pieróg, zdaniem którego za zdumiewaj¹c¹ nale¿y uznaæ uchwa³ê
SN z dnia 21 padziernika 2005 r. Z uchwa³y wynika, ¿e zamawiaj¹cemu
nie wolno odrzuciæ oferty, która zawiera niezgodne z ustaw¹ zastrze¿enia.
Tymczasem przepis art. 89 ust. 1 ma charakter obligatoryjny. Co gorsze
jednak, z uchwa³y wynika, ¿e zamawiaj¹cy staje siê pierwsz¹ i ostatni¹
instancj¹ w sprawie rozstrzygania, co jest, a co nie jest tajemnic¹ przedsiêbiorstwa56.

VI. Podsumowanie

W wietle podanych powy¿ej przyk³adów stwierdziæ nale¿y, i¿ problematyka dotycz¹ca tajemnicy przedsiêbiorstwa pojawiaj¹ca siê na gruncie stosowania ustawy o zamówieniach publicznych jest jedn¹ z wa¿niejszych, a jednoczenie trudniejszych kwestii, ze wzglêdu na fakt, i¿
niejednokrotne nie³atwe jest okrelenie, co w istocie stanowi tê tajemnicê.
Najczêstszym problemem pojawiaj¹cym siê na tle przedmiotowej kwestii
jest oczywicie relacja pomiêdzy tajemnic¹ przedsiêbiorstwa, a zasad¹
jawnoci dokumentów w postêpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego57.
Oprócz aspektów proceduralnych na uwagê zas³uguje tak¿e fakt, ¿e
zasada jawnoci zawsze daje poczucie praworz¹dnoci, uczciwoci.
Poprzez jej wprowadzenie ustawodawca chcia³ zagwarantowaæ poczucie
stabilizacji oraz mo¿liwoæ kontrolowania procedur przeprowadzanych
przez podmioty dysponuj¹ce rodkami publicznymi. Jawnoæ postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego istnieje na ka¿dym etapie jego
postêpowania, pocz¹wszy od ujawnienia przez zamawiaj¹cego na zewn¹trz chêci udzielenia okrelonego zamówienia, a skoñczywszy na
obowi¹zku poinformowania o wynikach postêpowania. Ju¿ z dyrektywy

55
R. S z o s t a k, Zastrzeganie tajemnicy przy sk³adaniu oferty na przetarg o zamówienie publiczne, Glosa. Prawo Gospodarcze 2006, nr 3, s. 121.
56
J. P i e r ó g, Prawo zamówieñ publicznych. Komentarz, wyd. 8, Warszawa 2007,
s. 59 i nast.
57
M. S t r ê c i w i l k - B i a ³ e k, M. S a r n o w s k i, Zasada jawnoci postêpowania
o zamówienie publiczne a tajemnica przedsiêbiorstwa, Informator UZP, XII/2003.
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89/66558 wynika obowi¹zek poinformowania wykonawców o decyzji
o udzieleniu zamówienia oraz zapewnienia pewnego minimalnego terminu
pomiêdzy poinformowaniem wykonawców o wyborze najkorzystniejszej
oferty a podpisaniem umowy z oferentem, którego oferta jest wybrana59.
Ustawodawca zapewni³ uczestnikom postêpowania mo¿liwie najszerszy
dostêp do informacji, wprowadzaj¹c jedynie nieliczne wyj¹tki ograniczaj¹ce zasadê jawnoci. Badaj¹c orzecznictwo zespo³ów arbitrów stwierdziæ
mo¿na, ¿e nie stanowi¹ tajemnicy przedsiêbiorstwa dokumenty potwierdzaj¹ce spe³nienie przez wykonawców warunków udzia³u w postêpowaniu, a wykonawca skutecznie zastrzec mo¿e w swojej ofercie tylko
informacje rzeczywicie stanowi¹ce tajemnicê przedsiêbiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Zasadê jawnoci potraktowaæ mo¿na równie¿ jako narzêdzie, które
powinno byæ szczególnie u¿yteczne w walce z korupcj¹. Skuteczn¹ walkê
w tym zakresie toczyæ mog¹ podmioty prywatne, organizacje spo³eczne
czy media. Zasada jawnoci dzia³ania organów publicznych uwa¿ana jest
za fundamentaln¹ wartoæ prawa, warunek konieczny efektywnego funkcjonowania systemu demokratycznego60. Rozwi¹zania przyjête przez ustawodawcê dotycz¹ce jawnoci postêpowania nale¿y uznaæ za korzystne.

58
Dyrektywa Rady z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnosz¹cych siê do stosowania procedur
odwo³awczych w zakresie udzielania zamówieñ publicznych na dostawy i roboty budowlane.
59
Wyrok ETS z 24 czerwca 2004 r., C-212/02 (niepubl.), [w:] M. L e m k e, D. P i a s t a, Analiza orzecznictwa Europejskiego Trybuna³ Sprawiedliwoci dotycz¹cego zamówieñ publicznych w okresie 1999-2005 r., Warszawa 2006, s. 224.
60
A. K u r o w s k a, M. S a r n o w s k i, G. W i c i k, P. W i  n i e w s k i, Analiza wyroków s¹dów okrêgowych oraz analiza orzeczeñ zespo³ów arbitrów wydanych na podstawie
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