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                                Warszawa, dnia 19 maja 2020 r. 
NFOSiGW-WZ.52.6.2020.25 
 
              Do Wykonawców  
              w przetargu nieograniczonym  
              nr WZ/08/2020 
 
dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
na „Obsługa medialna, promocyjna i informacyjna NFOŚiGW”. Nr sprawy WZ/08/2020. 
 
W związku z  pytaniami dotyczącymi ww. postępowania przekazuję poniżej treść pytań wraz  
z odpowiedziami: 
Pytanie: 
We wzorze formularza ofertowego w punkcie 4. podpunkcie C znajduje się tabela „Cena ofertowa za 
usługi w zakresie emisji”, w której wykonawca ma wskazać procentowe upusty  
w poszczególnych mediach. Wartości procentowe upustów oferowane wykonawcy przez dostawców 
w naszej ocenie spełniają przesłanki tajemnicy przedsiębiorstwa. Czy wykonawca może zmodyfikować 
wzorcową tabelę w formularzu ofertowym poprzez usunięcie z niej pozycji składowych lp. 1-11 (przy 
pozostawieniu ostatniego wiersza „C (suma poz. 1-11)”) i umieścić pełną wersję tabeli w osobnym, 
zastrzeżonym jako tajemnica przedsiębiorstwa dokumencie? 
Odpowiedź:  
W odpowiedzi na pytanie, Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt XII.2. IDW: 
„Wykonawca może zastrzec w ofercie, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, 
zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa w szczególności 
informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert.  
Zaleca się, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa, były złożone jako odrębny plik 
dokumentów zgodnie ze wskazówkami zawartymi w pkt. XXIV IDW. Konsekwencje niewłaściwego 
oznakowania ww. informacji ponosi Wykonawca.” 
Biorąc pod uwagę powyższe, Wykonawca może zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa określoną 
informację, umieszczając np. w danym miejscu Formularza ofertowego zamiast tej informacji zapis 
„tajemnica przedsiębiorstwa – w załączniku”, pod warunkiem, że jednocześnie wykaże (załączając 
odpowiednie uzasadnienie) zasadność dokonanego zastrzeżenia w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji.  
Jednocześnie należy zauważyć, że zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy Pzp, podczas otwarcia ofert podaje 
się nazwy oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania, okresu 
gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach – te informacje nie mogą stanowić tajemnicy 
przedsiębiorstwa z mocy ustawy Pzp. 
Ponadto, Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, dokonał zmiany  
w § 6 ust. 4, w Części II SIWZ – ostatnie zdanie otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  
„(…) Przy wyliczaniu ww.  kwoty uwzględnione będą również zaoferowane przez Wykonawcę, zgodnie 
z Ofertą stanowiącą załącznik nr 2 do Umowy, upusty.” 
 
 

Przewodnicząca Komisji Przetargowej 
        Joanna Zemełka-Wiktorowska 


