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WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO PN.: „OBSŁUGA BANKOWA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 

POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO” 
 

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Powiat Jeleniogórski – 

Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze przedstawia poniŜej odpowiedź na zapytanie przesłane przez 

Wykonawcę biorącego udział w przedmiotowym postępowaniu. 

 

Pytanie 1: Wnioskujemy o wykreślenie zapisów SIWZ, Rozdział XXI Informacja dot. podwykonawców. 

Wykonawca nie znajduje podstawy prawnej w PZP na bazie której Zamawiający Ŝąda wglądu do projektu umowy  

z podwykonawcą. Jednocześnie Wykonawca wyjaśnia Zamawiającemu, Ŝe tego rodzaju umowa jest juŜ zawarta przez 

Bank i podwykonawcę, w ramach umów outsourcingowych, o których mowa w art. 6a i nast. Prawa Bankowego. 

Wykonując czynności bankowe Bank ma prawo zlecić wykonanie niektórych rodzajów czynności innym podmiotom. 

Korzystając z tego uprawnienia Bank zawiera umowy outsourcingowe, na podstawie których podwykonawcy świadczą 

część usługi bankowej bezpośrednio na rzecz Klienta. Jednocześnie naleŜy wskazać, iŜ przepis art. 467 (1) § 2 KC 

dający Zamawiającemu prawo wyraŜenia zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą ma zastosowanie do umowy  

o roboty budowlane, w przypadku usług bankowych brak zaś odpowiednika takiego przepisu. NaleŜy wskazać 

równieŜ, iŜ przekazanie Zamawiającemu kopii umowy zawartej z insourcerem Banku wymagałoby przede wszystkim 

zgody takiego insourcera. Informacje objęte umową, w tym równieŜ informacje o wynagrodzeniu, objęte są tajemnicą 

przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji. Zgodnie z tym przepisem, za tajemnicę przedsiębiorstwa uwaŜa się nieujawnione do wiadomości 

publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość 

gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Jednocześnie 

informacje tego rodzaju mogą stanowić tajemnicę zgodnie z przepisami wewnętrznymi Banku. Wykonawca podkreśla, 

Ŝe powierza do wykonywania czynności Podwykonawcom na podstawie właściwych przepisów i ponosi pełną 

odpowiedzialność za ich działania, gwarantując tym samym odpowiednią ich jakość i spełnia tym samym wymagania 

opisane w SIWZ.  
 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, Ŝe zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, dokona zmiany  

w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie Działu XXI – zgodnie z wnioskiem 

Wykonawcy – poprzez usunięcie ust. 4 i 4a, a takŜe zmianę dotychczasowego ust. 5 na ust. 4.  

Zmodyfikowana wersja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zostanie zamieszczona na stronie 

internetowej: http://www.zamowienia.starostwo.jgora.pl/2014.html.  

 

 


