URZĄD MIASTA OLSZTYNA
WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Olsztyn, dnia 17 lipca 2020 r.
Znak sprawy: OK. 1431.178.2020
Nr dokumentu: 74783.07.2020-W

Simens Mobility Sp. z o.o.
SMO NEE RC-PL S&B
ul. Żupnicza 11
03-821 Warszawa
e-mail:

WEZWANIE
Urząd Miasta Olsztyna działając na podstawie art. 3 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia
6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429,
z 2020 poz. 695) - powołanej dalej jako u.d.i.p.,
wzywa

Simens Mobility Sp. z o.o. SMO NEE RC-PL S&B, ul. Żupnicza 11,
Pana W
03-821 Warszawa do wykazania, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego
wezwania, że udostępnienie informacji publicznej we wnioskowanym zakresie jest
szczególnie istotne dla interesu publicznego, pod rygorem wydania decyzji o odmowie
udostępnienia informacji publicznej w trybie art. 16 ust. 1 u.d.i.p
UZASADNIENIE
W dniu 18.03.2020 r. (na wniosek z dnia 03.03.2020 r.) pismem wychodzącym
nr 38633.03.2020-W, zobowiązany przesłał wnioskodawcy odpowiedź zawierającą
informacje o które się zwrócił, w ten sposób w jaki można byłoby je pozyskać, między
innymi z udostępnionego linku na stronie BIP Urzędu Miasta Olsztyna, gdzie wskazano, że
link do postępowania na dostawę taboru tramwajowego, dwukierunkowego będzie
udostępniony do 27 marca 2020 roku.
Jednocześnie z uwagi na niedoprecyzowanie wniosku poproszono, aby w przypadku
niesatysfakcjonującej odpowiedzi wnioskodawca doprecyzował informacje które chciał
uzyskać.
Wnioskodawca dopiero pismem z dnia 03.07.2020 r. wniósł o uzupełnienie
odpowiedzi poprzez opublikowanie następujących dokumentów (w tym wymienionych w pkt
1 w formie 19 odrębnych skanów, które były udostępnione na stronie BEP):
1. Pytania do SIWZ szt. 19- wymienione jako załącznik nr 4 do protokołu.
2. Przekazania do F gwarancji wadiałnej- wymienionej jako załącznik nr 11 do
protokołu
3. Oświadczenia dot. Grupy kapitałowej - wymieniona jako załącznik nr 12 do
protokołu
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4. Informacja o spełnianiu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu wymieniona jako załącznik nr 25 do protokołu
5. Ocena oferty- wymieniona jako załącznik nr 26 do protokołu
6. Zawiadomienie o zawieszeniu biegu terminu zyviązania oferta- wymienione jako
załącznik nr 30 do protokołu
7. Zawiadomienie o wyniku kontroli (DURMAZALAR, JRPV) - szt. 2 - wymienione
jako załącznik nr 33 do protokołu
8. Aktualnego protokołu postępowania.
Udostępnienie żądanych informacji wymaga przez podmiot zobowiązany do podjęcia
dodatkowych czynności, w tym sięgnięcia do dokumentacji źródłowej, chodzi tu o informację
przetworzoną. Jej uzyskanie jest oczywiście możliwe, ale wnioskodawca musi uzasadnić
swoje żądanie ważnym interesem publicznym (art. 3 ust. 1 pkt 1 u.d.i.p.,).
Zaistnienie przesłanki szczególnej istotności informacji publicznej przetworzonej dla
interesu publicznego stanowić będzie podstawę dla podjęcia działań zmierzających do
przygotowania przez podmiot zobowiązany informacji publicznej przetworzonej.
Wnioskujący w przesłanych wnioskach nie wypełnił ustawowego obowiązku
wykazania istotności dla interesu publicznego.
Wobec powyższego i z uwagi na to, że informacja której udostępnienia żąda
wnioskodawca, jest informacją przetworzoną, Urząd Miasta Olsztyna zobligowany jest
wezwać do wskazania w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego wezwania - że
udostępnienie informacji publicznej jest szczególnie istotne dla interesu publicznego, pod
rygorem wydania decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej w trybie art. 16 ust.
1 u.d.i.p.
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