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ZTM.EW.0716.7.2021 

Poznań, 16.11.2021r. 

 

Wszyscy zainteresowani Wykonawcy 

 

Dotyczy: pytania Wykonawcy do ogłoszenia konkursu na świadczenie usług pomocy prawnej zastępstwa 

procesowego, dotyczącego dochodzenia należności z tytułu wystawionych opłat dodatkowych i należności 

ubocznych za przejazd bez biletu bądź dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego komunikacją 

miejską Miasta Poznania. 

 

Zamawiający, Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu poniżej udziela odpowiedzi na pytania. 

 

Pytanie nr 6: 

Jaki jest charakter rzeczonego wymogu w kontekście tajemnicy zawodowej, tj. tajemnicy 

radcowskiej/adwokackiej? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że co do kwestii wykazu prowadzonych spraw, to przedstawienie takiego wykazu 

nie będzie stanowiło naruszenia tajemnicy radcowskiej, w przypadku gdy ujawnieniu takiemu nie sprzeciwi 

się sam kontrahent.  

Zgodnie z art. 31 ust. 3 pkt 6 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego informowanie o wykonywaniu zawodu oraz 

działalności z nim związanej jest prawem radcy prawnego, a informacja taka może zawierać m.in. dane o 

referencjach, rekomendacjach, rodzajach prowadzonych spraw, transakcji lub procesów oraz wynikach 

finansowych kancelarii.  

Ponadto zgodnie z art. 32 pkt 6 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego zakazane jest informowanie zawierające 

wykaz klientów lub dane umożliwiające ich identyfikację – o ile nie wyrazili na to zgody.  

A contrario, w przypadku gdy kontrahent nie wyraził braku zgody, to możliwe jest przedstawienie wykazu 

spraw wraz wykazem klientów.  

Pytanie nr 7: 

Jaki jest charakter rzeczonego wymogu w kontekście tajemnicy przedsiębiorstwa? 

Odpowiedź: 

Odnośnie tajemnicy przedsiębiorstwa to zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 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 należytej 

staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Do oceny wykonawcy należy decyzja w zakresie 

podjęcia czynności mających na celu zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa odnośnie wykazu 

prowadzonych spraw i kontrahentów.  

 

Pytanie nr 8: 

http://www.ztm.poznan.pl/
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Czy złożenie wymaganego wykazu z zastrzeżeniem niejawności informacji (z uwagi na tajemnicę 

zawodową/przedsiębiorstwa) w zakresie nazw kontrahentów, bądź nieujawnienie nazw kontrahentów 

stanowić będzie prawidłową realizację przedmiotowego wymogu? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że złożenie wymaganego wykazu z zastrzeżeniem niejawności informacji (z uwagi 

na tajemnicę zawodową/przedsiębiorstwa) w zakresie nazw kontrahentów będzie stanowiło spełnienie 

wymogu, natomiast złożenie wykazu bez ujawnienia nazw kontrahentów nie będzie stanowić realizacji 

przedmiotowego wymogu.  

 

 

 

 Z poważaniem 
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