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Dolnośląskie Centrum Onkologii  
we Wrocławiu  
Pl. Hirszfelda 12 
53-413 Wrocław  
 

 
Dot. ZP/PN/56/19/NPR/JG  
 
Szanowni Państwo, 
 
 
działając, na mocy ustawy Prawo zamówień publicznych w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających 
się o zamówienie w postępowaniu ZP/PN/56/19/NPR/JG:  
 

GRAPH’IT Sp. z o.o.  
N+parametric design MIESZKO NIEDŹWIECKI  
ECM Group Polska S.A., 

 
 
niniejszym, powtórnie wnosimy o udostępnienie WSZYSTKICH następujących dokumentów dotyczących 
przemiotowego postępowania: 
 

1. pliku JEDZ firmy Miastoprojekt Wrocław Sp. z o.o. 
2. pliku JEDZ firmy Architecture Workshop Finland OY 
3. Kopii (skanu) protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, aktualnego na dzień 

dzisiejszy 
4. pełnomocnictwa do reprezentacji podwykonawcy Architecture Workshop Finland OY 
5. KRS podwykonawcy wraz z tłumaczeniem przysięgłego tłumacza 
6. Zał. nr 8 – zobowiązanie podwykonawcy 
7. Zał. nr 9 – uzsadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa wykonawcy 

 
 

Powyższe informacje jedynie formalnym dowodem prawidłowego złożenia oferty, co więcej wykonawca 

ujawnił nazwę podwykonawcy i dane personalne zespołu i nie mogą być traktowane jako tajemnica 

przedsiębiorstwa. Nie są to informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub 

inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które ani jako całość, ani 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. 

 
Nadmieniamy jednocześnie, że dalszą zwłokę w ujawnieniu wyżej wymienionych dokumentów 
będziemy poczytywać jako naruszenie Art. 7. i Atr. 8. Pzp. przez Zamawiającego, co będzie rodziło 
konieczność złożenia skargi na ww. czynność Zamawiającego do KIO. 
 
 

Powyższe pliki prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres: przetargi@graphit.pl lub za pomocą 
platformy zakupowej. 
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