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Szanowny Panie,

w  dniu  31  grudnia  2021  r.  Wojewódzki  Sąd  Administracyjny  doręczył  tutejszemu
organowi  odpis  wyroku  z  dnia  15  października  2021  r.  (sygn.  akt  II  SAB/Lu 93/21)  wraz
z uzasadnieniem w sprawie dotyczącej wniosku Fundacji  Wolności z dnia 12 lipca 2021 r.
W wymienionym wyroku Sąd zobowiązał  Prezydenta Miasta Lublin  do załatwienia wniosku
Fundacji Wolności w Lublinie w terminie czternastu dni od dnia zwrotu akt sprawy organowi. 

W uzasadnieniu powyższego wyroku Sąd zawarł ponadto następujące wskazania co do
dalszego postępowania organu: „zgodnie z art. 18 ust. 2 pzp, zamawiający może ograniczyć
dostęp  do  informacji  związanych  z  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia  tylko
w przypadkach  określonych  w  ustawie.  Zamawiający  przygotowuje  i  przeprowadza
postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  w  sposób  zapewniający  zachowanie  uczciwej
konkurencji  i  równe traktowanie  wykonawców oraz  zgodnie  z  zasadami  proporcjonalności
i przejrzystości (art.  16 ust.  1 pzp).  Specyfikację warunków zamówienia udostępnia się na
stronie internetowej od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej  (art.  133  ust.  1  pzp).   /.../  jeśli  projekt  koncepcyjny  stanowi  podstawę opisu
przedmiotu zamówienia oraz załącznik do specyfikacji warunków zamówienia, a Prezydent był
przekonany, że żądanej przez stronę skarżącą dokumentacji projektowej nie może udostępnić
z uwagi na podniesiony argument, że dokumentacja ta mogłaby zostać przekazana dopiero
po terminie jej udostępnienia w trybie art. 133 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych
(z uwagi  na  zagrożenie  naruszenia  zasad  uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania
wykonawców, o których mowa w art. 16 ust. 1 pzp), to organ ten obowiązany był stosownie do
art.  13 ust.  2 udip – powiadomić stronę o powodach opóźnienia oraz o terminie,  w jakim
udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku, bądź też
rozstrzygnąć o tym w formie przewidzianej przez przepisy udip, to jest w decyzji o odmowie
udostępnienia informacji publicznej, wydanej na podstawie art. 16 udip, w terminie 14 dni od
dnia złożenia wniosku – art. 13 ust. 1 udip”.

Zgodnie z art.  153 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.  -  Prawo o postępowaniu przed
sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.) ocena prawna i wskazania
co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie organy, których
działanie,  bezczynność  lub  przewlekłe  prowadzenie  postępowania  było  przedmiotem
zaskarżenia, a także sądy, chyba że przepisy prawa uległy zmianie.
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W chwili obecnej (na dzień  udzielania niniejszej odpowiedzi), organ (zamawiający) jest
w trakcie opracowania dokumentacji w celu ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie
usługi,  to  jest  na:  „Wykonanie  kompletnej  wielobranżowej  dokumentacji  projektowo-
kosztorysowej  na  budowę  w  pełni  zadaszonego  stadionu  żużlowego  wraz  z  niezbędną
infrastrukturą towarzyszącą na terenie pomiędzy rzeką Bystrzycą a ulicami Przeskok, Ciepła
i Krochmalną w Lublinie”. Na obecnym etapie opracowywany jest opis przedmiotu zamówienia
oraz  wzór  przyszłej  umowy.  Zgodnie  z  wymienionymi  dokumentami  szczegółowy  opis
przedmiotu umowy i jego zakres oraz warunki techniczne i wymagania określa między innymi
stanowiący  integralną  część  umowy  załącznik  nr  2  –  Wielobranżowy  projekt  koncepcyjny
stadionu żużlowego przy Al. Zygmuntowskich 5 w Lublinie.  Powyższe oznacza,  iż żądanie
wniosku  dotyczy  projektu,  który  w  całości  stanowi  integralną  cześć  opisu  przedmiotu
zamówienia  (stanowi  jego  załącznik  nr  2),  składającego  się  na  specyfikację  istotnych
warunków przyszłego zamówienia publicznego SIWZ). Ponadto, we wzorze przyszłej umowy
będącej  załącznikiem  do  SIWZ  znajdą  się  postanowienia,  iż  projekt  koncepcyjny  należy
wykonać  na  podstawie  opracowanego  wielobranżowego  projektu  koncepcyjnego  stadionu
żużlowego przy Al. Zygmuntowskich 5 w Lublinie w zakresie obiektu stadionu, który ma być na
podstawie  niniejszego  zamówienia  zlokalizowany  na  terenie  pomiędzy  rzeką  Bystrzycą
a ulicami Przeskok, Ciepłą i Krochmalną w Lublinie, w sposób umożliwiający ulokowanie na
terenie objętym inwestycją obiektu stadionu żużlowego oraz pełnej infrastruktury niezbędnej
dla potrzeb jego funkcjonowania.

W  wyroku  z  dnia  24  sierpnia  2017  r.  sygn.  akt  II  SAB/Sz  61/17  Wojewódzki  Sąd
Administracyjny  w  Szczecinie  stwierdził,  iż (cyt.):  „udostępnienie  dokumentacji
projektowej,  /.../  która  stanowi  załącznik  do  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia
udostępnianych  na  stronie  internetowej  od  dnia  zamieszczenia  ogłoszenia  o  zamówieniu
w Biuletynie  Zamówień  Publicznych,  nie  może  być  udostępniona  przed  ogłoszeniem
o zamówieniu,  bowiem  mogłoby  spowodować  to  naruszenie  zasad  uczciwej  konkurencji
i równego traktowania wykonawców, o których mowa w art. 7 ust. 1 P.z.p. (w obecnym stanie
prawnym art. 16 ust. 1 pkt 1 pzp).  Ustawodawca dbając o proporcjonalność i przejrzystość
postępowania  o  zamówienie  publiczne  wprowadził  takie  ustawowe ograniczenie  czasowe,
wskazując  jednoznacznie,  od  którego  momentu  dokumentacja  projektowa  może  być
udostępniona.  A zatem  dopiero  po  terminie  jej  udostępnienia  w  sposób  określony  w  art.
42 ust.  1  P.z.p. (w  obecnym  stanie  prawnym  art.  133  ust.  1  pzp)  stanowić  ona  będzie
przedmiot  udostępniania  w  trybie  i  na  zasadach  określonych  w  ustawie  o  dostępie
do informacji  publicznej. W ocenie Sądu (cyt.):  „udostępnianie projektu przebudowy ul.  [...]
w S.  na  wniosek  złożony  w  trybie  dostępu  do  informacji  publicznej,  przed  formalnym
wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nie jest prawnie możliwe,
stanowiłoby bowiem /.../ jawne naruszenie zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania
wykonawców, a więc podstawowych zasad prawa zamówień publicznych wyrażonych w art.
7 P.z.p.” (w obecnym stanie prawnym art. 16  ust. 1 pkt 1 pzp).

Mając  na  względzie  powyższe  powody  (obowiązek  zachowania  zasad  uczciwej
konkurencji  i  równego  traktowania  wykonawców)  oraz  wskazania  Wojewódzkiego  Sądu
Administracyjnego  w  Lublinie  co  do  dalszego  postępowania  informuję,  że  żądany
wielobranżowy  projekt  koncepcyjny  dla  przebudowy  stadionu  piłkarsko-żużlowego  przy
Al. Zygmuntowskich  5  w  Lublinie  na  stadion  żużlowy  wraz  z  infrastrukturą  towarzyszącą,
wielopoziomowym  parkingiem  oraz  zagospodarowaniem  terenu,  opracowany  w  ramach
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umowy nr 122/IR/19 zawartej w dniu 23 sierpnia 2019 r. oraz zmienionej w dniu 18 marca
2020  r.  będzie  udostępniony  w terminie,  o  którym mowa w art.  13  ust.  2  ustawy  z  dnia
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176 z poźn. zm.)
to jest w terminie nie dłuższym niż do dnia 28 lutego 2022 r.

Sekretarz Miasta Lublin

Andrzej Wojewódzki
(dokument w postaci elektronicznej podpisany

kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
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