Zobowiązanie do zachowania poufności
Wykonawca, któremu udostępniono Szczegółowy opis zamówienia, w tym dokumentację
projektową w zakresie inwestycji objętej zapytaniem ofertowym - objęte klauzulą poufności
(dalej jako „Zobowiązany do zachowania poufności”):
……………………………….
……………………………….
……………………………….
reprezentowany w czynności udostępnienia dokumentacji przez:
……………………………….
……………………………….
……………………………….
Zamawiający:
Investimus Sp. z o. o.
ul. Lwowska 21
38-400 Krosno
ZOBOWIĄZANIE DO ZACHOWANIA POUFNOŚCI
Działając imieniem ………………………………………………………………., niniejszym zobowiązuję się
do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji udostępnionych jako uszczegółowienie
przedmiotu zamówienia zapytania ofertowego na budowę centrum konferencyjnego
w Korczynie.
Informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim, zostały mi w dniu dzisiejszym
udostępnione wyłącznie na potrzeby realizacji postępowania o udzielenie ww. zamówienia.
Powyższego zobowiązania nie narusza ujawnienie informacji:
a) dostępnych publicznie;
b) uzyskanych niezależnie z innych źródeł;
c) co do których uzyskano pisemną zgodę Zamawiającego;
d) których ujawnienie może być wymagane na podstawie przepisów prawa.
Na potrzeby niniejszego zobowiązania, jako Zobowiązany do zachowania poufności
oświadczam, że:

1. jestem w pełni świadomy, że obowiązek zachowania poufności nie jest ograniczony
w czasie;
2. ponoszę pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za szkodę wywołaną ujawnieniem
przekazanych informacji, w szczególności wynikłą z przekazania lub udostępnienia
jakichkolwiek danych czy też informacji innym podmiotom oraz za brak odpowiedniego
zabezpieczenia informacji w nim zawartych;
3. mam wiedzę, iż powielanie oraz utrwalanie na nośnikach jakichkolwiek z przekazanych
informacji jest dozwolone jedynie za pisemna zgodą Zamawiającego.
Postanowienia dodatkowe:
I.

W przypadku naruszenia postanowień powyższych w zakresie zachowania poufności
i/lub naruszenie obowiązku utrzymania w tajemnicy informacji, oświadczam,
że Zobowiązany do zachowania poufności zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w kwocie 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) za każde naruszenie
postanowień niniejszego zobowiązania i/lub naruszenie obowiązku utrzymania
w tajemnicy informacji.

Zapłata kary, o której mowa w zdaniu poprzednim,

nie wyklucza możliwości dochodzenia dodatkowego odszkodowania na zasadach
ogólnych.
II.

Wszelkie stosunki wynikające z niniejszego zobowiązania podlegają prawu polskiemu.

III.

Sądem wyłącznie właściwym w sprawach spornych będzie sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego. Za naruszenie powyższych postanowień i/lub naruszenie poufności
przez osoby, którym informacje zostały przekazane przez Zobowiązanego
do zachowania poufności, odpowiada Zobowiązany jak za własne naruszenie.

Jednocześnie do ww. deklaracji dołączam deklaracje poufności firm, z którymi
przygotowywać będę wycenę prac (ewentualni podwykonawcy). Jednakże oświadczam, że
udostępnię tylko informacje niezbędne – ograniczając przekazywane dane do odpowiednich
branż (jeśli dotyczy).
......................................
(miejscowość, data)

….......................................................................................

(imię i nazwisko oraz czytelny podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy)

