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.................................................................................... 
(nazwisko i imię osoby składającej oświadczenie) 
 
 
………………………………………………………………………………….. 
(nazwa i adres siedziby jednostki organizacyjnej,  
w której zatrudniona jest osoba składająca oświadczenie) 

 

 

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY O  N I E U J A W N I A N I U 

 

Zważywszy, że jestem / jesteśmy* uczestnikiem zorganizowanego przez PERN S.A. z siedzibą  

w Płocku (dalej zwane „PERN”) postępowania nr HZP-231-143/2018 na realizację Zakupu 

obejmującego wykonanie zadania pn.: „Remont sieci CO w budynku administracji w Bazie Paliw nr 

22 w Małaszewiczach.” (dalej: „Zakup”) oraz w związku z tym, że w trakcie przedmiotowego 

postępowania będę / będziemy* mieć dostęp do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, 

w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz.U. 

z 2018 r., poz. 419), które PERN chce zachować w poufności, z zastrzeżeniem uwag zawartych w pkt 2 

poniżej, zobowiązuję / zobowiązujemy się*: 

1.1 zachować w ścisłej tajemnicy wszystkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 

PERN, w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne                                       

i organizacyjne dotyczące PERN otrzymane lub uzyskane w trakcie współpracy, niezależnie od 

formy tych informacji i ich źródeł („Informacje Poufne”); 

1.2 wykorzystać Informacje Poufne wyłącznie w celach przygotowania Oferty oraz realizacji Umowy  

(w przypadku wyboru mojej / naszej* oferty) na wykonanie Zakupu; 

1.3 podjąć wszelkie niezbędne kroki do zapewnienia, że żadna z osób otrzymujących Informacje 

Poufne nie ujawni tych informacji, ani ich źródła, zarówno w całości, jak i w części osobom 

trzecim, bez uzyskania uprzednio wyraźnego pisemnego upoważnienia od PERN; 

1.4 ujawniać Informacje Poufne jedynie tym pracownikom (za pracowników będą również uznane 

osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych) albo doradcom, wobec których 

ujawnienia takie będą uzasadnione i tylko w zakresie, w jakim odbiorca informacji musi mieć do 

nich dostęp dla celów określonych w pkt 1.2; 

1.5 nie kopiować, nie powielać, ani w jakikolwiek inny sposób nie rozpowszechniać żadnych 

dokumentów. 

2. Wymogi zawarte w pkt 1.1 – 1.5 nie będą miały zastosowania odnośnie jakichkolwiek Informacji 

Poufnych przekazanych przez PERN, które: 

1) zostały opublikowane, są znane i oficjalnie podane do publicznej wiadomości; 

2) zostaną ujawnione przeze mnie / przez nas*, za uprzednią zgodą PERN, wyrażoną w formie 

pisemnej, 

3)  w odniesieniu do Informacji Poufnych, które zobowiązany jestem / zobowiązani jesteśmy* 

udostępnić właściwym organom lub instytucjom zgodnie z powszechnie obowiązującymi 

przepisami prawa, orzeczeniem sądu lub decyzją uprawnionego organu administracji 

publicznej (w przypadku zaistnienia takiej konieczności, zobowiązany jestem / zobowiązani 

jesteśmy* niezwłocznie powiadomić o tym PERN na piśmie, w miarę możliwości jeszcze 
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przed udostępnieniem, z wyłączeniem sytuacji, w których takie powiadomienie nie jest 

dopuszczalne przez obowiązujące przepisy prawa). 

3. PERN przysługiwać będzie prawo do przeprowadzenia audytu sprawdzającego w zakresie  ochrony 

Informacji Poufnych przeze mnie / przez nas*. 

4. Oświadczam / Oświadczamy*, że w przypadku naruszenia przeze mnie / przez nas* obowiązków 

wskazanych w punkcie 1.1 – 1.5 powyżej zapłacę / zapłacimy* PERN karę umowną w wysokości 

10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych i 00/100). Naliczenie przez PERN kary umownej 

wskazanej w zdaniu poprzednim, nie wyłączy prawa dochodzenia przez PERN naprawienia szkody 

w pełnej wysokości oraz żądania wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, na zasadach 

ogólnych (w ramach odszkodowania uzupełniającego). 

5. Przewidziane powyżej zobowiązanie do zachowania w poufności oraz ochrony Informacji 

Poufnych będzie mnie / nas* wiązało przez okres 3 lat od zakończenia okresu gwarancji, 

rozwiązania Umowy lub jej zakończenia w inny sposób – w przypadku wyboru mojej / naszej* 

oferty, a w pozostałych przypadkach – przez okres 3 lat od zakończenia w/w postępowania. 

 

 

Jednocześnie oświadczam, iż mam świadomość, że naruszenie powyższego zobowiązania może 

stanowić czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 419) i znana jest mi treść niżej wymienionych 

przepisów w zakresie ochrony informacji: 

 

1. Art. 23 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., 

poz. 419); 

2. Art. 266 § 1, art. 267, art. 268 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks Karny (tekst jedn. Dz. U. z 2017r., 

poz. 2204 z późn. zm.)  

3. Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 1000). 

 

 

 

 

…………………………  ……………………………………………… 

 Miejscowość, data  Podpis osoby/osób* 

upoważnionej/upoważnionych* 

do występowania w imieniu 

Wykonawcy 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 


