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Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o dialogu technicznym nr 1/2019 

 

(Nazwa Uczestnik) 

………………………………………… 

……………………………………….. 

(Adres Uczestnik) 

 
OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI INFORMACJI  

 

Ja, niżej podpisana/y, ………………………………………………………………………………………….(dalej: „Uczestnik 

Dialogu), będąc osobą umocowaną do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o dopuszczenie 

do udziału w Dialogu technicznym 1/2019, pn.: „Wykonanie Akwizycji danych sejsmicznych Wilcze 

3D” (dalej: „Dialog), prowadzonym przez Zamawiającego: FX ENERGY Poland Sp. z o.o., (dalej 

„Zamawiający”) oświadczam, że zobowiązuję się do zachowania w poufności „Informacji Poufnych” 

przekazanych mi przez Zamawiającego w związku z dalszym udziałem w Dialogu.  

 

1. Przez „Informacje Poufne” rozumieć należy wszelkie dane i informacje przekazywane przez 

Zamawiającego Uczestnikowi Dialogu lub uzyskane w inny sposób przy okazji lub w związku  

z prowadzeniem Dialogu, w jakiejkolwiek formie, a w szczególności:  

a) informacje organizacyjno-prawne, ekonomiczne, techniczne, informatyczne, 

technologiczne, handlowe, finansowe, rynkowe i inne podobne informacje związane  

z prowadzeniem działalności przez Zamawiającego, oraz spółki powiązane  

z Zamawiającym;  

b) Informacje dotyczące przebiegu, treści i rezultatu prowadzonych negocjacji, spotkań, 

konferencji, włączając rozmowy telefoniczne, telekonferencji pozostających w związku ze 

współpracą pomiędzy Zamawiającym a Uczestnikiem Dialogu; 

c) wszelkiego rodzaju dokumenty, notatki, akta, materiały utrwalone za pomocą 

elektronicznych nośników informacji lub innych środków technicznych; 

uzyskane w dowolny sposób przy okazji lub w związku z prowadzonym Dialogiem. 

2. Uczestnik Dialogu może wykorzystać wszelkie posiadane przez siebie Informacje Poufne 

wyłącznie dla celów związanych z przygotowaniem i realizacją Dialogu. 

3. Wykorzystanie Informacji Poufnych do jakichkolwiek innych celów niż określone w ust. 2. 

stanowi naruszenie niniejszego zobowiązania. 

4. Uczestnik Dialogu zobowiązuje się, że Informacje Poufne będą przekazywane pomiędzy nim,  

a Zamawiającym w formie zapewniającej brak dostępu osób trzecich.  

5. Uczestnik Dialogu zobowiązuje się w sposób należyty zabezpieczyć przed udostępnieniem 

osobom trzecim wszelkiego rodzaju dokumenty zawierające Informacje Poufne posiadane 
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przez siebie, w tym również dokumenty utrwalone za pomocą elektronicznych nośników 

informacji lub innych środków technicznych, które zawierają Informacje Poufne. 

6. Uczestnik Dialogu zobowiązuje się nie ujawniać Informacji Poufnych osobom trzecim oraz 

dołożyć wszelkich starań, aby takiemu przekazaniu lub ujawnieniu zapobiec. Za osoby trzecie 

uważane są wszystkie osoby, włączając pracowników Uczestnika Dialogu i Zamawiającego , 

nie biorące udziału w Dialogu. 

7. Uczestnik Dialogu przyjmuje do wiadomości, że ujawnienie Informacji Poufnych może 

nastąpić wyłącznie: 

a) pod warunkiem uzyskania wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego; 

b) na wyraźne żądanie kompetentnych organów działających na podstawie i w granicach 

uprawnienia ustawowego; 

c) w ramach postępowania sądowego. 

8. Uczestnik Dialogu zobowiązuje się do uzyskania pisemnej zgody, pod rygorem nieważności na 

przekazanie „Informacji Poufnych” osobie trzeciej w zakresie niezbędnym do wzięcia udziału 

w Dialogu. 

9. Obowiązek zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych nie dotyczy informacji: 

a) które są powszechnie dostępne, jeżeli zostały podane do publicznej wiadomości  

w inny sposób niż przez naruszenie postanowień niniejszego zobowiązania; 

b) informacji ujawnionych przez Stronę na żądanie osoby trzeciej, jeżeli osoba trzecia 

jest podmiotem uprawnionym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do 

żądania ujawnienia takich informacji; 

c) informacji, które są zatwierdzone do rozpowszechnienia na podstawie uprzedniej 

pisemnej zgody. 

10. Po zakończeniu Dialogu , niezależnie od powodu jego zakończenia, uczestnik Dialogu zwróci 

wszystkie otrzymane od Zamawiającego Informacje Poufne w terminie do 7 dni licząc od dnia 

zakończenia Dialogu, a Informacje Poufne przechowywane elektronicznie usunie ze swoich 

zasobów komputerowych oraz nośników informacji.  

11. Uczestnik Dialogu zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego wydać lub zniszczyć,  

w zależności od treści żądania, wszelkie dokumenty i ich kopie, o ile dokumenty te lub ich 

kopie zawierają Informacje Poufne. 

12. Uczestnik Dialogu oświadcza, że postanowienia niniejszego Oświadczenia nie wyłączają dalej 

idących zobowiązań dotyczących ochrony informacji przewidzianych w bezwzględnie 

obowiązujących przepisach prawa, w szczególności ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 419 z późn. zm.). Informacje 

Poufne, o których mowa w ust. 1 niniejszego oświadczenia, należy traktować jako tajemnicę 

przedsiębiorstwa chronioną w myśl ustawy wymienionej w zdaniu poprzednim. 

13. Uczestnik Dialogu ponosi odpowiedzialność za naruszenie zobowiązania do zachowania  

w poufności Informacji Poufnych oraz za niezachowanie należytej staranności przy 

wykonywaniu zobowiązań nałożonych na niego niniejszym Oświadczeniem.  

14. Odpowiedzialność, o której mowa ust. 13, obejmuje działania i zaniechania innych osób, 

które na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego z Uczestnikiem Dialogu lub nawet bez 
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takiego tytułu prawnego, weszły w posiadanie Informacji Poufnych Zamawiającego będących 

w posiadaniu Uczestnika Dialogu. 

15. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku określonego  

w niniejszym Oświadczeniu, Uczestnik Dialogu zobowiązuje się wypłacić karę umowną  

w kwocie 10 000,00 (dziesięć tysięcy) złotych za każdy przypadek naruszenia.  

16. Uczestnik Dialogu przyjmuje do wiadomości, że Zamawiającemu przysługuje prawo do 

dochodzenia odszkodowania przewyższającego kwoty kary umownej określona w ust. 15. 

17. Obowiązki wynikające z niniejszego oświadczenia obowiązują od momentu podpisania  

niniejszego Oświadczenia i trwają bez ograniczenia czasowego. 

 

 

 

data, podpis Uczestnika Dialogu 

 


