…………………….., dn. ……………

(pieczęć oferenta)
OŚWIADCZENIE
O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

W związku z pobraniem materiałów przetargowych w ogłoszonym przez Warszawską Spółdzielnię
Mieszkaniową z siedzibą w Warszawie przetargiem na: realizację na zasadach spółdzielczych,
w systemie Generalnego Realizatora Inwestycji, w ramach II etapu Inwestycji budowy Os.
Szmaragdowe, zespołu siedmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, oznaczonych
numerami od 4 do 10 z garażami podziemnymi, wraz z kompletną infrastrukturą
techniczną, w tym m.in. sieciami i przyłączami oraz układem komunikacyjnym i
drogowym, na terenie dz. o nr ewid. 58/3, 68, 69 z obrębu 4-03-06, przy ul. Ceramicznej w
Warszawie oraz świadczenie innych Usług, a tym samym wobec udostepnienia informacji, w
stosunku do których istnieje obowiązek zachowania poufności („Informacje Poufne”), ja niżej
podpisany ………………………………., działając w imieniu własnym oraz w imieniu
…………………………. z siedzibą w ………. przy ul. …………………………. , KRS nr
……………………………………. niniejszym zobowiązuję się do:
1.

2.
3.

4.

5.

6.

Zachowania z najwyższą starannością w ścisłej tajemnicy wszelkich Informacji Poufnych
(rozumianych jako wszelkie informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe,
osobowe, prawne, organizacyjne, itp.), otrzymanych lub uzyskanych niezależnie od ich formy
lub postaci przekazania tych informacji i ich źródła w trakcie udziału w powołanym powyżej
postępowaniu przetargowym, jak również w trakcie podpisywania umowy i jej wykonywania.
Wykorzystania informacji jedynie w celach określonych postępowaniem przetargowym i w
umowy.
Podjęcia wszelkich niezbędnych kroków dla zagwarantowania, aby żadna osoba zaangażowana
przez reprezentowana przeze mnie spółkę do realizacji przedmiotu zamówienia, otrzymująca
jakiekolwiek Informacje Poufne, w tym stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, nie ujawni tych
informacji, ani ich źródła, zarówno w całości, jak i w części osobom trzecim.
Ujawnienia informacji jedynie tym pracownikom, współpracownikom, doradcom i
konsultantom, którym będą one niezbędne do wykonywania powierzonych im czynności
dotyczących przetargu i tylko w zakresie, w jakim powyższe osoby muszą mieć dostęp w
związku z realizacją przedmiotowego przetargu.
Nie kopiowania, nie powielania, nie utrwalania na nośniku informacji żadnych danych lub
informacji w jakikolwiek sposób oraz nie rozpowszechniania jakichkolwiek informacji lub
danych uzyskanych podczas udziału w przetargu, a w szczególności edytowalnych plików typu
CAD.
Do zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych nieodwołalnie przez czas nieokreślony.

Obowiązek zachowania poufności Informacji Poufnych wygasa jedynie w odniesieniu do tych
informacji, które zostaną upowszechnione w wyniku okoliczności nie stanowiących naruszenia
zobowiązania jakiegokolwiek podmiotu do zachowania poufności oraz jeżeli wymagają tego
bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w zakresie wynikającym z tych przepisów.

W przypadku zaistnienia drugiej z powołanych powyżej okoliczności, zobowiązuję się
niezwłocznie powiadomić WSM o obowiązku ujawnienia takich informacji oraz podjąć wszelkie
prawnie dopuszczalne kroki zmierzające do zminimalizowania zakresu ujawnianych Informacji
Poufnych.

Jednocześnie oświadczam, że mam świadomość skutków prawnych mogących powstać w związku
z naruszeniem poufności otrzymanych informacji, tym samym ja i reprezentowana przeze mnie
spółka, ponosimy pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za szkodę wywołaną ujawnieniem
Informacji Poufnych, w szczególności wynikłą z przekazania lub udostępnienia uzyskanych
danych podmiotom i osobom nieuprawnionym, jak również za brak odpowiedniego
zabezpieczenia Informacji Poufnych, który umożliwi lub potencjalnie może umożliwić dostęp do
nich podmiotom i osobom nieuprawnionym.
............................, dn. .....................

..................................................................
(czytelny podpis uczestnika przetargu)

