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Zał. nr 10 do SWZ 

Oświadczenie Wykonawcy  

o zachowaniu poufności, informacji zawartych w dokumentach, 

o których mowa w 3.5 g) SWZ 

w postępowaniu  

na 

wykonanie dostaw i usług – dotyczących aranżacji wystaw w budynkach wpisanych do rejestru zabytków, w 

zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: 

„Projekt aranżacji ekspozycji stałej w budynku Gmachu Głównego Muzeum Tatrzańskiego”  

oraz 

„Projekt aranżacji ekspozycji stałej w budynku Galerii Sztuki im. Włodzimierza i Jerzego Kulczyckich” 

 

w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum 

Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala” w 

ramach poddziałania 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami – projekty większej skali w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. 

Postępowanie ADM.270-4/2021 

 

Działając w imieniu i na rzecz (Nazwa Wykonawcy, siedziba, NIP): 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

oświadczam, iż: 

1. przyjmuję do wiadomości, że wszelkie informacje zawarte w udostępnianych przez Zamawiającego 

dokumentach mają charakter informacji poufnych i stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 

Zamawiającego („Informacje Poufne”). 

2. zobowiązuję się do: 

a) zachowania w całkowitej poufności udostępnionych przez Zamawiającego Informacji Poufnych i 

wykorzystywania informacji, o których mowa w ust. 1, wyłącznie w celu przygotowania, złożenia 

oferty i w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej i zawarcia umowy, w celu 

wykonania umowy, 

b) podjęcia niezbędnych działań dla zapewnienia poufności otrzymanych informacji. 

3. wymogi zawarte w ust. 2 nie będą miały zastosowania do tych informacji, które: 

a) są opublikowane, powszechnie znane lub urzędowo podane do publicznej wiadomości, 

b) podlegają ujawnieniu na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, jeżeli zostały 

ujawnione w trybie przewidzianym tymi przepisami. 

4. zobowiązuję się, że Informacje Poufne nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu niż określony w 

ust. 2, a w szczególności w celu sprzecznym z interesem Zamawiającego oraz do nierozpowszechniania, 

nierozprowadzania, niepowielania, nieujawniania w jakikolwiek sposób lub jakiejkolwiek formie tych 

informacji osobom trzecim bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

5. zobowiązuję się do zabezpieczenia i przechowywania uzyskanych Informacji Poufnych w formie: 

materialnej, nośników elektrycznych, a także w systemach teleinformatycznych, w warunkach 

zapewniających brak swobodnego dostępu do nich osobom nieupoważnionym oraz do korzystania z 

tych Informacji Poufnych z najwyższą starannością wymaganą przy zabezpieczeniu tego typu informacji, 
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ażeby nie dopuścić do utraty kontroli (w szczególności rozpowszechnienia, uzyskania dostępu przez 

kogokolwiek) nad Informacjami Poufnymi. 

6. zobowiązuje się, iż dostęp do Informacji Poufnych będą mieć jedynie pracownicy Wykonawcy lub inne 

osoby z nim współpracujące na mocy jakichkolwiek podstaw prawnych lub faktycznych, w tym 

niezależni konsultanci lub doradcy (dalej również nazywani łącznie „Współpracownikami”), i tylko w 

takim zakresie, jaki jest konieczny dla analizy i badania Informacji Poufnych pod kątem przygotowania 

oferty oraz zawarcia i realizacji Umowy. 

7. zobowiązuję się, że Pracownicy oraz Współpracownicy Wykonawcy zostaną poinformowani o poufnym 

charakterze Informacji oraz zobowiązani do zachowania ich poufności na zasadach określonych 

niniejszym oświadczeniem. W każdym przypadku naruszenia poufności Informacji przez Pracowników 

lub Współpracowników, Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego, jak za własne 

działania lub zaniechania. 

8. zobowiązuję się do zniszczenia Informacji Poufnych, niezależnie od formy, w której informacje te 

zostały przekazane w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie po zakończeniu Postępowania, a w 

przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej i zawarcia umowy – po zakończeniu wykonania 

umowy. 

9. zobowiązuję się informować Zamawiającego o każdym przypadku ujawnienia Informacji Poufnych z 

naruszeniem warunków niniejszego Oświadczenia niezwłocznie po powzięciu wiadomości o takim 

naruszeniu oraz do naprawy poniesionych szkód na podstawie przepisów prawa. 

10. wskazuję następujący adres e-mail: ........................................................................ jako adres do 

przesłania Informacji Poufnych. 

11. jestem świadomy, że po zakończeniu Postępowania obowiązek zachowania tajemnicy w zakresie 

przekazanych w trakcie postępowania Informacji Poufnych nie ustaje (tj. pozostaje w mocy jako 

bezterminowe zobowiązanie), chyba, że informacje te staną się powszechnie znane. 

12. obowiązek poufności w zakresie Informacji Poufnych pozostaje w mocy nawet wówczas, gdy nie 

zostanie złożona oferta lub oferta zostanie złożona, a Umowa nie zostanie zawarta, 

13. ponoszę pełną odpowiedzialność za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązań 

wynikających z niniejszego oświadczenia, 

14. zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w przypadku naruszenia obowiązku 

poufności w wysokości 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) za każde jednokrotne naruszenie tego 

obowiązku. Jeżeli kara umowna nie pokryje w całości szkody poniesionej przez Zamawiającego, 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w pełnej 

wysokości. Kara umowna będzie płatna przez Wykonawcę w terminie 14 (czternastu) dni od daty 

wystawienia noty obciążeniowej przez Zamawiającego. 

 

 

__________ dnia __ __ 2021 roku 


