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Usługa ubezpieczenia od wszystkich ryzyk mienia, sprzętu elektronicznego, maszyn i urządzeń 
od awarii i uszkodzeń, instalacji fotowoltaicznych oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
prowadzenia działalności gospodarczej i posiadania (użytkowania) mienia. 
 
 
 

OŚWIADCZENIE O POUFNOŚCI 

 
 
1. Potencjalny Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji poufnych i do 

nieujawniania ich jakimkolwiek podmiotom (z wyłączeniem osób i podmiotów, za pomocą których 

Potencjalny Wykonawca wykonuje czynności ubezpieczeniowe, jak również osób i podmiotów 

wykonujących na rzecz Potencjalnego Wykonawcy czynności związane z reasekuracją 

ubezpieczeniową lub oceną ryzyka), z wyjątkiem gdy otrzyma na to pisemną zgodę 

Zamawiającego lub gdy jest do tego zobowiązany lub uprawniony na podstawie bezwzględnie 

obowiązujących przepisów prawa. Obowiązek zachowania w tajemnicy oznacza w szczególności, 

iż Potencjalny Wykonawca nie będzie przekazywać, ujawniać ani wykorzystywać informacji 

poufnych samodzielnie lub w stosunkach z jakąkolwiek osoba trzecią.  

2. Potencjalny Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu 

zachowania poufności otrzymanych informacji poufnych w ramach swojej wewnętrznej organizacji, 

stosując co najmniej takie same zabezpieczenia jak przy zachowaniu poufności własnych prawem 

chronionych tajemnic. 

3. Przez informacje poufne rozumie się wszelkie informacje, materiały, dokumenty, dostarczone lub 

udostępnione Potencjalnemu Wykonawcy przez Zamawiającego w jakiejkolwiek formie w toku 

dialogu technicznego, obejmujące informacje handlowe, techniczne, technologiczne oraz 

organizacyjne dotyczące Zamawiającego, stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 

419, z późn. zm.), . 

4. Następujące dokumenty i informacje nie stanowią informacji poufnych oraz nie podlegają ochronie: 

a) dokumenty oraz informacje, które zostały lub zostaną podane do publicznej wiadomości 

w sposób inny, niż na skutek naruszenia ww. postanowień lub innych zobowiązań do 

zachowania poufności wynikających z umów lub przepisów prawa; 

b) dokumenty oraz informacje, co do których Potencjalny Wykonawca wykaże, iż 

znajdowały się  w jego posiadaniu lub były przez niego w jakikolwiek sposób 

wykorzystywane przed datą ich przekazania przez Zamawiającego; 

c) dokumenty oraz informacje, co do których Potencjalny Wykonawca wykaże, iż zostały 

przez niego opracowane przed datą ich przekazania przez Zamawiającego.  
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PODPIS(Y): 

l.p. 
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